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 :וכן עניינים למסמכי המכרזת

 הצעות הציעהזמנה ל  - 1מסמך 

 תיאור כללי של המציע  - 1.1נספח 

 המלצותנוסח  - 1.2נספח 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו   - 1.3נספח 

 טופס ניסיון המציע  -1.4נספח 

 דבר היקף כספיהצהרת המציע בדבר ניסיון ואישור רואה חשבון ב  - 1.5נספח 

 היר לעניין שמירה על דיני העבודהתצ  - 1.6נספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות - 1.7נספח 

 ייפוי כוח לבדיקת ר״פ  - 1.8 נספח

 אישור עסק בשליטת אישה   - 1.9נספח 

 הצהרה והצעת הקבלן  - 1.10 נספח

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת הצעה    - 1.11נספח 

 אישור בדבר קרבה משפחתית לחבר/עובד המועצה -1.12נספח 

 טבלת ניקוד ממליצים – 1.13נספח 

 לביצוע נוסח ערבות בנקאית -1.14נספח 

 הוראות לתשלום בהעברה בנקאית - 1.15 נספח

 הותבטיחות וג - 1.16 נספח

 אישור קיום ביטוחים - 1.17 נספח

 נוסח החוזה ונספחיו:  - '2 מסמך
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 1מסמך 

 מצפה רמון קומיתממועצה 

 12/2021'  מס פומבי מכרז

 הישיבה התיכונית  בנייתעבודות  לביצועהזמנה להציע הצעות 

 מצפה רמון מקומיתמועצה הב
 

 הזמנה לקבלת הצעות

 תנאים כלליים .1

 12/2021 מס' פומביבמכרז ״( מזמינה בזאת מציעים להשתתף המועצה)להלן: ״ מצפה רמון מקומיתמועצה הה

 של מוערך  בהיקףבניית ישיבה תיכונית במועצה המקומית מצפה רמון,  תועבודלביצוע 

 "(.העבודות)להלן: " י נפרד ממכרז זההמהווה חלק בלת (2.1)נספח  והכל כמפורט במפרט הטכני ₪  26,000,000

יבת להיקף ההתקשרות אשר עשוי גדר הערכה ואולם המועצה אינה מחוהינו ב הנ"למובהר בזאת, כי ההיקף 

 .נ"לות גבוה או נמוך מן ההיקף הילה

, ומסגרת אישור הקצאת קרקע ממשרד הפניםמובהר, כי ביצוע מלוא העבודות נשוא מכרז זה מותנה בקבלת 

 .ות ממשרדי הממשלה וגופים נוספיםהתקציב המלאה לרב

כלל לת לשם הגילוי הנאות מודגש, כי נכון למועד פרסום המכרז עדיין לא נתקבלו הרשאות תקציביות מלאו

שלבי הפרויקט, אלא באופן חלקי בלבד. משכך, הצעות המציעים יוגשו ביחס לכלל העבודות נשוא המכרז, 

התקציביות שבידיה,  לא לבצע את העבודות, או לבצע את העבודות בהתאם להרשאותשתהיה רשאית  מועצהוה

ו/או לשנות את סדר ביצוע או המתוכנן  (אף תוך כדי ביצוע העבודה) להקטין את היקף העבודות המבוצע

והכל על מנת להתאים את הביצוע בפועל העבודות ואת לוחות הזמנים לביצועם ו/או לקבוע שלבים לביצוע 

 .למסגרת התקציב שתאושר לביצוע העבודות כאמור

 

המצורפים כחלק  כתבי הכמויותהמחירים המופיעים ב על 20%-7%בשיעור של  הנחה לתת יידרש המציע .א

 למכרז. כני מהנספח הט

ווח קבלן לרבות רלמחיר לא תינתן כל תוספת ו המפרטיםעל כל פרקי אחוז ההנחה שיינתן יהיה אחיד,  .ב

   .קו דרומי וכו'תוספת מרחק, , זורראשי, תוספת א

המפרט  מביצוע העבודות לפי לגרוע בא אינו המצורףהמיוחד הטכני  פרטובמ המכרז במסמכי האמור כל .ג

 )ה"ספר הכחול"(. הכללי לעבודות בניין

מובהר בזה מפורשות, כי התמורה אשר תשולם לקבלן הזוכה במכרז )לאחר הפחתת שיעור ההנחה הנקובה  .ד

בהצעתו(, כוללת אף תשלום הוצאות ניהול על ביצוע העבודות לחברה לפיתוח מצפה רמון, בשיעור של 

ישולמו לחברה לפיתוח מצפה )שלושה וחצי אחוזים( מסך ביצוע העבודות בפועל ללא מע"מ, אשר  3.5%
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 רמון כאשר תוצא תעודת חיוב לקבלן.

 התשלום עבור ניהול ביצוע העבודות יבוצע על ידי קיזוז הסך האמור מחשבונות הקבלן וכתנאי לאישורם. .ה

נוצרים  נכללים ימי חג ומועדים של כלל התרבויות לרבות, יהודים לבתקופת הביצוע המצוינת לעי
 ומוסלמים.

 
 ולא יוענקו הארכות תקופת ביצוע בגין ימי גשם וחורף. לא יוכרו 

 

 רשאית לדרוש מהקבלן לבצע את העבודה בשלבים על פי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה .ו

 מועצההאמור הינו למסירה מלאה ל - חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה 24:משך הביצוע המתוכנן .ז

 (.4אחרי מסירה ראשונה והשלמות וקבלת טופס )

נכללים ימי חג ומועדים של כלל התרבויות לרבות, יהודים נוצרים  לופת הביצוע המצוינת לעיבתק
 ומוסלמים.

 
 לא יוכרו ולא יוענקו הארכות תקופת ביצוע בגין ימי גשם וחורף. 

 

 רשאית לדרוש מהקבלן לבצע את העבודה בשלבים על פי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה .ח

ההתקשרות בין הצדדים כוללת את התקופה הדרושה לצורך התארגנות  למען הסר ספק, מובהר כי תקופת

הזוכה לשם ביצוע הפרויקט, לרבות, כל תקופה הדרושה להתארגנות ביניים במסגרת ביצוע העבודות; 

מובהר כי לא תינתן כל הארכת מועד לתקופת ההתקשרות בין הצדדים, בגין עיכובים בהתארגנות הזוכה. 

 נההכלולה בפרויקט, תבוצע ותלהקפיד, כי העבוד מועצהנית לכך שבכוונת התשומת לב המציעים מופ

מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה שנקבע לביצוע הפרויקט. לוח הזמנים ל בהתאם

את מלוא הסעדים על  מועצהבלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כאמור, תהווה הפרה של ההסכם ותקנה ל

כהגדרתה )חילוט ערבות הביצוע  -ומבלי לגרוע מכלליות האמור  -פי מסמכי המכרז, לרבות פי דין ו/או על 

 .(בהסכם

בהתאם לאישור תקציבי  (בכפוף לקבלת היתר בניה)הצעת הקבלן תוגש לכלל הפרויקט ותהיה לביצוע מיידי  .ט

 .המכרזובכפוף לאמור במסמכי 

ואשר ישמש כקבלן הראשי לביצוע העבודות.  זמכרביצוע העבודות ייעשה על ידי המציע שיוכרז זוכה ב .י

המציע יבצע את העבודות בעצמו ולא יהיה רשאי לבצע את העבודות באמצעות קבלני משנה, למעט ביצוע 

בכתב ומראש לביצוע באמצעות קבלני משנה, ובתנאי  מועצהעבודות הכלולות במכרז שקיבלו את אישור ה

ת והסיווג המתאים לביצוע העבודה, ואושר מראש ובכתב על שקבלן המשנה הינו בעל ההיתרים, הרישיונו

הסתייעות הקבלן הראשי בקבלני  מועצההלביצוע העבודה. בכל מקרה בו תתיר  מועצה ו/או מי מטעמההידי 

 משנה, תמשיך לחול מלוא האחריות לביצוע העבודות על הקבלן הראשי.

 

תהיה רשאית על פי שיקול  מועצהעבודות, הלמען הסר ספק, באין הרשאה תקציבית מלאה לביצוע כלל ה .יא

דעתה הבלעדי, לבצע את הפרויקט באופן חלקי בלבד ו/או שלא להתחיל בביצוע הפרויקט כלל ואף לבטלו 

 .ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך
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, יראו את המציעים כמוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכרזבהגישם הצעה במסגרת ה .יב

יך זה, לא יבצע את העבודות כל סוג שהם וכנגד כל גורם שהוא, בכל מקרה שבו הזוכה שיוכרז בהלתביעה מ

זה, זאת בגין צמצום  מכרזב ןצע את העבודות בסדר שנקבע לביצועו/או לא יב ן(כולן או חלק)זה  מכרזנשוא 

רך ביצוע העבודות אישורו של תקציב כאמור ו/או ביטול תקציבים שהוקצו לצו-היעדרהיקף העבודות בשל 

נשוא מכרז זה, ו/או עיכוב במועד תחילת ביצוע העבודה ו/או עיכוב בהוצאת צו התחלת עבודה מכל סיבה 

לפרויקט ו/או בכל מקרה של שינוי לוחות  ו/או בשל העדר תקציב מלא (הקצאת הקרקעלרבות העדר )שהיא 

 תבוצענהצוע העבודות ו/או אם העבודות הזמנים לביצוע העבודות ו/או בכל מקרה שבו ייקבעו שלבים לבי

 באופן חלקי בלבד, ויראו אותם מושתקים בקשר לכך.

מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז, הפרויקט כולל: קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות  :טתחולת הפרויק .2

ם הדרושים ו/או כל האישורים האחרים הנדרשים על פי כל דין, וכן את ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניי

כגון: כוח אדם, כלים והציוד, משרדים, וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם )לביצוע הפרויקט 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת -על, רשאית מועצהלמען הסר ספק, מובהר כי ה(. ביצוע הפרויקט 

 רזתנאי סף להשתתפות במכהפרויקט, להוסיף עליו או לגרוע ממנו. 

 שלהלן : המצטבריםרשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים 

על המציע להיות אזרח ישראל ותושב  .בישראל כחוק המציע הנו אזרח ישראל או תאגיד הרשום .2.1

ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות תאגיד הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד  .ראליש

רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם 

 נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק.

עותיהם את העתק לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצ

 המסמכים הבאים:

o פי דין בישראל, יצרף להצעתו את המסמכים הבאים-מציע שהוא תאגיד רשום על : 

  וכל (ידי עו"ד או רו"ח-העתק מאומת על)העתק של תעודת ההתאגדות של התאגיד ,

 .(ככל ששונה)העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד 

 קרי, על חברה לצרף להצעתה, )נטי תדפיס מעודכן של התאגיד אצל הרשם הרלב

 .(תדפיס של התאגיד מרשם החברות

o מציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצעתו -יחיד  מציע: 

  צילום תעודת הזהות שלו, באופן שיהיה קריא וברור, לרבות, צילום הספח המצורף

 .לתעודת הזהות כאמור

 רישום קבלני .2.2

 , לכל הפחות,קבלנים בהתאם לחוק רישוםים, המציע רשום במועד הגשת ההצעה אצל רשם הקבלנ

יש לצרף העתק להוכחת העמידה בתנאי זה ] ("הסיווג הקבלני" :)להלן 4 -׳ גובסיווג  100בענף ראשי 

 .בדבר הסיווג הקבלני הנדרש[  מהרישום
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 ניסיון .2.3

 אשי, כקבלן רבביצוע העבודות נשוא המכרזלפחות שנים  5מציע שהינו בעל ניסיון מוכח של לפחות 

. )עבודות דומות יהיו 2010-2020עבודות דומות ובהיקף דומה במהלך השנים  3ואשר ביצע לפחות 

לפרויקט  ₪ 20,000,000 -לא פחות מל בהיקף ש ,בנייןהעבור גופים ציבוריים או פרטיים( בתחום 

יש לצרף אסמכתאות בכתב לביצוע כל אחד מהפרויקטים, לסכומי הפרויקט  .)לא כולל מע"מ(

 .תקופת הפרויקט. ]כמו חשבוניות, חשבון סופי, הסכם עם הלקוח, וכיוצ"ב[ול

 :זה לעניין סעיף

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.  5שביצועם הסתיים במהלך   -"פרויקטים" 

 הקשור בעצמו עם המזמין ואחראי על ביצוע הפרויקט. –"קבלן ראשי"  

 

 .תצהיר פירוט הניסיון הנדרש ע"י המציע 1.5-ו 1.4 להוכחת תנאי סף זה יש למלא את נספח

לצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציעים בתנאי סף זה, על כל אחד מן המציעים לצרף בנוסף, 

 את הפרטים הבאים:  בנוסף  ,להצעתו

  כל מזמין;מהות הפרויקט שבוצע עבור 

  (;קבלן ראשי, קבלן משנה, התקשרות ישירה)מעמדו של המציע בפרויקט 

 כל מזמין;קופה בה בוצע הפרויקט עבור הת 

 מועד התחלת הביצוע ומועד מסירת העבודה למזמין; 

 לעניין סעיף זה: ( מע"מ לא כולל)כספי של הפרויקט או של העבודות שבוצעו ההיקף ה

"היקף כספי של פרויקט או של עבודות" ייקבע אך ורק על תשלומים בפועל שבוצעו לידי 

, על בסיס חשבונות מאושרים. לגבי עבודות שמצויות בהליך ועהמציע בגין העבודות שבוצ

ידי -ביצוע במועד הגשת ההצעה למכרז, ניתן להסתמך גם על חשבונות המאושרים על

 (;אף אם טרם הגיע מועד התשלום)המזמין 

 שם של איש קשר עמו ניתן ליצור קשר ולאמת את הפרטים לרבות הכספיים שנמסרו על-

 ;ידי המציע

לצרף להצעתו אישור בכתב של המזמין המאשר כי המציע ביצע והשלים את עבודות  על המציע

 .לשביעות רצונו והושלמ הללווהמבנה/מבנים ההקמה של 

-פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על-תהיה רשאית, על מועצהמובהר כי ה

ן מיוזמתה ביצוע פרויקטים שבוצעו וכן לבחו (בין באופן מלא ובין באופן מדגמי)ידי המציע כאמור 

 .ידו-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-על
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החברה  ו/או המועצה המקומית מצפה רמוןבמקרה של ניסיון רע של  - פסילה עקב ניסיון רע

רשות מקומית אחרת ו/או תאגיד עירוני אחר ו/או משרדי ממשלה ו/או  לפיתוח מצפה רמון ו/או

רשאית לפסול את ההצעה  ת המכרזיםתהיה וועד עם המציע, דומהחברת בת ממשלתית ו/או גוף 

 של המציע ויראוה כלא עומדת בתנאי הסף. 

 :תנאי סף כלליים

חדשים,  מיליון שקלים  15מסך של  לא פחת 2019-2020מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בשנים  .2.4

 לא כולל מע"מ.

         או כל א נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי"ל  2018-2019בדוחות המבוקרים של המציע לשנים  .2.5

 חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו.הערה 

 , ימציא המציע אישור מתאים מטעם רו"ח מבקר של  המציע.לעיל 2.4-2.5 ביחס לסעיפים

 .ערבות בנקאית להבטחת הצעה .2.6

( )להלן: __חמש מאות אלף ש"ח_ובמילים: )  ₪ _500,000_ בגובהשהגיש ערבות בנקאית אוטונומית מציע 

 _______, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד חודש צמודה למדד המחירים לצרכן"(, ערבות להבטחת הצעה"

עד ליום  אשר תעמוד בתוקפהאו בסמוך למועד זה, , ______________, שפורסם ביום2021

", באופן, בתנאים האמורים בתנאי המכרז מצפה רמון מקומיתלפקודת "המועצה ה ,_____________

 .למסמכי המכרז  1.11נספח  כל"נוסח ערבות להבטחת הצעה" המצורף  ובהתאם

למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי 

לעניין סכום הערבות או מועד תוקפה ואף במקרה של ערבות   לרבות) ף זההמכרז, או בסטייה מהוראות סעי

 תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.(, מיטיבה

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע הארכת הערבות  מועצהעל אף האמור לעיל, ה

 ו הופנתה לכל המציעים., ובלבד שדרישה ז(חודשים  3)בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלושה 

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז[ להוכחת עמידת המציע בתנאי זה יצרף] מציע שרכש את מסמכי המכרז. .2.7

]להוכחת עמידת המציע  השליטה בו ומנהליו( לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים.)לרבות בעלי  המציע .2.8

 .[ 1.6נספח בתנאי זה יש למלא את 

כבחינת עבירה שיש עמה  בנוגע למעשה שההרשעה לגביו הינה ויע ומנהליו לא הורשעכי המצ ,המצהיר סמךמ .2.9

המציע לצרף הצהרה חתומה בפני עורך  מועד הגשת ההצעות למכרז. עלעובר להשנים האחרונות  קלון בעשר

בנספח בדיקת ר״פ כנדרש ל במכרז זה, וכן הרשאה  1.7 בנספחדין על העדר רישום פלילי כאמור וכמפורט 

תבוטל ההתקשרות עם המציע. על אף האמור, מידע על  -לאחר זכייה במכרז  הורשע מי מהמנויים לעיל .1.8

הרשעה  שחלפה תקופת ההתיישנות על אותה ובלבד המועצהשהתיישנה לא יובא בחשבון בשיקולי  הרשעה

 .1981 -לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ״א  14כאמור בסעיף 

אפשרות להגשתה  בהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד ואיןהסר ספק, מו למען .2.10

 ע״י מס׳ מציעים במשותף.
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בעלי תוקף מוגבל, נדרש  התעודות המפורטים דלעיל הינם / כי בכל מקרה בו האישורים ,מובהר בזאת במפורש .2.11

 החוזה. כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת

הבלעדי, לדרוש מכל  האת הזכות, לפי שיקול דעתלעצמה  המועצה שומרתי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בלמ .2.12

ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור  אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר

 אחר שנדרש. לניסיונו ויכולתו של המציע או כל מידע / מסמך

 

 אישורים .3

בתנאי  צעתו את כל המסמכים שלהלן )נוסף לכל המסמכים הנדרשים כדי להעיד על עמידהיצרף לה המציע .3.1

 :(הסף

שנשלחו למשתתפים  ו/או מסמכי הבהרות , לרבות הודעותסט מלא של כל מסמכי המכרז .3.1.1

 שנשלחו, כולם חתומים על ידי המציע. במכרז בכתב, ככל

  4-ג  סיווגוב 100בענף ראשי לעבודות אישור/תעודה על רישום קבלני  .3.1.2

( )להלן: _חמש מאות אלף ש"ח_)ובמילים: ₪  _500,000_בגובה  בנקאית אוטונומיתות ערב .3.1.3

יהיה מדד צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי "(, ערבות להבטחת הצעה"

אשר תעמוד  או בסמוך למועד זה, ,_______________, שפורסם ביום 2021 ______חודש 

", באופן, בתנאים מצפה רמון מקומיתלפקודת "המועצה ה, ___________עד ליום  בתוקפה

  1.11נספח  כהאמורים בתנאי המכרז ובהתאם ל"נוסח ערבות להבטחת הצעה" המצורף 

 .למסמכי המכרז

 ניסיוןה, להוכחת בלבד 1.2 נספח בנוסח בצירוף המלצות מיםוחתוים מלא 1.5 + 1.4 יםנספח .3.1.4

   לעיל. הנדרש כמפורט בסעיף

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .3.1.5

 זו. להזמנה 1.1בנספח של המציע ומילוי פרטים בהתאם למפורט  יאור כללי ומידע ארגונית .3.1.6

 מלאים 1.10+  )ככל ורלוונטי( 1.9+  1.8+  1.7+  1.6+  1.3המסומנים כנספחים  יםתצהיר .3.1.7

 וחתומים כנדרש.

ותשלום  יפת ניהול חשבונות)אכ הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים האישוריםכל  .3.1.8

העתק ממנו  , דהיינו אישור מפקיד שומה, מרו״ח או מיועץ מס, או1976חובות מס(, התשל״ו 

פקודת מס הכנסה  המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי

י הוא מלנהלם וכ (, או שהוא פטור"חוק מע״מ" :)להלן 1976וחוק מס ערך מוסף, התשל״ו 

שמוטל עליהם מס לפי  נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות

 חוק מע״מ.

 .בתוקף עוסק מורשה תעודת .3.1.9

 :תאגידהצעה על ידי  הוגשה .3.1.10
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 .או השותפויות או האגודות השיתופיות רשם החברותמאת  מתעודת ההתאגדותעותק  -

בר השתתפות במכרז, מאושר ע"י הכולל החלטה בד ,תאגידמפרוטוקול הנהלת העותק  -

 .התאגיד"ד של העו

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים, מאושר התאגידשל  מורשי החתימהעדכני של פירוט  -

 "ח שלה.האו רו תאגיד"ד של ההע"י עו

, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת היותו של תמצית מידע עדכנית מרשם החברות -

 המציע תאגיד פעיל.
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בלבד ולפי  המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה לא צירף .3.2

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע.

מידע ו/או  שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מועצהל .3.3

יכולת המימון שלו  ניסיונו, מומחיותו, מסמך שנדרש או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו,

לבקש כל הבהרה בין אם  והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיוב׳ )לרבות המלצות(. וכן

בדיקת ההצעות. המציע יהיה חייב למסור  הבהרה למסמכים שצורפו ובין אם הבהרה נדרשת במעמד

ציע יסרב למסור מסמך הסבר או דעתה. במקרה בו המ את מלוא המידע/ המסמכים להנחת מועצהל

להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  וועדת המכרזים ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית

 ההצעה.

 :מתן הבהרות להצעה והשלמת מסמכים .3.4

שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מן המציעים מתן הבהרות בכתב  מועצהה .3.4.1

ו אסמכתאות נוספים הדרושים לדעתה לצורך בדיקת לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים א

לרבות, לצורך הוכחת (, ויראו הליך זה כהליך למתן הבהרות להצעה)ההצעה ו/או הבהרתה 

, הכל על פי שיקול (נכון למועד הגשת ההצעה למכרז)עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה 

 .דעתה

או השלמת מסמכים חסרים בהצעה אינה חייבת לעשות שימוש בהליך הבהרות ו/ מועצהה .3.4.2

מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות או לשיקול דעתה 

של ועדת המכרזים עצמה. משכך, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים 

כרז זה; עם להחליט על פסילת הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל בתנאי מ

זאת, בטרם פסילת הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים השונים בבקשה 

 לקבלת השלמות לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר שנמסר לידיה.

מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת מסמכים המוכיחים בדיעבד את עמידתו  .3.4.3

כאשר הללו לא התקיימו במציע במועד הגשת הצעתו )נאי הסף שפורטו לעיל של מציע מסוים בת

או הגשה באיחור של הערבות הבנקאית, לרבות, תיקונה של ערבות בנקאית פגומה לפי  (למכרז

 זה. מכרזתנאי 

דתו של כל מציע כאמור ייקצבו מועדים לשם עמ (לפי העניין)צוות הבדיקה או ועדת המכרזים  .3.4.4

 המסמכים. בדרישתה להשלמת

 הצהרות המציע. 4

ומסמכי  שור שכל פרטי המכרזיהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .4.1

כל הנתונים, הפרטים  קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את ואוכי ה והמכרז ידועים ונהירים ל

יודע את כל התנאים העבודה, מבין ו מהות העבודות, ביקר ובדק את מקומות -והעובדות ובכלל זה 

להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש  הנדרשים לביצוע העבודה והסכים להם בהתאם

והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות  למציע את כל הידיעות, הכישורים

ל מכל בחינה בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוג נשוא המכרז, כי הוא עומד
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 הכול כמפורט במסמכי המכרז. -העבודות נשוא המכרז  שהיא לבצע את

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי  .4.2

מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא 

, ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, והכל בין בעקיפין 1999-עותו בחוק החברות, התשנ"טמשרה, כמשמ

 ובין במישרין.

קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, , צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל 
 אחד מאלה.

 

דר ו/או הבנה במישרין או לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הס .4.3

 בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.

 לענין זה: 
בהתנהגות, בין אם כללא, בין בכתב ובין בעל פה או בין במפורש ובין מ -"הסכם, הסדר ו/או הבנה"

 פי דין ובין אם לאו; -הוא מחייב על
לט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל המציע שו -"קשר" 

 .1968 -שליטה, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 

 באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו; .א
 באמצעות שלוח או נאמן; .ב
 ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; .ג
 באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; .ד
 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.    .ה

 

החוזה,  הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות .4.4

  שינוי ו/או תוספת.והכול בלא כל 

כלשהם מפרטי  כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים .4.5

הצעת תתקבל לאחר הגשת  המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא

 המציע.

 רשאים יהיו לא במכרז והמשתתפים למועצה שמורות המכרז במסמכי הזכויות ידוע למציע שכל .4.6

 .זה במכרז הצעה והגשת הכנת לצורך אלא המכרז במסמכי שימוש כל לעשות

 .במכרז הצעתו תנאי את כזוכה תיקבע שהצעתו משתתף כל על לאכוף זכאית תהא המועצה .4.7

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת  .4.8

לפצל את ביצוע להגדיל או להקטין את היקף העבודות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואת הזכות  לעצמה

העבודות בין או לפצל את  ןאו רק חלק מהן כול העבודותלשלבים, להזמין מהזוכה את  העבודות

עדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים יקול דעתה הבלהכל על פי שמציעים שונים, 

במקרה כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה מן  טענה ו/או תביעה בעניין זה.מראש מלהעלות כל 

 ההצעה, אך המחירים המוצעים לא ישתנו. 

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע, המועצה שומרת לעצמה את  .4.9
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קרה של אי שביעות רצון  למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במ היהגביו ל

 רותיו, הפרת חוזה על ידי המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.ימעבודתו/ש

 אופן הגשת ההצעה. 5

 ה' בין השעות – בין הימים א' __16/05/2021__ מיוםניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל  .5.1

מחלקת  -2רו בכל מקרה( ברחוב נחל ציחור )אשר לא יוחז ₪   2,500 לסך ש תמורת , 15:00 – 08:30 

 . 6596227/9-08 או בטלפון  הגבייה

, לביצוע והמפרט הטכניהצעת מחיר תוצע כאחוז הנחה אחיד ביחס לכל מחירי סעיפי כתב הכמויות  .5.2

העבודות בהתאם למסמכי המכרז, לרבות בהסכם, במפרטים הכלליים ובמפרטים המיוחדים ובכתב 

 הכמויות. 

לא תתקבלנה והוא חל כיחידה אחת.  בחוברת המכרז(כהגדרתו )ביחס לכלל הפרויקט  המכרז הנו .5.3

 .הצעות רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט

  .יחייב אותו גם ביחס לסעיפים שאינם כלולים בכתב הכמויות מציעהאחוז ההנחה שיוצע על ידי  .5.4

 מועצהות אותו תחליט ההצעת המחיר תחייב את המציע/הזוכה, לפי העניין, ביחס לכל היקף עבוד .5.5

 .להוציא אל הפועל במסגרת המכרז

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית. אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי  .5.6

התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהווה בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו 

 ת הכלולים במסמכי המכרז.ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראו

למחיר לא יתווספו התייקרויות מכל סוג שהוא. על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר  .5.7

כי המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא 

 לפסילת ההצעה.

 .למחיר יתווסף מס ערך מוסף כדין .5.8

השלמה עתידית של פרטי תכנון המיועדים להבהיר את העבודות או להחליף רשאית לבצע  המועצה .5.9

פריט/ים בפריט/ים שווי ערך. החלפה ו/או השלמה כאמור לא תהווה תוספת או עבודה חדשה שתזכה 

  .לתמורהאת הקבלן בתוספת כלשהי 

 ת הקבלן(.)הצהרת והצע המכרז למסמכי  1.10  נספחב ידו-על מוצעה ההנחהאחוז  את יציין המציע .5.10

הצעה אשר הטכני.  פרטפרקי המכל  עלויחול  אחידה יהי,  %20 -ל  %7יהיה בין  המוצע אחוז ההנחה .5.11

 , תיפסל על הסף,המצוין לעיל )בהתאמה( החורג מהטווח תנקוב בשיעור תוספת ו/או בשיעור הפחתה

 .מבלי שתידון

 "(.רההתמוהתמורה )להלן:  אחר ניכוי אחוז ההנחה המוצע, יהווהל המחיר .5.12

התמורה אשר תשולם לקבלן הזוכה במכרז )לאחר הפחתת שיעור ההנחה הנקובה בהצעתו(, כוללת  .5.13

)שלושה  3.5%אף תשלום הוצאות ניהול על ביצוע העבודות לחברה לפיתוח מצפה רמון, בשיעור של 

ר וחצי אחוזים( מסך ביצוע העבודות בפועל ללא מע"מ, אשר ישולמו לחברה לפיתוח מצפה רמון כאש
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תוצא תעודת חיוב לקבלן. התשלום עבור ניהול ביצוע העבודות יבוצע על ידי קיזוז הסך האמור 

 מחשבונות הקבלן וכתנאי לאישורם.

בביצוע את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות  תכולל התמורה .5.14

ואביזרים )לרבות  ציודשכר מנהלים,  שכר עבודה,על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, העבודות 

תקורה, רווח קבלני,  , פריקתם, כלי עבודה, ביטוחים,חומרים , כלי רכב, חומרים, הובלתמתכלים(

הובלה, ייעוץ משפטי, תשלומי חובה, עלויות הנהלה וכלליות, פינוי וסילוק פסולת, חשמל, מים, 

 . המועצה יעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"יולמעט מע"מ בש ב,רישוי והיתרים וכיו" הנהלת חשבונות

בהגישו הצעה, מצהיר המציע כי הוא מודע להוראות סעיף זה ולקח בחשבון את האמור במסגרת  .5.15

הפרשי  למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות למען הסר ספק לא תתווסףתמחור הצעתו. 

 . קו דרומי וכו', תוספת מרחק, , רווח קבלן ראשי, תוספת אזורהצמדה למדד כלשהו

שהוא, במסמכי  ערך שינוי, מכל מין וסוגמציע אשר אסור למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.  .5.16

מטעם זה בלבד,  רשאית, המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה המועצה

לשינויים כאמור( , לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה )גם אם המועצה לא העירה לפסול את ההצעה

 הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע״י המועצה וכפי שנמסר למציעים. יחייב את

דלעיל  ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט .5.17

של  בראשי תיבות של חתימתו כל דף וכן לסמן , המפרט הטכניולחתום על גבי טופס ההצעה, ההסכם

 מסמכי המכרז.

ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או .5.18

היקף  הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את ביותר או

ה את הבלעדי ולפצל את ביצוע השירותים לשלבים, להזמין מהזוכ השירותים על פי שיקול דעתה

השירותים כולם או רק חלק מהם או לפצל את השירותים בין מציעים שונים, הכל על פי שיקול דעתה 

הבלעדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

  בעניין זה. במקרה כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה מן ההצעה, אך מחירי היחידה לא ישתנו.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של  .5.19

גביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות למציע, 

 רצון מעבודתו, הפרת חוזה ע"י המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.

 

 ת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותרבחינ .5.20

לאחר בדיקת מסמכי המכרז הבחירה בזוכה הצעת המציעים תנוקד על ידי המועצה בהתאם למפורט לעיל. 
 תעשה על פי הקריטריונים המפורטים להלן:

 

הניקוד עבור הצעת המחיר ייקבע כך שההצעה שנקבה את המחיר הנמוך  מתן אחוז ההנחה:נקודות ל 08עד  .א

 בצורה הבאה:נקודות(, ושאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי  80תזכה למלוא הניקוד ) ביותר

 .Z נקודות= 80אחוז ההצעה * 
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 Z/ =הצעה המינימלית Y. 

 Y-20= N. 

 80-N= X. 

 X .מסמל את הניקוד הניתן בסעיף זה לכל מציע 

 

 .ת ניקוד ממליציםטבל – 1.13נספח על פי  ניקוד האיכות ייקבע  -נקודות לאיכות ההצעה 02עד  .ב

 

המועצה תהא רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה  .5.21

לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לרבות אישורים על המלצות ממזמינים שעבורם ביצע המציע 

 עבודות דומות, הכל כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.

מועצה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה  בפנייתה. המציעים יעבירו ל .5.22

 תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.

בעת הדיון רשאית המועצה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה ובטיבה. כן  .5.23

עה זו, כפי שהדבר נבחן רשאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לספק את העבודה נשוא הצ

 מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה  .5.24

זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות 

סמכי למ 1.9נספח הגשתה, אישור ותצהיר בנוסח שצורף לה, בעת להצעה זו והיא תבחר, ובלבד 

 המכרז. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 

 בשליטת העסק. 

  –לעניין סעיף זה  

ם נשים עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד ע –"עסק בשליטת אישה" 

( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  –"אישור" 

 מאלה: 

 

אח, הורה, צאצא, ובן זוג הוא אינו קרוב )בן זוג,  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2) 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  –"מחזיקה בשליטה" 

 אמצעי השליטה בעסק; מכל סוג של 50%-בעקיפין, בלמעלה מ
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מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה"  

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי  –"עסק" 

 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

 

, תהיה המועצה רשאית לערוך )שאינן בשליטת אישה( במקרה של הצעות בעלות ניקוד שווה .5.25

התמחרות בין המציעים הנ"ל או לפצל את העבודות בין מספר מציעים, לשיקול דעתה הבלעדי 

, במקרה של הצעות בעלות ניקוד שווה, ליתן עדיפות כן תהיה המועצה רשאית והמוחלט של המועצה.

 .ושב מצפה רמוןלקבלן שהינו ת

 

פרט מחיר או כל ההצעת ל בנוגע הזוכה במכרז המועצה שומרת לעצמה הזכות לנהל משא ומתן עם .5.26

 הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.ו אחר

 

המכרז, יש  בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים כמפורט במסמכי ההצעה )בשני עותקים(,את  .5.27

ולשלשל ידנית לתיבת  ",12/2021מס׳  פומבירז מכ"סגורה, עליה מצוין  חלקה להכניס למעטפה

 וזאת ״(משרדי המועצה: ״)להלן, , מצפה רמוןא' 2רחוב נחל סלעית בשהמכרזים במשרדי המועצה 

 .0015: שעהיאוחר מה ולא  _01/08/2021_ ליום עד

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל. .5.28

 .או שלא למקום שנקבע לעיל תקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנ .5.29

  .מהמועד האחרון להגשת ההצעות שנה קלנדריתהתקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  .5.30

 ובכלל זאת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, .5.31

 .בלבד על המציע הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנהכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות 

ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות : תיקון טעויות .5.32

או מי מטעמה וירשם ).תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה  שהוגשו לה

 ..ההודעה על התיקון תימסר למציע (בפרוטוקול

 הבהרות ושינויים בלנים,כנס ק. 6

בזאת כי  שעל המציע לבצע. מובהר ותמסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבוד .6.1

החברה ו/או המועצה  מלבד מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות

 .ןמי מטעמלפיתוח מצפה רמון ו/או 

במסמכי  ן להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקוניםהמועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרו .6.2

והתיקונים, כאמור, יהוו  המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים, ההבהרות

 ,מסמכי המכרז ו אתרכששהמשתתפים  חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל

ל ידי רוכשי מסמכי המכרז ואלה יצורפו למכרז שנמסרו ע בפקסימיליה ו/או במייל לפי הכתובות
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 כשהם חתומים על ידי המציע.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. .6.3

להעלות  הקבלנים, יש כנסלאחר קבלנים.  בכנסהשאלות במידה וקיימות, ולהעלותן  לרכז את כל שי .6.4

  amikam@mzp.org.il לידי עמיקם סימון לדוא"ל: ,בלבד Word בקובץ ,שאלות הבהרה בכתב

 .16:00 עד השעה  _01/07/2021_ וזאת עד ליום ולוודא קבלת המסמכים במייל חוזר

 

מלבד המועצה ו/או מי מטעמה לא  כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע״פ ו/או ע״י גורם אחר .6.5

מועצה אינה אחראית לכל פרוש ו/או הסבר, למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ה יחייבו את המועצה.

 (, שנמסרו״הבהרות״רק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן:  .פה-למשתתפים במכרז בעל שיינתנו

מסמכי המכרז  בכתב, יחייבו את המועצה. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין

מסמכי ההבהרות ובין עצמם,  רה ביןהמקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתי

 יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

בהארכת  איחור בקבלת התשובה מצד המועצה ו/או מי מטעמה או אי קבלתה לא יזכו את המציע .6.6

יהיה כדין כל הצעה  המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו

 אחרת לכל דבר.

משרדי החברה לפיתוח מצפה ב __11:00_ בשעה: __17/06/2021_קיים ביום מפגש מציעים ית. .6.7

 ___רמון

 חתום  המציע חייב להגיש בהצעתו פרוטוקול מפגש מציעים חובה. ההשתתפות במפגש המציעים  .6.8

 .ידי ועדת המכרזים-מאושר ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה למכרז ובדיקתה על

מן למפגש המציעים, זאת בהתאם לשעה המפורטת לעיל, על המציעים השונים להיערך להגעה בז .6.9

לרבות, בירור כל הפרטים לגבי מיקום ושעת קיום המפגש. משתתף שיאחר למפגש המציעים ולו 

 מועצהבמספר דקות, לא יהיה רשאי להשתתף בו. עם זאת, לבקשת משתתף פוטנציאלי, אשר תגיע ל

ולא חייב, לעכב את תחילת מפגש המציעים,  רשאי מועצהטרם תחילת מפגש המציעים, יהיה נציג ה

פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרק זמן שלא יעלה על חצי שעה, וזאת על מנת לאפשר למשתתפים -על

פוטנציאליים, להספיק ולהגיע לתחילת המפגש. פרוטוקול מפגש המציעים ישקף בקשות והחלטות 

 .בהתאם לסעיף זה

המכרזים כי לא צירף את פרוטוקול מפגש המציעים, מציע אשר התברר לאחר הגשת הצעתו לתיבת  .6.10

אין בעצם ההשתתפות במפגש המציעים כדי לגרוע מחובתו של כל מציע הוועדה רשאית לפסול הצעתו. 

 לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא תחולת הפרויקט ואת יתר הוראות מכרז זה ו/או תנאיו השונים. 

שר מענה על שאלות משתתפים שיתעוררו בעקבות עיון מטרת מפגש המציעים הנה, בין היתר, לאפ .6.11

במסמכי המכרז, וכן, לקיים סיור במקום בו עתידות להתבצע העבודות נשוא הפרויקט. במפגש 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג עניינים שונים הקשורים  מועצההמציעים, ה

כי המכרז במהלך המפגש, או לכל נתון למסמ מועצהבפרויקט. לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ה

 אחר הנוגע למכרז, אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי בפרוטוקול המפגש. 
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בתום מפגש המציעים ייערך פרוטוקול אשר יפרט את זהות המשתתפים, תמצית מהלך הדברים,  .6.12

שר שאלות, תשובות והבהרות. מובהר, כי תשובות והבהרות שיינתנו במהלך מפגש המציעים וא

יפורטו בפרוטוקול, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל שינוי למסמכי המכרז שיבוצע במהלך 

 מפגש המציעים, יחייב את המשתתפים במכרז.

, (ידם-בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על)פרוטוקול מפגש המציעים יופץ בין המשתתפים  .6.13

 להצעתו במכרז.וחובתו של כל מציע לחתום על הפרוטוקול ולצרף אותו 

"מפגש להלן: )תהיה רשאית לקיים מפגש מציעים נוסף, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  מועצהה .6.14

. הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים גם על השתתפות המציעים במפגש (מציעים נוסף"

עים נוסף , השתתפות במפגש מצימועצהמציעים נוסף, וכל עוד לא נאמר אחרת בהודעה בכתב מטעם ה

 שייערך אינה בגדר חובה, אולם מחייבת את צירוף הפרוטוקול להצעת המציע.

 

 בחינת ההצעות .7

 לצורך בדיקת ההצעות, תהא ועדת המכרזים רשאית למנות צוות בדיקה מטעמה.  .7.1

רשאית לבצע את הבדיקה של ההיבטים ההנדסיים של ההצעות באמצעות איש מקצוע  מועצהה .7.2

 ל דעתה היחידי והבלעדי.פי שיקו-מטעמה שיבחר על

פי שיקול דעתה הבלעדי, להיעזר לצורך בדיקת -תהא רשאית, על מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .7.3

 ידה כעובדים.-ההצעות ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון, לרבות, אנשי מקצוע המועסקים על

 ניסיונו בקיום ל המציע,המועצה רשאית להביא במניין שיקוליה את אמינותו ש, תהא בבחירת הזוכה .7.4

 גופים אחרים עם המציע התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה, ניסיונה של המועצה או

 רלוונטי אחר. בעבר, כישוריו, המלצות, סבירות הצעתו של המציע וכל שיקול

לדבר  לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמצעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים .7.5

רשאית ליצור קשר  עים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש וכן תהיה המועצהוהמצי

 עם מזמיני עבודות קודמות של המציע.

מהם, כפי  יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלקבהערכת ההצעות  .7.6

מי מטעמה או /עם המועצה ו כל אחד מהמצעים ישתף פעולה שיראו לנכון. שימצאו לנכון, כל בדיקה

 תהאכאמור לעיל, ופעולה כנדרש  . לא שיתף המציעבבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות

 המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

ו/או נתון  עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע .7.7

 ם, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.ו/או הבהרה, הדרושי

 חוסר בשל או תנאיה, מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .7.8

 .המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

הזולה ביותר או את ההצעה בעלת  ההצעה את לקבל מתחייבת איננה המועצה, לעיל האמור למרות .7.9

 רשאית וכן שהיא הצעה לכ או או ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,ביותרבוהה ההנחה הג
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 העבודות את לחלק או/ו אחד מקבלן יותר לקבוע או/ו אחד מקבלן ליותר העבודות את לפצל מועצהה

 .בלבד המועצה החלטת על פי והכל אחרת חלוקה כל לפי אוו/ מתחמים לפי

 

 

 הודעה על הזכייה והתקשרות .8

 (.המכרזים״ "ועדת: צעות המציעים תובאנה בפני ועדת המכרזים של המועצה )להלן ולעילה .8.1

 המועצה תמסור לכל מציע שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת ועדת המכרזים. .8.2

השינויים  החוזה עם ( ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז, יחתום הזוכה על5תוך חמישה ) .8.3

להגיש, בעקבות זכייתו  כשהוא חתום על ידו, בצירוף כל המסמכים שעליו ,פחיועל נס ,ככול שיהיו

 במכרז.

 מהתחייבויותיו במקרה שמציע, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת .8.4

התחייבויותיו בהתאם  על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי

המוחלט, לרבות התקשרות  הבמקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעת הא המועצה זכאיתתלהצעה, 

, הלחלט את ערבות המכרז כולה לטובת תהא רשאית המועצהמצא לנכון. כן תעם כל מציע אחר ככל ש

יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה. אין  כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום ערבות המכרז

  מזכויות המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין. די לגרוע או לפגוע, בזכותבאמור לעיל, כ

הכול  הזוכה יידרש לבצע את העבודות, בהתאם להנחיות המנהל ולשביעות רצונו ורצון המועצה, .8.5

 כמפורט במסמכי המכרז.

 המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז. .8.6

עפ"י  מועצהמבלי לגרוע מזכויות ה -ששני במדרג ההצעות ופרסום מכרז חדשרות עם המציע ההתק .8.7

שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת  מועצהכל דין, ה

שיבצע את הפרויקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה 

נו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז ו/או המפרטים הטכניים ו/או ההסכם או מכל הראשון אי

 .טעם אחר

על קבלת הצעתה. לא עשה כן המציע  מועצהימים להודיע ל 7למציע שידורג שני תהא שהות של  .8.8

לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג  מועצההמדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית ה

 .וכך הלאה שלישי

 .רשאית לפרסם מכרז חדש מועצהלא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה ה .8.9

, מועצה, ימציא לכאמורבהתאם להוראות סעיף זה מותנית בכך שהזוכה  מועצההתקשרותה של ה .8.10

ובהסכם, הן את ערבות הביצוע והן את אישור עריכת  מסמכי מכרז זהבמועדים הקבועים ב

 .דין על ידי חברת הביטוחכ מיםחתוים, הביטוח

לפרסם מכרז חדש במקרה בו המציע עמו נכרת הסכם  מועצהאין באמור בסעיף זה לגרוע בזכות ה .8.11



20 

 

 

או ) תהיה רשאית לקבוע בפנייה למציע השני מועצהמובהר, כי המועצה. חזר בו מהתחייבויותיו ל

ן וזאת כתנאי , כי ביצוע העבודה ייעשה בהתאם להנחה שהציע המציע הראשו(לבאים אחריו

 להתקשרות עמו, וכחלף יציאה לפרסום מכרז חדש.

 

 :המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות .9

לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים , המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז ועדת .9.1

 1993-ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזים( ה)21 בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה, ובמסמכי ההצעה הזוכה

 .ובהתאם להלכה הפסוקה 1998-ח"תשנ, תאם לחוק חופשה מידעבה

הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע  .9.2

 .תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז, כזוכה

חלקים –להלן) או סודות עסקיים/מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו .9.3

 :ינהג כדלקמן, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז"(, סודיים

i .יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי. 

ii. ינמק מדוע יש למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי בדף נפרד
 .ן את החלקים הרלוונטיים כאמורויציי

iii. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים
מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים .  אם יוכרז כזוכה במכרז, אחרים

 .למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים

iv.מון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם סי
ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות , של המציעים האחרים

 .המציעים האחרים

v.אינו בבחינת מסמך סודי [, מחירי ההצעה] ידוע למציע כי כתב ההצעה, למרות כל האמור לעיל
 .וא יותר לעיוןוה

 

כי שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של , יודגש, למרות כל האמור לעיל .9.4

אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה , ועדת המכרזים בלבד

 .המחייבות רשות מנהלית

נה של סוד מסחרי או סוד מקצועי אם ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטע .9.5

 .או בשל סימון גורף בהצעה/היא אינה מנומקת ו

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים  .9.6

ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את , תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה

 .ןנסיבות העניי

תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת , החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה .9.7

 .החומר לעיונו של המבקש

חצי ) ₪  0.5 סך של מועצהמשתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם ל .9.8
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של חומרים שאינם מסמכים, קבלת העתק (. A4  נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי (בגודל (₪

 , מעת לעת ולפי נסיבות העניין.מועצהתהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י גזבר ה

 

 :שמירת זכויות .10

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש במסמכי מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .10.1

 המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

 תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם לתנאי החוזה. המועצה .10.2

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המציע בלבד. .10.3

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .10.4

 
 

 : לאחר זכייה במכרזקביעה שונה של בית המשפט  .11

נקבע זוכה במכרז )להלן: "זוכה המקורי"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף  

אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: " זוכה מאוחר"( , מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת 

ום פיצוי או תשלום מאת המועצה , פרט הזוכה המאוחר . במקרה שכזה , לא יהא זכאי הזוכה  המקורי לש

 למוצרים אשר הוזמנו ואשר סופקו בפועל כפי שאושר ע"י המנהל . 

 לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה, בגין ההליך שבוצע.  

 

 :המחאת זכויות עתידית .12

 מספר תאגידים עירוניים.  מועצהמובהר כי ל .12.1

לעצמה את הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם תאגידים  מועצהמרת הבהתאם לכך, שו .12.2

בהתאם באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם  עירוניים, בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין

עבור אותם מוסדות או , 1950-( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות תשי"א7)3להוראות תקנה 

 ם עירוניים. תאגידי

זכות להמחות ו/או להעביר ו/או  מועצהלפיכך, מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך של .12.3

 להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה , לתאגיד עירוני כאמור.

 

 שיקולים תקציביים: .13

בזאת כי ביצוע הפרויקט נשוא מכרז  מובהרביתר סעיפי המכרז, למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מן האמור  .13.1

זה, לרבות ביצוע באופן מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו של תקציב לביצוע הפרויקט או חלקים 

שומרת על זכותה המלאה לבטל את המכרז ו/או לדחות את מועד תחילת ביצוע  מועצהממנו. לפיכך, ה

יצוע העבודות כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור , או להקטין את היקף ב(כולן או חלקן)העבודות 

 (. או מכל סיבה אחרת הקשורה באישור הגורמים המוסמכים מטעם המדינה)
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מובהר בצורה מפורשת, כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם להיקפו המלא של הפרויקט, ובעצם הגשת  .13.2

האמור לעיל, מוותרים על כל טענה, ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את 

בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל ו/או החברה לפיתוח מצפה רמון  מועצהדרישה ו/או תביעה כנגד ה

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות מועצהטענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 .לפי המכרז

היקף הביצוע של המכרז בשל הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב עוד מובהר, כי במקרה ובו יוקטן  .13.3

תפעל להקטנת היקף הביצוע, ככל הניתן, באופן  מועצההדבר כהקטנה של החוזה שייחתם בין הצדדים. ה

יחסי לכלל העבודות. מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, כאילו הסכים מראש לאמור 

, בגין הקטנת היקף מועצהמוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי ה לעיל, והזוכה

 הביצוע בשל היעדר תקציב כאמור.

עוד מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת היתר בנייה או אישור תקציבי לפרויקט, ומטעם  .13.4

כאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי זה בלבד ובטרם התחילו בביצוע העבודה בפועל , יהיו ז

המכרז שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת 

 שהוציאו בקשר עם המכרז.

 

 

 
 

___________________                _____________.       ______________ 
 כתובת המציע מס' עסק מורשה/ח.פ  שם המציע         

 
 ___________________  ________________________________    

 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע      
 
 

 תאריך : _____________   חתימה וחותמת המציע: ________________
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 1.1נספח 

 

  של המציעתיאור כללי 

 _____________   ח.פ:

 

 :_____________  : פקס
   _____________  : תפקיד

 _____________  תאריך:

 לכבוד

 מצפה רמון מקומיתמועצה 

 א.ג.נ.,

 מידע ארגוני ומורשי חתימה -12/2021מספר  פומבימכרז  הנדון:

 _____________   שם המציע :
 _____________   כתובת :
 _____________   טלפון :

 _____________   החותם: שם
 _____________ חתימה וחותמת:

 הגוף המציע למכרז הנדון:מאשר הפרטים הבאים לגבי  ___________________ אני
 עו״ד/רו״ח )שם מלא(

  _____________  שם רשמי : .1

  ____________________ סוג התאגדות: .2

  __________________ תאריך התאגדות : .3

  _____________________ מספר מזהה : .4

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם : .5

 תעודת זהות שם מוסמך חתימה 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

למנגנונים הקבועים  ההחלטה בדבר ביצוע העבודות נשוא מכרז זה נתקבלה אצל המציע בהתאם .6
 במסמכי ההתאגדות שלו.

 ועניין. החתימות המופיעות ע״ג מסמכי ההצעה והמכרז מחייבות את התאגיד לכל דבר .7

 בכבוד רב,

 רו״ח/עו״ד חתימה וחותמת : _________________ שם מלא :

  ______________ טלפון : __________________ כתובת :
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 1.2ח נספ

 לכבוד

 מצפה רמון מקומיתמועצה 

 נוסח המלצות – אישור על ביצוע עבודות וחוות דעתהנדון: 

 

 _______________ )להלן: "הקבלן"(,  שם מלא( ח.פ.___________________ )  אני החתום מטה מאשר בזה כי

 ( )חודש ושנהין ה עבורו בוצעה העבודה( _______________________ בתקופה שב )שם הגוףביצע עבור 

 ועד ה )חודש ושנה( ________________.  -__________

 

 פירוט העבודות:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 :(היקף כספי של השירותים )לא כולל מע״מ

________________________________________________________________________________ 

  ___________________________ אחר :

 דעת על הביצוע חוות

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 פרטי הממליץ/המאשר:

____________ ____________ ____________ ____________ 

תפקיד שם הרשות טלפון שם ושם משפחה



 

 

 1.3נספח 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו 

 לכבוד

 מצפה רמון מקומיתמועצה 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו הנדון: 

 , לאחר שהוזהרתי _________ מכתובת ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס׳ ___________ אני הח״מ,

 לי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:כי ע

גופים  חוק עסקאות)להלן: " 1976 -הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל׳׳ו  .1

המשמעות  למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה 12/2021מס'  פומבי״(, כחלק מהצעה במכרז ציבוריים

 הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 עד למועד ההתקשרות אני הח״מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו .2

 ״( ו/או לפי חוקחוק שכר מינימום)להלן: ״ 1987 -ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז 

 חוק עובדים)להלן: ״ 1991 -א כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א עובדים זרים )איסור העסקה של

 ״(.זרים

 לחילופין, אם אני הח״מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או .3

 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -חוק עובדים זרים 

 ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ .4

 

____________    ____________ 

 חתימת המציע           תאריך               

 

 אישור

 הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____________________ מאשר/ת בזאת כי ביום_________ אני הח״מ עו״ד

אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה  _________________________________ מר/גב׳ __________________ 

והמוסמך/כת  במציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד]במידה והמציע   _____ מס׳ באמצעות ת.ז.

יהיה/תהיה צפוי/ה  לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי

 וחתם/מה עליו בפני. לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל

 

 

________________________ 

 חתימה וחותמת עו״ד                                   
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 1.4נספח 

 טופס ניסיון המציע 
כקבלן ראשי של לפחות 5 שנים בביצוע העבודות נשוא המכרז, ואשר ביצע לפחות 5  עבודות דומות 

ובהיקף דומה במהלך השנים 2010-2020. )עבודות דומות יהיו עבור גופים ציבוריים או פרטיים( 
 בתחום הבניין, בהיקף של לא פחות מ 20,000,000 ₪ לפרויקט )לא כולל מע"מ(

 

 

  

הערה: .יש לצרף אסמכתאות בכתב לביצוע כל אחד מהפרויקטים, לסכומי הפרויקט ולתקופת הפרויקט. ]כמו חשבוניות, 
 חשבון סופי, הסכם עם הלקוח, וכיוצ"ב[

 

 הערות:

 ;המשתתפים רשאים להוסיף פרויקטים נוספים .1

טים, ניתן למלא את הפרטים אשר בטבלה, באמצעות מסמך במקרה של חוסר מקום להשלמת הפר .2

 שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו.

 :לעיל, וכן, המלצות שונות שניתנו לבקשת המציע 2כמו כן, מצורפות אסמכתאות כנדרש בסעיף  .3

 

 תקופת ביצוע  העבודה 

 )מ- חודש/שנה 

 ועד -חודש/שנה(

מספר עבודות 
 כולל ללקוח זה

היקף כספי 
 של העבודה

סוג העבודה ומקום 
 העבודה

שם הלקוח ופרטיו 
 ליצירת קשר

 )כולל מספר נייד(

 מס'

     
1.  

     
2.  

     
3.  

     
4.  

     
5.  



 

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט א: _______________ 

 ___ אסמכתאות + המלצות לפרויקט ב: ____________

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ג: _______________ 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ד: _______________ 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ה________________;

 המלצות נוספות: _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים 
לקוחות הנ"ל.שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מה  

חתימה וחותמת: 
 ________________________________ 

שם חותם/ים:     
________________________________ 

תפקיד/ם:           
________________________________ 
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 1.5נספח 

 הצהרת המציע בדבר ניסיון ואישור רואה חשבון בדבר היקף כספי 

 

  _______________ "( תאריך:הגוף המצהיר)להלן: ״ _____________________ שם הגוף המצהיר:

 הרינו להצהיר כדלקמן:

  _________________ משמש כ _____________________ בעל ת.ז. __________________ הנני □

 , מצהיר בזאת כדלקמן:וומטעמ ו, ומוסמך להצהיר בשמבגוף המצהיר

במהלך בתחום הבניין )דומות לעבודת נשוא מכרז זה( עבודות  5לפחות כקבלן ראשי  ,ביצע הגוף המצהיר □

 )לא כולל מע"מ(לפרויקט  ₪  20,000,000בהיקף של לא פחות מ  ,2010-2020השנים 

 באופן עצמי ולא באמצעות קבלני משנה. הגוף המצהירלניסיון של  הניסיון הנ״ל בביצוע העבודות מתייחס □

 

 _________________ חתימת הגורם המצהיר:

 

 אישור רואה חשבון

 דלעיל. המצהירוף את הצהרת הגמאשר בזאת  ________________ אני הח״מ רואה חשבון מבקר של

 

 בכבוד רב,

 

 _____________    _____________   _____________ 

 חתימה וחותמת      רו"ח    שם מלא 

 _____________   _____________ 

 טלפון    כתובת 
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 1.6נספח 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה

 

_____________  ית חתימה מטעם\מורשה_ _____________ ת ת״ז מס'\נושא______________  אני הח״מ

ה \לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי (.״המציע״: להלן)_____________ זיהוי/ח.פ. ,מס

 -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\אעשה כן, מצהיר לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא

 לפי דיני החברהותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חוב .1

צווים  , ככל שחלים הסכמים אוהחברההעבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על 

 כאמור.

לעיל  1המופרטות בסעיף  החברההמציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי  .2

 כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.במהלך 

 המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת .3

 ההצעה במכרז זה.

 המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין .4

 בעניין עובדים זרים.

 נחשבים לקנסות שונים.-אך במועדים שונים  -וע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירהיד

 -לעניין תצהיר זה

 , אשר שר1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט - ״דיני העבודה״

 התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.

 כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי_ _________ ה כי שמי הוא\הנני מצהיר

 אמת.

 שם המצהיר + חתימה ___________          תאריך __________                 

 

 אימות חתימה

  _____________ רשומה בישראל עפ״י דין וכי ה״ה ________ חברהמאשר בזאת כי ה _______ ני הח״מ עו״דא

 הנ״ל. חברהמוסמך להצהיר ולהתחייב בשם ה

 ה״ה מס' ________ הופיע בפניי במשרדי ב _______ בשנת ______ בחודש _______ ה כי ביום\כמו כן אני מאשר

הקבועים  המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים \ _______ זהות

 בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.

 

                                        _____________   _____________ 

 חתימה                תאריך                                     
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 1.7נספח 

 

 פליליות הרשעות העדרבדבר  תצהיר

 

אני הח"מ ______________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 
 ם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק א

 ]מחק את המיותר ופרט במקומות המיועדים לכך[

( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "המציע")ולהלן:  ____________________ -הנני בעל השליטה ב  1.1.1
ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם "(. אני מצהיר/המועצה)ולהלן: " מצפה רמון מקומיתמועצה 

 לי השליטה במציע*.המציע ובע

חוק הנני מצהיר בזאת כי המציע ובעלי השליטה בו מקיימים את חובותיהם על פי חוקי העבודה שלהלן:   1.1.2
 –חוק דמי מחלה, תשל"ו , 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א , 1959 –שירות התעסוקה, תשי"ט 

חוק שכר שווה לעובד , 1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד , 1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א , 1976
חוק חיילים , 1953 –חוק החניכות, תשי"ג , 1953 –תשי"ג  –חוק עבודת הנוער , 1965 –ולעובדת, תשכ"ו 

 –חוק פיצויי פיטורין , 1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח , 1951 –משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א 
 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז , 1995 –שנ"ה ,חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( הת1963 –התשכ"ג 

)כולם ביחד ולהלן: "חוקי העבודה"( וכן על פי  2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשס"ב , 1987
 צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.

טה לא הורשעו הנני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה במציע ו/או חברות אחרות שבבעלות בעלי השלי 1.1.3
 בשלוש שנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל *.

הנני מצהיר שלא נפתחה נגד המציע ו/או בעלי השליטה במציע חקירה פלילית ו/או הוגש נגדם כתב אישום  1.1.4
ה קלון ו/או אלימות ו/או פשע ו/או הורשו בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמ

 מין.

להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות על חוקי העבודה דלעיל, של המציע, בעלי השליטה של המציע  1.1.5
 השנים האחרונות*: 3 –וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה במציע ב 

  

תאריך 
 ההרשעה

החיקוק לפיו 
 ניתנה ההרשעה

 שם המורשעים סעיפי האישום

    

    

    

    

 

הנני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה במציע ו/או חברות אחרות שבבעלות בעלי השליטה לא נקנסו  1.1.6
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קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי  2 –על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב 
 העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות*.

נסות אשר הושתו על המציע ו/או בעלי השליטה ו/או חברות אחרות שבבעלות להלן פירוט מלא של כל הק 1.1.7
 מי מבעלי השליטה בשלוש השנים האחרונות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת*:

  

תאריך 
 הקנס

החיקוק לפיו 
 ניתן הקנס

 שם הנקנסים סכום הקנס

    

    

    

    

 

 ה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם.מצ"ב אישור של מינהל ההסדרה והאכיפ 1.1.8

 . זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 1.1.9

 מחק את המיותר( )"*" 

      
________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                                  

 

 אישור

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
מר/גב' ______________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ן, אישר / ה בפני את תוכן תצהירו / יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה / תעשה כ
 ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני .

 

        ____________________ 

 עו"ד                                                                                                                           
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 1.8נספח 

 שום פליליירייפוי כח והרשאה לבדיקת 

 
 

 ת"ז _____________________ . _______________________ 1 אנו הח"מ: 

 ת"ז _____________________ . _______________________ 2

 

 :ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע מצפה רמון מקומיתמועצה הלנותנים בזה ייפוי כח והרשאה 

 המציע כפי שאגור במרשם הפלילי המתנהל על ידי״( או מנהליו של המציע)להלן: ״ ________________ אודות

 המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.

 ,1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א 12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 

 והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.

 

 _____________    _____________   _____________ 

 2חתימה        1חתימה       תאריך             

 

                                                              _____________ 

 חותמת התאגיד                                                                    

 

 וההרשאה המצ״ב לעיל, ולהגישם יחד עם ההצעהיש להחתים מורשי חתימה של התאגיד ומנהליו על ייפוי הכח 

 למכרז.

  ) המציע מנהלי את להחתים ש)י* כאמור מידע ולקבל לעיין הסכמתנו את נותנים מ"הח אנו

 חתימה שם + תפקיד חתימה שם + תפקיד
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 1.9נספח 

 אישור בדבר עסק בשליטת אישה
 

 2ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף /אני, רו"ח ______________________, מאשר .1

 , ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2

 

שליטה בעסק ____________________ הינה גב' __________________, ת.ז. המחזיקה ב .2

.______________________ 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי התאגיד / 

-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2סק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף הע

1992. 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 

  

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 1.10נספח 

 הצהרה והצעה של הקבלן

  ___________  תאריך:

 לכבוד

 מצפה רמון מקומיתהמועצה ה

 

 נ.,ג.א.

 הצעת המשתתף - 12/2021 פומביהנדון: מכרז 

 ומתחייבים בזה כדלקמן: מצהירים, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו בעיון שקראנו רהח"מ לאח אנו

ההזמנה, על  במסמכי אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם, וכוללים את האמור .1

 נספחיהם, כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

 המחיר להצעת ההנחה, המכרז במסמכי האמור לכל מסכימים והננו ובחנו בחינה מעמיקה , קראנו בעיוןהבנו .2

 בזה מוותרים והננו, הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או/ו תביעות כל נציג ולא, בהתאם מוגשת

 .כאמור טענה כל על מראש

 יבויותינוהתחי מלוא בביצוע הקשורים והנסיבות התנאים כל את בחנו וכן המכרז במסמכי כמתואר הכול קראנו .3

 נדרש שאישורו אחר גורם וכל. המוסמכות הרשויות כל של והנהלים הדרישות, החוקים את, המכרז מסמכי עפ״י

 על השפעה להם להיות עשויה אוו/ יש הגורמים אשר כל את וכן המכרז מסמכי עפ״י התחייבויותינו קיום לצורך

 תהיה ולא אין וכישלעיל  הנתונים בהתחשב בכל הנעשת זו בהצעתנו התמורה קביעת כי מאשרים הננו כן .הצעתנו

 .הצעתנו עם או/ו האמור לעיל עם בקשר תביעה אוו/ דרישהאו /ו טענה כל לנו

, ומסגרת בסיום הליך הקצאת הקרקע מול משרד הפניםכי ביצוע מלוא העבודות נשוא מכרז זה מותנה  ידוע לנו .4

 .התקציב המלאה לרבות ממשרדי הממשלה וגופים נוספים

כלל שלבי הפרויקט, אלא לכי נכון למועד פרסום המכרז עדיין לא נתקבלו הרשאות תקציביות מלאות  ידוע לנו .5

וגש ביחס ת נוהצעתאנו מסכימים לכך ש. משכך, הסתיים הליך הקצאת הקרקע באופן חלקי בלבד וכן טרם 

צע את העבודות בהתאם תהיה רשאית לא לבצע את העבודות, או לב מועצהלכלל העבודות נשוא המכרז, וה

או המתוכנן  (אף תוך כדי ביצוע העבודה) להרשאות התקציביות שבידיה, להקטין את היקף העבודות המבוצע

ו/או לשנות את סדר ביצוע העבודות ואת לוחות הזמנים לביצועם ו/או לקבוע שלבים לביצוע והכל על מנת 

 .העבודות כאמור להתאים את הביצוע בפועל למסגרת התקציב שתאושר לביצוע

 ואנו, שערכנו הבדיקות על ובהסתמך המכרז במסמכי לאמור בהתאםאחוז ההנחה המוצע על ידנו, הוצע  .6

 הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או תביעות כל נציג ולא המכרז במסמכי האמור לכל מסכימים

 כאמור. טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו

, המוסמכות הרשויות הנחיות או/ו דין כל הוראות אחר נקיים, ההתקשרות תקופת כל שךבמ כי מתחייבים הננו .7

 .שהיא נוספת תמורה כל ללא, לעת מעת בתוקף שתהיינה כפי

מכרז  העבודות נשוא את לבצע עצמנו על מקבלים ואנו המכרז מסמכי עפ״י הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו .8

 .זה

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או אחרים ו משתתפים עם אוםתי או קשר ללא כל מוגשת זו הצעה .9



 

35 

 

 

  נשוא הצעתנו זו בפרט. לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז

 ותהעבוד את ולהשלים לבצע מנת על הנדרש הציוד וכל המקצועיים, ההנדסיים, הטכניים האמצעים כל את לנו יש .10

 אם כן לעשות מתחייבים ואנו, וההסכם המצורף לו כחלק בלתי נפרד הימנו כרזהמ במסמכי הנקובים במועדים

 .במכרז נזכה

 שיחולו השינויים לפי לרבות לפיהם לפעול ומתחייבים שניתן לעבודה המתייחסים הדינים כל את מכירים אנו .11

 .לעת מעת

מהמועד האחרון  שנה קלנדריתבמשך  תקפה ותהא, לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה זו הצעתנו .12

, נוספים יום( שלושים) 30 למשך ההצעה תוקף הארכת לדרוש רשאית תהא המועצה כי, לנו ידוע .להגשת ההצעות

להם  אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי והכל, זו הצעתנו תיפסל, לכשנידרש זו הצעתנו נאריך לא אם וכי

 .יןד כל "פע או/ו המכרז פי-המועצה על זכאית

 בינינו. עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה על כל נספחיה, חוזה מחייב .13

ולהפקיד  למשרדכםהגיע ימים ממועד קבלת הודעתכם על כך, ל 5היה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים תוך  .14

 הטעונים המצאה. ספיםבידיכם את הערבות המפורטת בחוזה המצורף ואת כל המסמכים והאישורים הנו

, ערוכה לפקודתכם להבטחת הצעה כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית .15

לקיום וחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את הערבות הערבות להבטחת הצעה ת לדרישות במכרז זה. בהתאם

 זו.הנכלל בהצעתנו  והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזההחוזה 

ומבלי  במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה יהווה הדבר הפרה יסודית, .16

הבנקאית  לפגוע מכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי ההזמנה וכל דין תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות

 נו.קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותי כפיצוי

 לחתום זכאים אנו, ההצעה מוגשת ובשמו/ה ה/המציע במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו .17

 על לחתימתנו הסכם או דין כל פי על מניעה כל ואין ה/המציע את מחייבת חתימתנו, זו הצעה על ה/המציע בשם

 .זו הצעה

 מסמכי עפ״י התחייבויותינו מלוא לקיום רהובתמו, המכרז מסמכי בכל ולהלן לעיל בהסתמך על כל האמור .18

 וכדלקמן:  2.1הסכומים המפורטים במפרט הטכני המצורף כנספח על  הנחה מציעים הננו, המכרז

 

 % ______________  אחוז ההנחה המוצע

 ובמילים: ________________________ אחוזים.

  

תוספת החורגת מטווח זה או מעניקה וכי הצעה  20%-ל 7%בטווח בין ידוע לנו שההנחה שצריך להעניק הינה  .19

 תיפסל מבלי שתידון. ,על המחירון

ידוע לנו שהתמורה אשר תשולם לנו )לאחר הפחתת שיעור ההנחה הנקובה בהצעתנו(, כוללת אף תשלום הוצאות  .20

ע )שלושה וחצי אחוזים( מסך ביצו 3.5%ניהול על ביצוע העבודות לחברה לפיתוח מצפה רמון, בשיעור של 

 העבודות בפועל ללא מע"מ, אשר ישולמו לחברה לפיתוח מצפה רמון כאשר תוצא לנו תעודת חיוב. 

ידוע לנו שהתשלום עבור ניהול ביצוע העבודות יבוצע על ידי קיזוז הסך האמור מחשבונות שיוצאו על ידנו וכתנאי  .21
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 לאישורם.

 אשר עשוי להות גבוה או נמוך ממנו. המועצה אינה מתחייבת להיקף המוערך כי לנו ידוע, ספק הסר למען .22

 . זה מכרז במסגרת נפעיל ואשר לבצע נדרש אשר העבודות וסוג להיקף ביחס טענה כל על מראש מוותרים הננו .23

 וכנגד ותשלום תשלום כל ביצוע במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור, מע״מ יתווסף לעיל הנקובה לתמורה .24

  .כדין מס חשבונית המצאת

 

 .בחוזה כמפורט הינם התשלום תנאי

 ______________________ :המשתתף שם
 ______________________ :פ.ח

 ______________________ :ומיקוד כתובת
 ______________________ :טלפון

 ______________________ :פקסימיליה
 ______________________ : נייד טלפון
 ______________________ : אלקטרוני דואר

 בכבוד רב,

___________________ 
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 1.11נספח 

 מצפה רמון מקומיתהמועצה ה

 12/2021 'מכרז פומבי מס

 "ערבות להבטחת ההצעה" וסחנ

 בנק : 
 

 סניף : 

 כתובת הסניף : 

 תאריך : 

 לכבוד
 מצפה רמון מקומיתהמועצה ה

 , מצפה רמוןא' 2רח' נחל סלעית מ

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון:                                                      

( _חמש מאות אלף ש"ח_במילים: )₪  500,000_כולל שלעד לסכום  ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
 '"(, בקשר למכרז פומבי מסהנערב" "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות" )להלן:

 . במועצה המקומית מצפה רמוןת הישיבה התיכונית לביצוע עבודות בניי 12/2020

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " ומחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר

 ______________פורסם ביום אשר   2021 ________חודש המדד בגין ין ערבות זו יהא לעני "המדד היסודי"
 (. כךאו סמוך ל)

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  ,ה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדהאם יתברר כי המדד החדש על
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 
 הפרשי הצמדה.

 
ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה נו זו הינה מוחלטת יערבות .3

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. או לנמק עליכם לבסס או להוכיח
 
הסכום מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את  ימים 15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

 הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.
 
. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו ועד בכלל_01/09/2021__ בתוקפה עד ליוםערבות זו תישאר  .5

 בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 
תוכל לפי שיקול דעתה המוחלט,  מצפה רמון יתמקומאנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה ה .6

מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק המציעים לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו 
 תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידה. יאריך את

 

 

 
 בכבוד רב,

  ______________________ בנק 
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 1.12נספח 

 הלעובד המועצה או לחבר המועצ הצהרה בדבר קרבה משפחתית
 

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: המועצה המקומית מצפה רמון .1
 

 בע כדלקמן:קו 1950-א)א( לצו המועצות המקומיות התשי"א 103סעיף  .2
בהונו ")א(חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 

או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה. לעניין זה 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –"קרוב" 

 קובע ,(3114של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ'  12כלל  .3
 : כדלקמן

חבר מועצה או  -בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" "ח
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .4
זוגו או שותפו -ד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עוב

 או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

חתית, לפי ההגדות דלעיל, עם פאם יש או אין לך קרבה משבבהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך  .5
 מועצה.הועצה כלשהו, או עם עובד חבר מ

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6
, ( לצו המועצות המקומיות3א' ) 103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .7

א' )א( 103מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת המועצה ברוב של 
 הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 הצהרה

 

המועצה המקומית מצפה ידי -שפורסם עלהליך ין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: רמון,

 
הנני מנהלים במציע, לאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והו ,.קראתי את האמור לעיל1 

 מצהיר:
: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציעאין ל מצפה רמון)א(בין חברי מועצת 

 אחות ואף לא סוכן או שותף.
, אין לאחד מאלה המוגדרים המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע )ב(בתאגיד שבשליטת

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל  10קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על במונח "
 או עובד אחראי. 

 זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.-בן  למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין  )ג(
  
 ג' לעיל:-לענין סעיפים א' 
 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1ו בסעיף כהגדרת –"בעל ענין"  

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו  –"מנהל" 
 מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 

 
 

, נא ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד מועצה
 פרט מהות הזיקה:

              
               
 

יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי הענין בו .ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם 2 
 יל, או אם מסרתי הצהרהכאמור לעו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי המועצה 

 לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת..3                 

 י על החתום: ולראיה באת
 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________  שם המציע:
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 1.13נספח 

 

 נספח ניקוד ממליצים
 

ופרמטרים לניקוד )הפניה לממליצים ומילוי הניקוד תעשה על ידי  קשר ממליציםפרטי נספח 
 החברה לפיתוח מצפה רמון (

(עדכני ישיר)פלאפון ' מס תפקיד שם הממליץ  מייל 

    

    

    

 
 
 
 

:השאלות הנשאלות  

 ניקוד ממוצע  1-10ניקוד  קריטריון שם הממליץ

   עמידה בזמנים ולוחות זמנים 
  העבודה איכות

  מקצועיות 
  יחסי אנוש 

   עמידה בזמנים ולוחות זמנים 
  איכות העבודה

  מקצועיות 
  יחסי אנוש 

   עמידה בזמנים ולוחות זמנים 
  איכות העבודה

  מקצועיות בתחום
  יחסי אנוש 
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 1.14נספח 

 בנקאית לביצוע ההסכם נוסח ערבות

 דלכבו
 מצפה רמון מקומיתההמועצה 

 
 ערבות בנקאית הנדון:

 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד המבקשים": )להלן ________________________ פי בקשת-על

בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה (, __₪ מליון ושלוש מאות אלף __)במילים: ₪   1,300,000_של לסך 
 שפורסם על ידכם. 12/2021 מס' פומבי ת המבקשים בקשר למכרזשתדרשו מאלהלן, 

 
 במכתבנו זה: 

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"

)או  ______________אשר פורסם ביום  2021________ לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  -" המדד היסודי"
 סמוך לכך(.

 התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת -" המדד החדש"

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש בין 
 למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.המדד החדש 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 
 הפרשי הצמדה.

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו, מבלי  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 ל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.להטי

 
פיה בהליך -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

שים פיה, תביעה משפטית נגד המבק-משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על
 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. וא
 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.____________  ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 ,בכבוד רב

 בנק 

______________________  

   

 
 ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק*
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 1.15נספח 

 הוראות לתשלום בהעברה בנקאיתנספח 

 

 ,לכבוד

 מצפה רמון מקומיתמועצה 

 

 א.ג.נ. ,

 בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנק והוראות בלתי חוזרותהנדון : 

, מבקשים בזאת____________ _______ , ח.פ/ת.ז________________________אנו, החתומים מטה

 :דלקמןיועברו לחשבוננו לפי הפרטים כ ,לעת, עפ״י החשבוניות שנגיש לכם שהכספים המגיעים לנו מכם מעת

  ________________________ שם הסניף ___________________ מס׳ חשבון :

  _______________________ מס׳ הסניף: ________________________ בנק :

 מצפה רמון מקומיתהמועצה ה, ייחשב כתשלום ע״י , שייזקף בחשבוןהרינו מצהירים בזה, שכל סכום כאמור לעיל

 .וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינולידינו ממש, ביום זיכוי החשבון בבנק, 

לפי ערך  הנ״ל, כל סכום שיופקד בטעות בחשבוננו מצפה רמון מקומיתהמועצה להננו מאשרים ומתחייבים להחזיר 

ירוט הסכום ובה פ מצפה רמון מקומיתה המועצהשעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב מן  48היום בו הופקד וזאת תוך 

 .ים בזה, באופן בלתי חוזר, לבצעשהופקד בטעות ואשר את החזרתו אנו מתחייב

 _________________ חתימה וחותמת___________________________  שם____________  תאריך

בפני, וכי  הנ״ל החברה,עו״ד/רו״ח, מאשר בזה חתימת ________________________________ ח״מאני ה

 ., עפ״י תזכירה ותקנותיההחברהנעשתה ע״י מורשי החתימה המוסמכים מטעם  החתימה

 _____________________תאריך: 

 אישור הבנק

 _____________ מאשרים בזאת כי בסניפנו מנוהל חשבון מס׳__________________________  אנו הח״מ בנק

 . ___________________________________________ ע״ש

בסכום  הנ״ל ן-יועד לחשבון הנ״ל ע״ש הקבלן, יזוכה החסכום כסף המ מצפה רמון מקומיתמועצה הבמידה ויגיע מן 

 המופקד.

 48 ן הנ״ל ויוחזר לכם במלואו בתוך-במידה ויגיע סכום כסף שלא ע״פ הפרטים הנ״ל במדויק, לא יופקד הסכום בח

 .שעות

 

 __________ ובזה באנו על החתום
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 1.16נספח 

 להסכם עם קבלן חוץ בטיחות וגהות נספח

 כללי .1

 ייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.הקבלן מתח 1.1

והציבור כיוצא פועל של עבודתו,  הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, ועובדי המועצה 1.2

 .תקלה או אירוע חריג כלשהוא, מצעי הזהירות על מנת למנוע תאונהומתחייב לנקוט בכל א

 

 חקיקה .2

 :שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבותיב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות הקבלן מתחי 2.1

 .( ותקנותיה1970תש״ל  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  .א

 .ותקנותיו 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי״ד  .ב

 .ותקנותיו 1954 -חוק החשמל התשי״ד  .ג

 .ותקנותיו 1953 -חוק עבודת הנוער התשי״ג  .ד

 .אחר החל על עבודתו כל דין .ה

היום ואשר  הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של המועצה או של כל גוף אחר החלות 2.2

 יחולו בעתיד.

 

 הכרת עבודה .3

העבודה, לסיכונים  , והינו מודע לאופיביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליוהקבלן מצהיר כי במקום ביצוע העבודות וס

 .הם יש לנקוט למען עבודה בטיחותיתאמצעים בהכרוכים בה ול

 

 איסור מעשה מסוכן .4

ים ללומחדל, הע הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או

 .להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש

 

 השגחה על העבודה .5

עבודה מוסמך  בהם החוק דורש ימנה מנהל, אחראי עבודה ובמקרים יד עם תחילת העבודההקבלן ימנה, מ 5.1

 .ומהנדס ביצוע

השגחתו הישירה  הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי תחת 5.2

 ., אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודםוהמתמדת של בא כוחו

 

 אתר העבודה .6

 ה, מסודרת ובטוחה.הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקיי 6.1

 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות. 6.2

 

 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

מהבהבים  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות פנסים

הציבור והעובדים, בכל  המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של טחוןיושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לב
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כל הוראה מצד רשות מוסמכת  פי על מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי בא כוח המועצה, או שיהיה דרוש

 .כלשהי

 

 עבודות בניה ובניה הנדסית .8

 (.עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו ע״פ תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה 8.1

כמבצע הבניה  הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהמועצה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו 8.2

 .ות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנ

 6לה על הצפוי עו הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית, שמשכה 8.3

 .לפקודת הבטיחות בעבודה 192, כנדרש בסעיף שבועות

 

 חפירות .9

ובפרט  1988 -הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ״ח 9.1

 חפירות ועבודות עפר. -פרק ט׳ 

 הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן. 9.2

 

 הריסות .10

 -ובפרק י׳  1988 –קבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ״ח ה

 הריסות.

 

 על גגות שבירים ו/או תלולים עבודה .11

גגות שבירים  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על

 .1986 -מ״ו או תלולים( התש

 

 עבודה בגובה .12

)נוסח חדש(  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה

הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(  , ולתקנות1988 -ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ״ח  1970 -תש״ל 

 ת הקיימות.ולכללי הזהירות בנסיבו 2007 -התשס״ז 

 

 עבודה במקום מוקף .13

 עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת מיכלים וכד׳( תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות

 עבודה במקום מוקף. -וע״פ הוראות הבטיחות  1970 -עבודה תש״ל 

 עבודות חשמל .14

 עבודות חשמל יבוצעו ע״י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע״פ חוק החשמל. 14.1

 .חי -ביצע עבודות חשמל תחת מתח  אהקבלן ל 14.2

 ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור 14.3

 במקום. הל היחידה או עובד האחזקה האחראיתיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנ מכשירי חשמל,

 ומדים בתקניםהקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים הע 14.4

 לעניין בידוד כפול.
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 כל כלי עבודה המחובר לכל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרף דלף )מפסק פחת(, בין 14.5

 שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

חשמל גלויים  שגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכיהקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא ה 14.6

 במקום העבודה.

 

 םבדרכי עבודה .15

מועצה חברת  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת

 .ל פי תנאיו בהתאם להוראות כל דיןומשטרת ישראל וע מצפה רמון מקומיתה

 

 באש גלויה עבודה .16

לנקוט  הקבלן ות או אש גלויה, על: חימום, חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצבעת ביצוע עבודות כגון

דליקים,  טרול של חומריםונ בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה

 חציצה וכד׳.

 

 ובדי הקבלןע מקצועיות וכשירות .17

בעלי רמה עובדים  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע״פ הסכם זה, מספר מספיק של 17.1

 העבודות וידאג להכשירם ע״פ הצורך. מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע

ולמסור להם את  הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית ע״פ הסכם זה 17.2

 המידע הנדרש לשם כך.

שעבר את כל  ו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחרהקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמ 17.3

 .קות הרפואיות הדרושות ע״פ כל דיןהבדי

 

 ציוד מגן אישי .18

בתקנות  , ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו , כנדרשוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיוהקבלן מתחייב לספק צי

לרבות: נעלי בטיחות,  ,שתמשים בו בהתאם לייעודםקח שהם מ, ויפ1997 -הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ״ז 

 למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר. , כובעים כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד, קסדות מגןביגוד

 

 ציוד, כלים וחומרים .19

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה. 19.1

 עבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.הקבלן ידאג כי כל כלי ה 19.2

תקינים ובעלי  הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכד יהיו-הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני 19.3

 תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

יהיו בעלי  ורה אחרהנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעב -הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני  19.4

 הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

 

 משמעת והטלת סנקציות .20

הוראה בדבר  הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח המועצה, לרבות 20.1

 רכוש. הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או
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ויציג ע״פ  דרישת בא כח המועצה, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים הקבלן ימסור, לפי 20.2

 , תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעילהם.דרישה כל רישיון

 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה. 20.3

שווי הנזק כפי  הקבלן מסכים כי הערכת -ת ע״י הקבלן נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחו 20.4

המגיע לקבלן לפי הסכם  שנעשתה ע״י מפקח מטעם המועצה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום

 ההתקשרות עימו.

רשאית  - , ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זהיולא מילא הקבלן, ו/או עובד 20.5

 לקבלן ע״פ ההסכם. לכל יום, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים₪  1,000קנס בשווי  המועצה להטיל

 הצהרת הקבלן

 כל דין . אני הח״מ מצהיר בזאת, כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו וע״פ הוראות

 

 _____________ תאריך ________________ חתימת הקבלן שם הקבלן ________________

 

  ________________ ח.פ./ת.ז
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 1.17  פחסנ
 

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח ה וחריגיה. יחד עם זאת, הפוליס

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע  /

 העבודות

 מעמד מבקש האישור

 מ.מ מצפה רמון: שם
 

 
   
  
   

 
  

 
  

 
 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐
 מזמין העבודה אחר☒
 : פ"ח . פ.ח 

 : מען :מען
 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  ביטוח סכום / האחריות גבול
 העבודה שווי

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 לפרט ניתן) לדוגמה הרחבות
 (:הפוליסה לפרקי בהתאם

     
 
 
 
 
 

 313 ,314 ,316 ,
318 ,323 ,328 ,

330 

       ופריצה גניבה
       עובדים עליו ושרכ

       סמוך רכוש
       בהעברה רכוש
       הריסות פינוי

        אדריכלים, מהנדסים וכו'
        כינון לאחר נזק

   מלוא הנזק     נזק עקיף
        נזק ישיר

מבני עזר, תבניות, פיגומים, 
 ציוד קל וכו'

       
   חודש 24     תחזוקה מורחבת

        MR-116חלקים שנמסרו 
, 308, 307, 302  5,000,000     צד ג'

309 ,312 ,315 ,
317  ,318 ,319 ,
320 ,321 ,322 ,

328 
אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  302 ,308 ,309 ,
319 ,320 ,328 

אחריות מקצועית 
 -ואחריות מוצר 

 משולבת

    3,000,000  302 ,328 332 (6 
 חודשים(

 
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותירוט השירותים פ

 שיקום  פיתוח והעבודות הקשורות למבואות נחל צין 009 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30כנס לתוקף אלא יי לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 ייה/הסעותרכב/מוסכים/חנ 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 

 076 ומלונאות
 077 רתשירותי ביקו 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות
 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים
 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך
 083 ירותי ניטורש 013 בריאות הנפש

 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים
 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 אומנות דברי ערך/ אספנות/

 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות
 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 הובלות והפצה
כ"ר שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מל

 092 וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 ור שפכיםתאגידי מים / מכון טיה 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט
פסולת, פינוי  -וכימיקלים חומרים מסוכנים 

 033 והובלה
- 

103 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112 - 042 חקרים וסקריםמ

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 ה והולכת מיםמערכות השקי
 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו

מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 
 053 "אופי העסקה"(

- 
123 

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 

 055 לילדים
- 

125 
 126 - 056 ניהול מבנים

 127 - 057 ניקיון
 128 - 058 נשק וחומרי נפץ

 129 - 059 ספרינקלרים
 130 - 060 עבודות מתכת

 131 - 061 עבודות עץ 
עבודות תחזוקה ושיפוץ 

 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(
- 

132 
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה



48 

 

 

 

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף  קמעונאות
 070 "אופי העסקה"(

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף
 הסעיף קוד וקףכיסויים נוספים בת

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 ים וקבלני משנהקבלנ -הרחבת צד ג' 

 מנהל, המפקח, הקרקע בעליויתור על תחלוף לטובת 
 המלווה והבנק האדריכל, המהנדס, הפרויקט

308 - 378 
 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 סוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"הכי
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי
, הפרויקט מנהל, המפקחבעלי הקרקע,  – נוסף מבוטח

 והבנק המלווה האדריכל, מהנדסה
317 - 387 

 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  טחמבו
 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח
319 - 389 

 בעלי –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 האדריכל, המהנדס, הפרויקט מנהל, המפקח, הקרקע
 המלווה והבנק

320 
- 

390 
מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 ורהאיש
321 - 391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 הבנק המלווה - אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 ה ביטוחעיכוב/שיהוי עקב מקר
 ראשוניות

 מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 

 400 - 330 המלווה הבנק - שעבוד לטובת גורם אחר
 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 
 402 - 332 חודשים( 6תקופת גילוי )

- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד וקףכיסויים נוספים בת

- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 

 
 

 



 2מסמך  
 חוזה

 2021שנת  ___בחודש  __ביום  מצפה רמוןשנערך ונחתם ב

 מועצה מקומית מצפה רמון  בין:
 א', מצפה רמון 2נחל סלעית  מרח'  

 
      (ו/או "המועצה" "נה"המזמי -)להלן 

 מצד אחד
 

 ___________________________  לבין:
 מרח' ______________________  

 
 מצד שני          "(הקבלן" - להלן)                

 

עבודות בניית ישיבה תיכונית במועצה המקומית מצפה  לביצוע ל 12/2021והמזמינה פרסמה מכרז מס'  הואיל

 (;  "העבודות"ו/או  "הפרויקט" - להלןו/או  "המכרז")להלן:   רמון
 

, ניסיון, כח אדם מקצועי, כלי רכב, ציוד, הגיש הצעה מטעמו למכרז ובין השאר הצהיר כי יש לו ידע הקבלןו והואיל:
 וכלים מתאימים הדרושים לביצוע העבודות; 

 
אישר את  מועצה, ראש ההקבלןובישיבתה מיום ______ וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של  והואיל:

 קיבלה את ההצעה; מועצהההמלצה, וה
 

 ;___________עיף תקציבי וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בס והואיל:
 

יתר העבודות, המערכות פרויקט וכל ה את בנית"מפתח" כקבלן והקבלן הציע למזמין לבצע עבורו  והואיל

העבודות יהיה הפרויקט גמור , באופן שלאחר ביצוע תוחילרבות עבודות הפ, יתויוהמלאכות הכרוכות בבנ

 י לשמש למטרותיו; ראו וכשהוא , כשכל מערכותיו פועלות ומושלמות ומושלם

לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  מצהיר כי הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים והקבלן והואיל

עבודות נשוא חוזה זה ובהיקף הכספי הנדרש ביצוע הל כנדרש במכרז בעל סיווג מתאים ,1969-תשכ"ט

 ;ואף ביצע עבודות מסוג העבודות נשוא חוזה זה ןביצועל

אמצעים כספיים, סיון מקצועי ברמה גבוהה, ינהנו בעל ידע מקצועי, כושר, יכולת, והקבלן מצהיר כי   להואיו 

כי עומד לרשותו כח אדם מיומן וכן הציוד, המכשירים והמתקנים הדרושים לביצוע ו טכניים וארגוניים

דולה ובמועדים ובאפשרותו לבצע את העבודות, כהגדרתן להלן, במומחיות ג העבודות על פי חוזה זה

 המפורטים בחוזה זה להלן;

ואת כל יתר העבודות  הפרויקט ביצועלמסור לקבלן את המזמין הסכים ועל יסוד הצהרות הקבלן כלעיל,  והואיל

 ;הכרוכות בבנייתו ובהשלמתו, הכל באופן ובתנאים המפורטים בחוזה זה להלן

 

 :הוסכם והוצהר בין הצדדים כלהלן פיכך:ל

 מבוא .1

 זה זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחו 1.1

 רושו.יכותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד. הן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פ 1.2

 נספחים .2



יים, מהווים חלק כל המסמכים המפורטים להלן, בין שצורפו לחוזה ובין אם לא, בין אם קיימים ובין אם עתיד

 ו:בלתי נפרד ממנ

 תנאי חוזה לביצוע העבודות. - נספח א'

אגף  / המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון - 1'נספח ב

, ה.ל.ת מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ, במהדורתו האחרונה / בינוי, משרד הבינוי והשיכון

והתקנות שהותקנו לפיו,  1965-שכ"ההת ,חוק התכנון והבניה וכן )הוראות למתקני תברואה(

ההתגוננות האזרחית וכן הנחיות, והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות  1954-תשי"ד ,חוק החשמל

תקנים ישראלים  כל העדכונים לנ"ל, פיקוד העורף,מפרטים ותקנות נוספים המפורסמים באתר 

או מפרט אחר הנהוגים בין רשמיים ובין בלתי רשמיים ותקנים זרים שאוזכרו במפורש וכל תקן 

 המפרטלהלן ביחד: " – ]לא מצורף על פי כללי המקצוע המקובלים, ברמה הנדרשת בחוזה זה

 [."הכללי

 ".המפרטים" -יקראו להלן ביחד  ומפרטי המכר המפרטים המיוחדים, המפרט הכללי 

 .רשימת התכניות והתכניות עצמן )כמפורט בנספח(, מפרטים טכניים מיוחדים - 2נספח ב'

 אומדן - נספח ג'

 רשימת המתכננים והיועצים. - נספח ד'

 שלבי ביצוע ולוחות זמנים  - נספח ה'

  ערבות - נספח ו'

 לביצוע נוסח ערבות בנקאית - נספח ז'

 עבודות קבלניות נספח ביטוח - 'ח נספח

 .אישור עריכת ביטוח הקבלן -  1נספח ח'

 .אישור העדר תביעות - נספח ט'

 .נוסח כתב קבלה ושחרור - 'ינספח 

 .)דוגמא( טופס בקרת איכות - אנספח י"

  תצהיר האחראי על ביצוע השלד. - בנספח י"

 ההתקשרות .3

לבצע את בנית  נהבזה על עצמו ומתחייב כלפי המזמי בזה לקבלן והקבלן מקבל תמוסר נההמזמי 3.1

עד להשלמתו, כשכל מערכותיו פועלות ומושלמות,  ויתיואת כל יתר העבודות הכרוכות בבנ הפרויקט

לרבות תעודת גמר, השלמתו, ראוי לשמש למטרתו ונתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ל הואכש

 כמפורט בחוזה זה ובנספחים המצורפים אליו. ', טופס איכלוס וכו4טופס  אישורי משרד הבריאות,

 כלעיל, על פי לוח ויתיואת כל יתר העבודות הכרוכות בבנ הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע את בנית 

 3.1ולמוסרו למזמין כשהוא גמור ומושלם, וכשהוא ראוי לשמש למטרתו כאמור בסעיף  הבסיסי הזמנים

מיום מתן "צו התחלת עבודה", כהגדרתו בתנאי קלנדאריים  דשיםוח 24תוך לעיל, לא יאוחר מאשר 

לעיל הינו סופי, מוחלט ואינו ניתן לשינוי ו/או להארכה.  זההמועד הנקוב בסעיף  .נספח א'החוזה 

 מוסכם כי עמידת הקבלן בתקופת הביצוע כאמור הינו תנאי יסודי בחוזה.

 , כ"תופס"לצורך ביצוע העבודה לפי חוזה זה רואה הקבלן את עצמו כ"קבלן ראשי", כ"מבצע הבניה" 3.2

ונוטל על עצמו  1988-ת בניה(, התשמ"חו"כמנהל עבודה" כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודו

לרבות הודעה על האמור למפקח העבודה , את החובות המוטלות על הנ"ל כתוצאה מהאמור לעיל

 .ו/או קבלני משנה בפרויקט לרבות בקשר לכל עבודות קבלני משנה מטעמוהאזורי, 

 שכר החוזה .4



בלן בחוזה זה, ישלם חייבויות הקיק של כל יתר התהמלא והמדו לוייותמורת המ העבודות ביצועתמורת  4.1

ל בניכוי כל סכום הסכום הנ"_(. 1.10)נספח בהתאם להצעתו במסמכי המכרז שכר  המזמין לקבלן

  ."שכר החוזה" -שיופחת ממנו בהתאם להוראות חוזה זה ייקרא להלן 

 שכר החוזה ישולם באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה להלן.

 הפרויקט ביצועה הינו סופי ומוחלט והוא מהווה תמורה מלאה וסופית למוסכם בזה כי שכר החוז 4.2

ולמילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה זה, ולא יחול בו כל שינוי גם אם הקבלן יידרש  בשלמותו

תכניות, מהעל פי תכניות ו/או מפרטים שלא צורפו לחוזה זה ובלבד שהם נגזרים  הפרויקטלבצע את 

 .סמכים המצורפים לחוזה זהיתר הממפרטים וה

מיום  שהתקבל בניה ידוע לקבלן כי התכניות והמפרטים שצורפו לחוזה מתבססים על היתר

 . ___________שמספרו  _____________

, והוא מוותר בזה על ערך תחשיבים בנוגע לעלות ביצוע הפרויקט בעצמו ועל אחריותוהקבלן מצהיר כי 

 בכל הקשור ו/או הנובע מכך.כל טענה או תביעה כלפי המזמין 

מודגש בזה כי אם לא נאמר במפורש אחרת בחוזה זה, כולל שכר החוזה את כל העבודה, החומרים  4.3

עסקת וחומרי עזר להרכבה, הציוד, ההובלות, הפיגומים, כלי העבודה, כל ההוצאות הכרוכות בה

ם והוצאות בדיקת הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא, הוצאות הסעת פועליהפועלים והבאתם לאתר, 

סים והאגרות מכל סוג שהוא )הקיימים ביום חתימת חוזה זה ושיהיו קיימים במהלך כל המחומרים, 

ביצוע העבודה(, למעט מס ערך מוסף, וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות 

 חוזה זה.

ר החוזה מכל סיבה שהיא, כולל ומבלי ישתנה שכלא וכי כן מודגש בזה כי שכר החוזה הינו סופי ומוחלט  4.4

לגרוע מכלליות הנ"ל לא ישתנה שכר החוזה כתוצאה מעליית שכר עבודה, מדד המחירים לצרכן, פיחות 

בשער השקל לעומת מטבעות אחרים, הוצאות ייצור, תשלום תוספת יוקר, עליה במיסים, היטלים ועליה 

 ל.במחירי חומרים ו/או מכל סיבה אחרת שלא פורטה לעי

ולפי שיקול דעתו  וזה נספח א'()כהגדרתו בתנאי הח מפקחההמזמין יהיה רשאי, בהתאם להוראות  4.5

המוחלט והבלעדי,  לנכות כל סכום שהוא משכר החוזה בגין טיב עבודה גרוע ו/או חומרים פגומים 

  עשות בכל עת ומכל סכום המגיע לקבלן.יולקויים,  ניכוי זה יכול לה

 חשבונות חלקיים  .5

 :תשלומי ביניים בהתאם להתקדמות הבניהעל חשבון שכר החוזה זכאי לקבל יהיה ן הקבל 5.1

"(. חשבון הביניים" -של כל חודש קלנדרי, יגיש הקבלן למזמין חשבון )להלן   31 - 29 -בין ה

על ידו בפועל הושלמו העבודות ששלבי חשבון הביניים יהיה חשבון מצטבר ובו יפרט הקבלן את 

הקבלן יצרף לכל  .עבודותואת התשלומים המגיעים לקבלן בגין אותן  בוןהגשת החשעד ליום 

חשבון ביניים את כל דפי המדידות, התכניות וההסברים הנדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון. 

נים, ככל ויעבירו בצרוף הערות ו/או תיקו , יבדוק כל חשבון בינייםמפקחההמזמין, באמצעות 

שיהיו, למזמין. המזמין יאשר את החשבון, לאחר שערך בו תיקונים בהתאם לצורך ולפי שיקול 

 דעתו.

, במסירה מודגש בזה, כי כל החשבונות יוגשו ע"י הקבלן במתכונת מאושרת מראש ע"י המזמין

 .ידנית או במייל אישית

שבוצעו  ומים החלקייםהתשל מהסכום שיאושר ע"י המזמין לתשלום, יפחית המזמין את כל 5.1.1

כל ניכוי אחר מזמין מהקבלן עד למועד האמור ולקבלן עד לאותו מועד וכן כל סכום המגיע ל

 .עפ"י דין

קרי: בתוך  "80"שוטף + תנאי היתרה תשולם לקבלן כתשלום ביניים, על חשבון שכר החוזה, ב  5.1.2

בשבת או בחג, נופל הביניים, ואם תאריך זה חשבון  אושרשבגינו יום מתום החודש  ימים 80



ישולם אותו תשלום ביום החול הראשון שלאחריו. היתרה כלעיל לא תישא הפרשי הצמדה או 

העבודה שבגינה משולם תשלום הביניים ועד ליום  ביצועריבית כלשהי לתקופה החל מחודש 

  הנקוב לעיל לתשלום היתרה.

החינוך ומשרד נגב גליל. יובהר כי העסקה ממומנת בחלקה על ידי משרד חרף האמור לעיל,  5.1.3

לדחות  מועצהרשאית ה, 2017-בנסיבות אלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז

ימי  10את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני  עד תום 

 .עסקים מיום קבלת המימון החיצוני

 ם בהתאמה.איחר הקבלן בהגשת חשבון הביניים, יידחה מועד התשלו

אשור תשלומי הביניים כאמור לעיל ותשלומם, לא יחשבו בשום מקרה כאישור סופי לעבודות או לטיבן  5.2

. כל הסכומים שישולמו לקבלן כתשלומי וכל תשלום ביניים כלעיל יחשב כמקדמה על חשבון שכר החוזה

 אשור החשבון הסופי.ביניים יראו אותם כחוב אותו חייב הקבלן למזמין וזאת עד להשלמת העבודות ול

ספרי החשבונות של המזמין יהיו נאמנים על הצדדים וישמשו ראיה לכאורה בכל הקשור לתשלומים  5.3

ששולמו לקבלן על חשבון שכר החוזה. בהעדר הוכחה אחרת מסכים הקבלן מראש לתוכנם ולכל קביעה 

 המצויה בהם.

לקיום מלוא התחייבויות הקבלן על פי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תשלום הביניים הראשון יבוצע בכפוף 5.4

 חוזה זה עד למועד אותו תשלום, לרבות אך לא רק: 

 המצאת הערבויות לפי הוראות חוזה זה.  5.4.1

 של ביטוחי הקבלן.  המצאת אישור הביטוח והעתקים חתומים 5.4.2

 גידור האתר והצבת שילוט באתר על פי חוק ובהתאם לחוזה זה.  5.4.3

 . העתק מינוי מפקח הבטיחות בעבודהו סמךהמצאת אישור מינוי מנהל עבודה מו 5.4.4

 חתימה על כל המסמכים הנדרשים על ידי הרשויות ו/או על פי חוזה זה עד אותו מועד.  5.4.5

 

 חשבון סופי .6

, ע"י המזמין ןלפי החוזה וקבלת ותרק לאחר סיום כל העבודלמזמין החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן  6.1

כאמור ולאחר המצאת התרשומת הסופית  ,והמזמין מפקחההתיקונים שיידרשו ע"י לרבות ביצוע כל 

 . לתנאים הכלליים נספח א' 37.1בסעיף 

 בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל התשלומים ששולמו לו

 . עד אותו מועד

סופי את כל דפי המדידות, חישובי הכמויות, ריכוזי היומנים, תכניות בנוסף, יצרף הקבלן לחשבון ה

עדות תכניות מדידה ו וכן תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן להגיש לפי חוזה זה

נספח וכן אישור העדר תביעות בנוסח  "(המסמכים הנוספים" -)להלן  להלן 37.8-ו 37.7בסעיפים כאמור 

  .ט'

המזמין ויאושר על ידם כפי שהוגש, או עם  על ידיוייבדק פעם נוספת  מפקחהפי ייבדק ע"י החשבון הסו

לשביעות רצון  בצירוף כל המסמכים הנוספים יום מיום הגשתו 45תוך  -שינויים כפי שיוכנסו על ידם 

 המזמין.

הפחיתם, והמזמין כלעיל יופחתו כל הסכומים שהמזמין זכאי ל מפקחהמהסכום שיאושר לתשלום ע"י  6.2

 80תוך בניכוי כל סכום שהופחת מהם, תשולם לקבלן  עיכבוןוהיתרה, אם תהיה כזו, בתוספת דמי ה

מיום שהקבלן הגיש למזמין את המסמכים הנוספים,  מיםי 80תוך החשבון הסופי או  מים ממועד אישורי

 י'נספח כמצורף הלפי התאריך המאוחר שביניהם, ובתנאי שהקבלן יחתום על כתב קבלה ושחרור בנוסח 

בחשבון הסופי אין לו כל טענות ותביעות הוא מאשר שעם קבלת יתרת הסכום המאושרת  לפיולחוזה זה, 



הבדק,  ובתנאי נוסף שהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום את ערבותזה נגד המזמין בגין חוזה 

 .להלן 8.3כאמור בסעיף 

יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו למזמין, אשר יערוך בדיקה נוספת, ויאשרו כמות שהוא או  מפקחה

 כפי שימצא לנכון. לאחר שערך בו תיקונים,

יום ממועד  15אם יתברר כי הקבלן קיבל תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך  6.3

על פי חוק פסיקת ריבית צמדה למדד ובצרוף ריבית שנתית דרישת המזמין בכתב, בתוספת הפרשי ה

 ובתוספת מע"מ על הנ"ל. והצמדה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הפרשי ההצמדה 

והריבית כאמור מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות או לגבותם בדרך 

 ימצא לנכון.אחרת ש

 מס ערך מוסף .7

שכר החוזה אינו כולל מס ערך מוסף. הקבלן יהיה זכאי לקבל מהמזמין מע"מ בגין שכר החוזה ובגין  7.1

 עור שיהיה קבוע בחוק וכנגד חשבונית מס כדין. יהתשלומים המגיעים לו על פי החוזה, ככל שיגיעו, בש

רשי הצמדה וריבית, ישולם ע"י הקבלן כל תשלום שעל הקבלן לשלם למזמין על פי החוזה, לרבות הפ 7.2

 עור שיהיה קיים במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.ילמזמין בתוספת מע"מ בש

 

 

  ערבויות .8

המילוי המלא והמדויק של התחייבויות הקבלן בחוזה זה, מתחייב הקבלן להמציא למזמין, להבטחת  8.1

₪  1,300,000של  סכוםית צמודת מדד בבמעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנ

"ערבות  -)להלן  מסחרי בישראל, מבנק נספח ז'בנוסח הערבות , (₪במילים: __מליון ושלוש מאות אלף )

 להלן. 8.3ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד להמצאת ערבות הבדק כאמור בסעיף . "(הביצוע

קול דעתו, בכל עת שלדעת המזמין י, לפי שהאו בחלק הבמלוא ערבותהאת  לממש יהיה רשאי המזמין 8.2

מהן ו/או בכל מקרה בו יגיע למזמין סכום כלשהו  הפר הקבלן את התחייבויותיו בחוזה זה או כל חלק

מכל , ובין )לרבות צדדים קשורים( מהקבלן, בין מכוח חוזה זה ובין מכוח חוזה אחר כלשהו בין הצדדים

  מקור אחר, וזאת מבלי לגרוע מיתר תרופותיו של המזמין בקשר עם הפרת התחייבויות הקבלן.

 גם במקרה שהקבלן יפגר בביצוע הבטוחותלממש את כדי למנוע ספק מובהר, כי המזמין יהיה רשאי 

נזכר הצוי המוסכם יהעבודות ו/או במקרה של ביטול החוזה עקב הפרתו ע"י הקבלן ו/או לצורך גבית הפ

  נספח א'. של תנאי החוזה 43בסעיף 

, לעיל 6מהמזמין על פי סעיף להבטחת התחייבויות הקבלן לבדק, וכתנאי לתשלום הסכום שיגיע לקבלן  8.3

 'זכנספח בנוסח המצורף לחוזה ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית צמודה למדד ובלתי מותנית 

בתוספת כל סכום נוסף ו "ממעכולל (₪)במילים: __מליון ושלוש מאות אלף ₪   1,300,000בסכום 

"שכר החוזה  -, כשהם צמודים למדד יוקר הבניה )להלן ששולם, אם שולם לקבלן, על פי חוזה זה

 למזמין.  וממועד השלמת המבנה ומסירת יםחודש 24(, שתוקפה יהיה עד לתום המעודכן"

המלא מדי  ןלסכומ ןלהשלימ, מתחייב הקבלן ןמקצתאו  ןכול, הביצוע ו/או ערבות הבדק ערבותמומשה  8.4

 זה. 8 מהוראות סעיףפעם, כמתחייב 

המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות לבדק, במלואה או בחלקה, לפי שיקול דעתו, בכל עת שלדעת  8.5

וזאת מבלי לגרוע מיתר תרופותיו של המזמין  להלן 23שבסעיף התחייבויותיו המזמין, הפר הקבלן את 

 .הפרת התחייבויות הקבלן בקשר עם

 



 פוטיסמכויות ש .9

הצדדים מסכימים כי בית המשפט המוסמך לדון בכל ענין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו הינו בית  9.1

 ן זה.יולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעני באר שבעבהמשפט 

כוב אחר מכל סוג שהוא יחילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לע 9.2

של הביצוע הסדיר של העבודות המבוצעות על ידו, וכן לא יהוו עילה מצד המזמין לעכב תשלומי ביניים 

 שאינם שנויים במחלוקת.

, נשמרת זכותו של מפקחפיים בגין החלטה של הבמקרה שיתעוררו בין הצדדים חלוקי דעות בנושאים כס 9.3

לגרוע מחובתו של הקבלן לפעול על פי החלטות של כל צד לפנות בקשר לכך לבית המשפט, זאת מבלי 

 המפקח.

 ממצה הסכם .10

זה, המסמכים והנספחים המצורפים אליו כמפורט בחוזה, משקפים את המוסכם  חוזהמוסכם בזאת כי תנאי 

הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בע"פ  הצדדים וכי והמותנה בין

עשות בכתב יזה חייב לה חוזהזה ושנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו. כל שינוי של  חוזהאו בכתב שאינם כלולים ב

 ובחתימת הצדדים.

 כתובות והודעות .11

 .במבוא לחוזהכאמור  הצדדים קובעים בזאת את כתובותיהם לצורכי חוזה זה

שעות  72גיעה לתעודתה בתוך הכזו שוכל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל תחשב כ

 -מסרה למשלוח בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד במשרדו של הצד השני או באמצעות פקסימיליה ימעת ה

 ביום העסקים הראשון שלאחר משלוחה או לפי הענין, שיגורה.

 ה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעילולראי

 

  הקבלן  המזמין 



 
 נספח א

 תנאים כלליים לביצוע עבודות

 כללי -פרק א' 

 הגדרות ופרשנות .1

בחוזה כהגדרתו להלן יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בצידם, פרט אם כוונה אחרת משתמעת  1.1

 מגופו של ענין:

מבוא לחוזה, לרבות כל אדם ב מצויןהמזמין ששמו  - "המזמין"

 המורשה בכתב על ידו לפעול בשמו לצרכי חוזה זה. 

במבוא לחוזה, לרבות נציגו של  מצויןהקבלן ששמו  - "הקבלן"

הקבלן, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה 

העבודות או כל חלק  ביצועהפועל בשמו או עבורו ב

 מהן. 

מזמין לצורך חוזה זה, כל מי שנקבע כמפקח מטעם ה  "המפקח"

לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך חוזה זה 

  או כל חלק ממנו.

" או הפרויקט"

 "העבודות"

המצוין בחוזה, לרבות כל העבודות  הפרויקטהקמת  -

 ,כפי שהן מוגדרות ומתוארות בחוזה והכרוכות בהקמת

בתכניות ובנספחים המצורפים אליו, כפוף לכל שינוי 

ן בהתאם להוראות חוזה זה, לרבות כל שיעשה בה

תוח, באופן שלאחר השלמת העבודות יהיה יעבודות הפ

גמור ומושלם, כשכל מערכותיו פועלות  הפרויקט

ומושלמות וכשהוא במצב הראוי לשמש למטרותיו, 

לרבות השלמת עבודות הפיתוח, לרבות קבלת 

מוש בו על יהאישורים הנדרשים לשם אכלוסו ולשם הש

ת כל דין וקבלת תעודת גמר כדין, ולרבות פי הוראו

  .אחריות לבדק ותיקונים

"הפיתוח" או 

 "עבודות הפיתוח"

 מבנההחלקה שעליה בנוי התוח בתחום יכל עבודות הפ -

הכלולות בתכניות ו/או  הפרויקט ושעליה יבוצע

בהיתרי הבניה, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות הנ"ל, 

ומדרגות,  , חניותםגינון ורשת השקיה, רחבות, שבילי

תאורת חצר ותאורת שבילים, וכל עבודות העפר, 

הקירות התומכים והמעקות הכלולים ו/או שיכללו 

בהיתרי הבניה ו/או בתכניות בנין עיר החלות על 

  המגרש ו/או בתכניות העבודה.

"המגרש" או 

או  "האתר"

 "החלקה"

ו/או כל  מצפה רמוןבהחצב  ברח' 39965 בגוש, 1 החלק -

לרבות  שבו יבוצעו העבודות ו/או הפרויקט מהןלק ח

כל מקרקעין אחרים שיועמדו על ידי המזמין לרשות 

 הקבלן לצורך ביצוע העבודות. 

החוזה גופא, תנאים כלליים לחוזה, המפרטים )לרבות  - "החוזה"

נספחיהם(, התכניות וכן יתר נספחי החוזה וכל מסמך 

בלתי נפרד נוסף אחר שהוסכם בחוזה שיהווה חלק 



 מהחוזה. 

האדריכל שעל מינויו יודיע המזמין לקבלן, ושעל פי  - "המתכנן"

 תכניותיו יוקם המבנה. 

היועצים המועסקים או שיועסקו על ידי המזמין  - "היועצים"

בתכנון ובפקוח על העבודות, שעליהם יודיע המזמין 

 לקבלן מעת לעת. 

ו ע"י המתכנן והיועצים או התכניות כפי שהוכנו או יוכנ - "התכניות"

מטעמם המצורפות ו/או שיצורפו לחוזה זה, לרבות כל 

וכן כל  מפקחשינוי בתכניות אלו שיאושר בכתב ע"י ה

תכנית אחרת שתסופק, מזמן לזמן, בזמן הבניה 

, ולרבות תכניות מנחות מפקחושתאושר בכתב ע"י ה

 Shop) ביצועבכל המקרים בהם מוטל התכנון ל

Drawingsהקבלן.  ( על 

 חשמל, ,זוג אוויריעבודות האינסטלציה הסניטרית, מ - "מערכות"

מעליות, גז, גנרטורים, צנרת ומובילים  חשמל חכם,

למערכות עתידיות, תקשורת, בקרה, גילוי וכיבוי אש, 

, משאבות, מתקנים מכניים כגון שערים, ניקוז

וכיו"ב, וחיבורן, במידת הצורך למערכות  רמזורים,

ות, גם כאשר התחברות זו תבוצע מחוץ הציבורי

  .לגבולות המגרש

 .לפרויקטהיתרי הבניה שניתנו ו/או שיינתנו  - "היתרי הבניה"

הערבויות הבנקאיות אותן מתחייב הקבלן להמציא  - "הערבויות"

 למזמין בהתאם להוראות חוזה זה. 

כל גורם שיש לו נגיעה עפ"י דין למבנה ולעבודות,  - "רשויות"

בות הרשות המקומית, הועדה המקומית לתכנון לר

, בזק, פיקוד העורףולבניה, מכבי אש, חברת החשמל, 

המים  תאגידולווין,  בכבליםיזיה ווהטלת וחבר

רד שמההמקומי, רשות העתיקות, משרד הכלכלה, 

 וכיוצ"ב.לאיכות הסביבה, משרד הבריאות 

 ים שונים של החוזה.ההגדרות בסעיף זה הן בנוסף להגדרות המופיעות בסעיפ

החלוקה של החוזה למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרותיהם נעשתה אך ורק  1.2

 לנוחיות המעיין ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך פרשני כלשהו.

 עדיפות בין מסמכים .2

 . כמצטברותתחשבנה והנחיותיהם  מסמכי החוזה ייחשבו כמשלימים זה את זה 2.1

ילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לאחרת או שהיה הקבלן מסופק בפרוש הנכון של ג 2.2

מסמך או של כל חלק ממנו, יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח יתן הוראה בכתב, לרבות תכניות לפי 

 הצורך, בדבר הפרוש שיש לנהוג לפיו, והוראות אלה תחייבנה את הקבלן. 

תוקפם של המסמך  יגברבהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות,  לעיל, 2.2עיף מהאמור בסמבלי לגרוע  2.3

ובהיעדר הוראה  או ההוראה המיטיבים עם המזמין מבחינת כמות העבודות, איכותן או בכל אופן אחר

 . יגבר האמור בחוזה ובנספח א' זה על כל מסמך אחר –מיטיבה 



לביצוע העבודות, ובהעדר הוראה מפורשת אחרת,  הנוגעותבלבד הטכניות  וההוראותלצורך הדרישות 

יחשב סדר העדיפויות כלהלן: תכניות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, החוזה )לרבות תנאי החוזה נספח 

  א'(.

 תקנים ישראליים. לתקנות או למובהר בזה כי בשום מקרה הקבלן אינו רשאי לבצע עבודה בניגוד לחוק, 

 מעמד הקבלן .3

הקבלן הינו "קבלן עצמאי", ולא קיים בינו לבין המזמין יחס של עובד ומעביד ולא של מרשה ומורשה, ואין בכוחו 

 של הקבלן לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמו של המזמין.

ועסקים בביצוע העבודות, לא מובהר כי עובדיו של הקבלן וכל אלה המועסקים על ידו ו/או ע"י קבלני המשנה המ

 .ו/או כעובדיהם של בעלי הזכויות בחלקה יחשבו בכל מקרה שהוא כעובדיו של המזמין

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל הוצאה, עלות ו/או נזק, שיגרמו למזמין בכל מקרה של טענה, 

עובד בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי  -ביד תביעה, דרישה ו/או קביעה כלפי המזמין בעילה של קיום יחסי מע

מטעמו, לרבות העובדים המועסקים על ידי הקבלן. הקבלן ישלם למזמין, לדרישתו הראשונה של המזמין, כל 

תשלום, הוצאה, הפסד ו/או חסרון כיס, לרבות הוצאות בגין יעוץ משפטי, בגין כל טענה, תביעה, דרישה ו/או 

 ין לשאת בנסיבות האמורות לעיל.קביעה כאמור בה יידרש המזמ

 

 

 הסבת החוזה .4

הקבלן לא יהיה רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות כולן או חלקו, ולא להסב או להעביר לאחר את  4.1

אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתו של המזמין מראש ובכתב. הסכמת המזמין  -החוזה, כולו או מקצתו 

המזמין למילוי המלא והמדויק של כל התחייבויותיו על פי כלעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריותו כלפי 

 חוזה זה.

ככל שהקבלן הינו חברה, הרי ששינוי שליטה בחברה לעומת השליטה בה ביום חתימת החוזה תחשב  4.2

 כהסבה ו/או העברה ו/או המחאה האסורים על פי החוזה.

 ה. מזכויות ההצבעה )כולל מינוי מנהלים( בחבר 51%"שליטה" משמעה לפחות 

"שינוי שליטה" משמעו הפחתת זכויות ההצבעה ומינוי מנהלים למי שהם נתונים ביום חתימת החוזה 

  מכל זכויות ההצבעה )כולל מינוי מנהלים(. 51%מתחת לשיעור של 

 קבלני משנהספקים ו .5

לקבלני  עבודות מסוימות לקבלן או ביצועיהיה רשאי למסור לויתקשר עם ספקים כנדרש לביצוע העבודות הקבלן 

 משנה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

, אשר מפקחהעסקת כל קבלן או קבלן משנה טעונה אישור, מראש ובכתב, של ההתקשרות עם כל ספק ו 5.1

יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו מבלי שיהיה עליו לנמק סירובו, או לאשר את ההעסקה בסייגים לפי 

המפקח כדי או אי מתן אישור של  לא יהיה באישור שיקול דעתו, סייגים שהקבלן מתחייב לעמוד בהם.

 המפקח.על אחריות כלשהי על המזמין או להטיל 

לא יעסקו בביצוע העבודה קבלנים החייבים ברישום, בהתאם לחוק רישום קבלנים ועובדות הנדסה  5.2

לפי  )או כל חוק אחר שיבוא במקומו ו/או בנוסף לו( אלא אם הם קבלנים רשומים 1969-בנאיות, תשכ"ט

 החוק האמור ורשאים לעסוק בעבודה שלצורך ביצועה יועסקו.

לא תפטור ולא תשחרר את ( מפקח)גם לאחר אישור המסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבלן לקבלן משנה  5.3

הקבלן מאחריות ומחובה כל שהיא מחובותיו על פי החוזה והוא בלבד יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל 

  ועובדיו. של קבלן המשנה, באי כוחו



  כל המגעים עם קבלן המשנה יתנהלו באמצעות הקבלן בלבד.  5.4

יהיה רשאי בכל שלב שהוא להפסיק את עבודת קבלן המשנה ע"י מתן הודעה בכתב על כך לקבלן  מפקחה 5.5

והקבלן מתחייב לדאוג להפסיק, מיד עם קבלת הודעה כזו, את עבודת קבלן המשנה. מתן הוראת הפסקה 

 עילת תביעה של הקבלן כלפי המזמין. כזו לא תיצור איזו

 הפרויקטעל הקבלן בלבד תהיה האחריות הכוללת והמלאה לביצוע העבודות בשלמותן ולהשלמת  5.6

 לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

  קבלנים אחרים .6

הקבלן מצהיר שידוע לו כי המזמין יהיה רשאי למסור לכל מי שיראה בעיניו לבצע באתר ובסביבתו  6.1

רת שאינה מהווה את העבודות נשוא החוזה, בכל צורה ואופן שיראו לו, לרבות כל עבודה אח

הקבלן לוקח בחשבון את ההפרעות העלולות להיווצר במהלך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. 

 .בעבודה כתוצאה מהאמור לעיל ומוותר על כל טענה בקשר לכך

אום פעולה מתמיד והדוק עם במשך כל תקופת ביצוע העבודה יקיים הקבלן שיתוף פעולה ותי 6.2

הקבלנים האחרים העוסקים בביצוע עבודות באתר וכן עם כל אדם או גוף אחר שיאושר לצורך זה 

יתן להם ולעובדיהם אפשרויות פעולה נאותות, הן במקום יע"י המזמין או מנהל הפרויקט. הקבלן 

ו העשויים להועיל ידע המועילים אמביצוע העבודה והן בסמוך לו ויעשה הכל למען חילופי 

 הכל לפי הוראות מנהל הפרויקט. -למטרות שלמענן מבצעים את העבודה 

בזה לשתף פעולה עם מי שיבצעו עבודות אחרות ולבצע את התאומים הנדרשים  הקבלן מתחייב 6.3

עמם, וכן לקיים את כל ההוראות שמנהל הפרויקט יורה לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם 

לן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין ו/או מהקבלנים האחרים בקשר עבודות אחרות, והקב

לכך. מובהר כי המזמין לא יכיר בכל תביעות מכל סוג שהם מצד הקבלן בקשר עם מסירת הביצוע 

 של עבודות כנ"ל לקבלנים אחרים והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לכך.

נוסף לביצוע עבודות נוספות, ייחתם בין הקבלן לבין הקבלן  במקרה שהמזמין יזמין שירותי קבלן

 הנוסף חוזה משולש. 

 מפקחתפקידיו וסמכויותיו של התיאום ופיקוח על עבודת הקבלן,  .7

הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם למסמכי החוזה, להיתרי הבניה, לדרישות המפקח ביחס  7.1

לכל ענין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין בביצוע  לצורת הביצוע, לטיב החומרים והעבודה ו/או

העבודה, וכן בהתאם להוראות באי כוח המזמין. לצורך קיום סעיף זה מתחייב הקבלן לעקוב אחר 

ההתקדמות של הביצוע באתר ולבצע את העבודה תוך תיאום עם עבודות אחרות המבוצעות בו לפי 

 וח הזמנים.תאריכים ומועדים שיקבעו ע"י המזמין במסגרת ל

במקרה שטיב העבודה לא ישביע את רצון המפקח ו/או המתכנן ו/או היועצים והקבלן לא ישפר טיב זה,  7.2

 10רשאי המזמין להפסיק לפי שיקול דעתו הבלעדי את עבודות הקבלן על ידי מתן הודעה מוקדמת של 

 ימים.

, ביצועת, להורות על אופן ההעבודו ביצועהינו בא כוחו של המזמין והמוסמך מטעמו לנהל את  מפקחה 7.3

עבודות הקבלן עם יתר העבודות המתבצעות באתר,  ביצועועל טיב הביצוע ולתאם את  ביצועלפקח על ה

 כאמור בחוזה זה.

ביחס לכל ענין ודבר הקשור  מפקחהקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות ולהוראות ה 7.4

 .וחלטותוהחלטותיו של המפקח תהיינה סופיות ומ ןביצועב

תהיה  מפקח. הודעה על מינוי ב"כ התפקידיו מטעמויוכל למנות איש או אנשים שיבצעו את  מפקחה 7.5

ועותק ממנה יימסר לקבלן. מי שיתמנה כאמור יהיו לו, בכפוף לכל מגבלה  מפקחבכתב חתומה ע"י ה

 .מפקחשתהיה בכתב המינוי, כל הסמכויות שיש ל



רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח  מפקחי חוזה זה, יהיה הלפ מפקחבנוסף לכל זכות אחרת הניתנת ל 7.6

ידי הקבלן בביצוע -על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על

לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין ואת  מפקחהעבודות. כן רשאי ה

 הוראותיו הוא.

שעות לפני סיום כל שלב ו/או סוג עבודה. להודעה יצורף  24בכתב לפחות הקבלן ישלח למפקח הודעה  7.7

 ."בי נספחכדוגמת הנוסח המצורף כטופס בקרת איכות 

לבקר בכל עת באתר ובכל בית מלאכה ובכל מקום אחר  ולבאי כח המזמין מפקחהקבלן חייב לאפשר ל 7.8

קורת של יחוזה זה, וזאת לצורך ב אשר בו נעשית עבודה על ידי הקבלן או עבורו לשם הוצאה לפועל של

, לפי שיקול דעתו, ימצא מפקחולצורך כל מטרה אחרת שה ביצועהעבודה, של טיב החומרים ושל קצב ה

 לנכון.

בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם להוראות חוזה זה, יהיה  מפקחהיה ה 7.9

 מפקחדרוש ממנו לתקן את המצב; כן יהיה רשאי הרשאי, אך לא חייב, להודיע לקבלן על כך ול מפקחה

להורות לקבלן על האמצעים שעל הקבלן לנקוט לתיקון המצב, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות 

 במלואן ובמועדן. מפקחה

רשאי לפסול כל עבודה או מלאכה שנעשתה ו/או כל חומר אשר אינם מתאימים לעבודות ו/או  מפקחה 7.10

הביצוע או  הנדסמלקבלן, או ל מפקחאו להוראות חוזה זה, והודעה מצד ה/לתוכניות ו/או למפרטים ו

או חומר  ימתעבודה מסו מפקחלצורך כך. פסל ה למנהל העבודה, כהגדרתם להלן, תחשב כמספקת

יב להחליף ו/או לתקן ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או להפסיק יהיה הקבלן מחו -כלשהו 

הכל כפי שיהיה המקרה, וכן  -או את השימוש בחומרים שנפסלו או שלא אושרו /את העבודה הנדונה ו

 . , בהתאם ללוחות זמנים שיקבע המפקח לביצוע פעולות אלהלסלק חומרים כאלה מהאתר

רשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודות על החלטתו לקבוע עדיפות של כל עבודה  מפקחה 7.11

דות האחרות, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר שהיא או חלק ממנה לגבי העבו

וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע  מפקחידי ה-העדיפות שייקבע על

 כלל.

מוסכם בזאת במפורש כי אין לראות בזכות הפקוח ו/או בסמכויות שניתנו למפקח כלעיל ו/או בקיומו  7.12

, אלא אמצעי להבטיח שהקבלן מזמין ו/או המפקח ו/או המתכנן ו/או היועציםהשל פקוח בפועל מצד 

לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין  יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח הנ"ל

למילוי תנאי החוזה, ואין בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה, המוחלטת והבלעדית של הקבלן לטיב 

מאחריות הקבלן כלפי  גורעאינו כן מובהר כי פקוח כאמור ולקיום כל תנאי החוזה.  העבודות והחומרים

די כל ליקוי יצד ג' כלשהו בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות. הקבלן יהיה חייב לתקן באופן מי

שיתגלה בעבודה הכל בהתאם להוראות המפקח. העדר הוראות כנ"ל או העדר תשומת לב מצד המפקח 

  ו/או היועצים, לא יהוו הצדקה לקבלן לביצוע עבודה פגומה, ולא יגרעו מאחריותו לתקנה. ו/או המתכנן

 אחריות כלשהי כלפי הקבלן. המזמיןאין בקיום או אי קיום פקוח או ברמת הפקוח כדי להטיל על 

 העבודות ביצועהכנה ל -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .8

המצורף  את דו"ח הקרקע, ןניות העבודה ופרטיהחוזה זה, את תכהקבלן מצהיר כי בדק, לפני חתימת  8.1

את  אורי העבודה, את המפרט הטכני, את האתר וסביבתו,יאת ת, ' לחוזה2כחלק מהמפרט נספח ב

כמויותיהם וטיבם של הפריטים והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לאתר ואת דרכי 

וכי הוא מכיר את טיב הקרקע שבה תבוצע  ,האחסנה והעמדת המכונות או הציוד שיהיה זקוק להם

קוז, הטלפון, יוי המים, הביוב, החשמל, הנוהעבודה, סוגה ותכונותיה. כן מצהיר הקבלן כי בדק את ק

הגז, תקשורת, תיעול, ניקוז ותשתיות אחרות הקיימות, ככל שקיימות באתר, הן מעל פני הקרקע והן 

יים השוררים באתר ובסביבתו, וכי קיבל את כל מתחת לקרקע, את התנאים האקלימיים והאקולוג



הידיעות שביקש לקבל הנוגעות לעבודות וביצוען, והשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות 

והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה או  ,האחרות העלולים להשפיע על ביצוע החוזה ועל שכר החוזה

 תביעה כלפי המזמין.

י בירר עם הספקים והיצרנים השונים של חלקי העבודות והבטיח את הספקת כמו כן מצהיר הקבלן כ 8.2

חלקי העבודות בהתאם לתנאי החוזה ובמועדים שיאפשרו לו לעמוד בלוח הזמנים של החוזה, וכי עשה 

את כל הבירורים הדרושים כדי שיעמדו לרשותו הצוותים הטכניים המיומנים במספר מספיק ובאיכות 

 העבודות בהתאם לתנאי החוזה וללוח הזמנים. מתאימה כדי לבצע את

על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה שהוצע על ידו מהווה תמורה  רואים את הקבלן כמי ששוכנע 8.3

הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי החוזה, כולל סיכונים בלתי צפויים מראש. לקבלן לא תהיה כל 

ידיעה או אי הבנה של איזה גורם שהוא הקשור בביצוע  זכות תביעה מסוג כלשהו על יסוד טענת אי

 החוזה, בעבודות, או בכל ענין אחר, לרבות בגלל דרישה לתנאי בטיחות מיוחדים.

 אספקת תכניות .9

( העתקים מכל תכנית יימסרו לקבלן ע"י המזמין ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש 3שלושה ) 9.1

רשות להשתמש בתכניות לצורך אחר, פרט מאשר לשם ביצוע  לקבלן יוכן על חשבון הקבלן. אין לקבלן

את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י  למזמיןהחוזה. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן 

 המזמין ובין שהכין אותם בעצמו או שהוכנו ע"י אדם אחר.

. הקבלן מתחייב לשמור מובהר בזה כי התכניות הינן רכושם הבלעדי של המזמין ושל המתכנן והיועצים 9.2

 ביצועעל תכנן בסוד, לא להכין מהן עותקים ולא להעבירן לידי כל אדם או גוף אחר שלא לצורך 

 העבודות.

רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות נוספות, לרבות תכניות  מפקחה 9.3

אורים לפי הצורך והקבלן מתחייב יוב מפקחנוספות, שהוכנו או שיוכנו ע"י המתכנן, היועצים ו/או ע"י ה

 לבצע את העבודות בהתאם לאותן הוראות, תכניות וביאורים.

סקיצות  מפקחעקב אי התאמות או אי בהירויות או לחלופין, הכין ה מפקחימות ע"י התוקנו תכניות מסו

והקבלן יכין פקסימיליה, קובץ בדוא"ל או שונות, יימסרו אלה לקבלן בעותק אחד, לרבות באמצעות 

 מהם, על חשבונו, מספר עותקים כפי שימצא לנכון.

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות המתעוררות תוך מהלך  9.4

העבודה ויש חלק מן התכניות שיש צורך עוד להכינן ולצרפן בעתיד לחוזה ושתהיינה חלק מן החוזה, לכן 

, המתכנן או היועצים מפקחידי ה-ה כזאת תיפתר בעת מהלך העבודה עלהוסכם בין הצדדים שכל שאל

בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן  -וכל הוראה שתינתן על ידם תחשב כאילו פורטה בחוזה זה מראש 

באם  - מפקח, בתיאור העבודה, בתכניות ובמפרטים. החלטת המפקחמקצועי מקובל, לפי קביעת ה

ים כרוכים באופן מקצועי מקובל בעבודות הנזכרות בתיאור העבודה, ימתכניות כאלה או פרטים מסו

 תהיה סופית ותחייב את הצדדים. -ובמפרטים אם לאו בתכניות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן שידוע לו כי בעת חתימת חוזה זה טרם הושלמו כל התכניות  9.5

דה, יימסרו לו בשלבים, תוך כדי ובמהלך העבודות וכי התכניות, לרבות תכניות העבו ביצועהדרושות ל

 העבודות. ביצוע

מוסכם בזה, כי האמור בסעיף זה לעיל כבר נכלל ע"י הצדדים כשהסכימו על שכר החוזה ועל לוח  9.6

, הזמנים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוספים או לארכה בלוח הזמנים בקשר לכך

ביחס לשינויים ברמת המפרט ו/או שטחי הבינוי המהווים  הלןל  38 סעיףמהוראות והכל מבלי לגרוע 

 שינוי בהיקף העבודות.

 –)להלן  ן( של חלקים בעבודות כנדרש לצורך ביצועshop drawingsהקבלן יבצע תכנון מפורט )לרבות 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי הקבלן יבצע תכנון מפורט עבור החלקים "(התכנון הקבלני"



על ביצוע הו התכנון הקבלני .1נספח ב'הפריטים בהתאם לרשימה שבמפרטים הטכניים המיוחדים  ו/או

 ם באחריותו הבלעדית של הקבלן.ינה פיו

מומחים בתחומי התכנון רשומים ומורשים כחוק, מהנדסים  באמצעות יבוצעהתכנון הקבלני 

טים ותוכניות לביצוע, כולם קבלן. עבודתם תלווה בחישובים, מפרשיועסקו על ידי ה הרלבנטיים,

(, וכן תכלול עבודתם גם את )כהגדרתו להלן ידי מהנדס הביצוע-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-חתומים על

 על כל הנ"ל.מטעם הקבלן צמוד הפיקוח הליווי הביצוע ו

מתקנים, התמיכות, החיבורים ל ביחסבכל העומסים הרלבנטיים  על פיו יתחשבו הביצועו התכנון הקבלני

מניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי הז

 קרקע ולחצי קרקע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד.

 הקבלני, את מסמכי התכנון למתכנן וליועצים )כהגדרתם לעיל(הקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו 

במידה ויידרשו  .ולאישור להתייחסותבשני עותקים, פרטים משלימים( תכניות ביצוע ומ ,)חישובים

 – ימי עבודה 3תוך  הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים ויגיש את המסמכים לבדיקה חוזרתתיקונים ,

כך עד לאישור סופי של התכנון הקבלני. אישור סופי כאמור יבוצע על גבי מסמכי התכנון הקבלני ויהווה 

 פיהם, הכל מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנון הקבלני. תנאי לביצוע על

מובהר כי עלות עריכת התכנון הקבלני כמפורט לעיל כלולה בשכר החוזה והקבלן לא יהיה זכאי לכל 

כלול בלוח הזמנים של החוזה ולקבלן לא  התכנון הקבלניובהר כי משך ביצוע מכן תשלום נוסף בגינו. 

 .בשל כך לוחות הזמניםרכת תהיה כל עילה להא

של  העלויותכל  הקבלן , יחולו עללעבודות ו/או לכל חלק או פרט מהןפי ותכנון חללהציע הקבלן  ביקש

לוחות . לקבלן לא תהיה כל עילה להארכת , המתכנן והיועציםבדיקת ההצעות ואישורן ע"י המפקח

החלופי להיות זהה במרכיב האיכות . על התכנון החלופי התכנון לבדיקתהזמן שיידרש  בגין הזמנים

אישורו המוקדם של ל הצעת הקבלן לתכנון חלופי כאמור כפופה .במפרטים המיוחדים למוצר שהוגדר

 המפקח והחלטתו אם לאשר את הצעת הקבלן תהיה סופית ומכרעת.

 

 סימון ומדידות .10

ידי המפקח ואשר  הקבלן יעסיק על חשבונו, במהלך ביצוע העבודות, מודד מוסמך שזהותו תאושר על 10.1

יתן את כל שירותי המדידה הנחוצים לקבלן משך כל תקופת וי יבצע את כל המדידות הנדרשות באתר

יועצים, ימסרם באמצעות המודד לאו  ןבאם יידרש הקבלן למסור נתונים כלשהם למתכנ .העבודות ביצוע

 ללא כל תשלום נוסף. 

שטח. הקבלן יסמן נקודות הבטחה מחוץ לגבולות הקבלן אחראי לשלמות הנקודות וכל הנקודות שסימן ב 10.2

המגרש על תשתיות קבועות כולל גבהים. הקבלן יחדש את הנקודות על חשבונו במקרה של נזק או אובדן 

 . ות בהתאם להסכם זהעד למסירת העבוד

אולם לא יהיה בכך כדי להטיל  ,מודד מטעם המזמיןלהתקשר עם הקבלן רשאי לצורך האמור לעיל יהיה  10.3

 ריות כלשהי על המזמין ביחס לטיב השירותים שיקבל הקבלן מהמודד.אח

ואת נקודות הקבע המסומנות  קווי הגובה, הסימונים והמידות שנקבעו בתכניות על הקבלן לבדוק את 10.4

יום מיום  30 -. כל ערעור על גבהים קיימים מסומנים יוגש למפקח לא יאוחר מוזאת כבסיס למדידה

 ענות שיובאו לאחר מכן לא יילקחו בחשבון.  קבלת צו התחלת עבודה. ט

 ןולדיוק בכל פרטיה הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה בכל הנוגע לסימון נכון ומתאים של העבודות 10.5

 לרבות מקומם, מצבם, גובהם, כיוונם, ומידותיהם. 

ל איזה אם תתגלה או תתהווה בכל זמן שהוא כל שגיאה, או אי התאמה במיקום, סימון מצב וכיו"ב ש 10.6

. בדיקת סימון או קו גובה מפקחחלק מן העבודות יהיה הקבלן חייב לתקנם, על חשבונו, לפי הוראות ה

 לא תשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית כאמור לעיל. מפקחאו פרט אחר על ידי ה



 המדידות באתר.  ביצועהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם  10.7

העבודות, לבצע על חשבון הקבלן תכניות מדידה  ביצוערשאי להורות לקבלן בכל עת במהלך  פקחמה 10.8

 שיראו את מצב האתר באותה עת והקבלן מתחייב למלא כל דרישה כלעיל.

, באופן ובמועדים הקבועים הקבלן אחראי להעברת המדידות לרשויות השונות בהתאם לדרישתן 10.9

 .בהנחיותיהן

 יםתקנים, תכניות ומפרט .11

בהתאמה , וכן הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בדרך אומן, בצורה מקצועית מעולה ומחומרים מעולים 11.1

וכן בהתאם לתכניות  נספחי החוזה, מלאה לתוכניות, שרטוטים, מפרטים, היתרי הבניה וכל יתר

 בחוזה זה.שיצורפו אליו בכל שלב על פי האמור 

וכי בפרויקט תוקם מערכת אבטחת איכות הנדרשת בת"י  9001הקבלן מצהיר כי הינו בעל הסמכה לת"י  11.2

. לחילופין, הקבלן יפעל על פי מערכת נוהלים וטפסים כפי שתומצא לו מעת לעת על ידי המפקח, 9001

  א."י נספחהאיכות טופס בקרת כדוגמת 

 ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מןהקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל תקן רלוונטי, ו 11.3

העבודה וחומריה, מתחייב הקבלן לבצעם לפי התקנים הישראליים ביחס לחומרים ולדרישות העבודה. 

)לרבות הרשויות  כמו כן מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות כל רשות או גוף מוסמכים

ים בהתאם למפרטו, המשרדים הממשלתיים ו/או העירוניים המוסמכים, אם יש כאלה, כהגדרתן לעיל(

 ככל שהם רלוונטיים לדרישות העבודה:המפורטים להלן, הטכניים הכלליים 

טחון/אגף יהמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הב 11.3.1

בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ, במהדורתו האחרונה והמעודכנת 

 ביותר, על כל נספחיו.

 הכלולים במפרט הכללי כהגדרתו לעיל והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. יתר המסמכים 11.3.2

, ידועים בין אם צורפו לחוזה ובין אם לאוהקבלן מצהיר בזאת כי המסמכים והנספחים הנזכרים בחוזה, 

לו ומצויים ברשותו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקם והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה של אי ידיעה 

 בנה של איזה מהמסמכים ו/או הנספחים הנ"ל.או אי ה

הקבלן מצהיר בזאת כי בדק את המפרטים, המסמכים, התקנים והדרישות הנזכרים לעיל, ואלה, על אף  11.4

שלא צורפו לחוזה, ידועים לו ומצויים ברשותו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקם והוא יהיה מנוע 

 איזה מהמסמכים הנ"ל.מלטעון כל טענה של אי ידיעה או אי הבנה של 

הקבלן חייב לבצע את העבודה בהתאמה מלאה לתוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות, ותכניות  11.5

מפורטות שיוכנו על ידי המתכנן והיועצים וכל יתר המסמכים המצורפים לחוזה וכן בהתאם לתכניות 

 שיצורפו אליו בכל שלב על פי האמור בחוזה זה.

, תגרור אחריה מפקחסמכים הנ"ל, שלא תאושר מראש ובכתב על ידי הה בביצוע מהאמור במיכל סטי

דרישה לביצוע העבודה מחדש על חשבונו ואחריותו של הקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופות 

 המזמין עקב כך.

הקבלן מתחייב לבדוק ולבקר את הנספחים, הכמויות, המידות ותוכניות הביצוע לפני התחלת העבודה.  11.6

על כך  מפקחתירות ו/או אי התאמות מכל סוג שהוא יהיה הקבלן חייב להודיע בכתב לבמקרה של ס

בטרם התחיל ו/או המשיך בעבודתו )הכל לפי המקרה(. הקבלן אחראי לתקן על חשבונו הוא כל ליקוי או 

פגם בעבודות שמקורם בהשמטה ו/או טעות אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא העיר את תשומת לב 

 הם במועד כאמור לעיל.אלי מפקחה

תחייב את הקבלן  מפקחהה בביצוע מהאמור במסמכים הנ"ל שלא תאושר מראש ובכתב על ידי יכל סטי 11.7

 לבצע את העבודה מחדש על חשבונו ואחריותו וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופות המזמין עקב כך.



 ובעלי תפקיד נוספים מנהל עבודה ,ביצוע מהנדס .12

, ביצוע מנוסה מהנדסשימצא באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות ואשר יהיה  חוכ-הקבלן ימנה בכתב בא 12.1

בביצוע עבודות דומות מבחינת אופיין שנים לפחות  שמשל חכח מוסיון יבעל נו רשום בפנקס המהנדסים

הביצוע טעון אישור מראש ובכתב מאת מהנדס . מינוי (הביצוע" מהנדס" - והיקפן ההנדסי )להלן

  .מפקחה

כמוגדר בחוק  "אחראי על הביקורת"ימלא את התפקיד של "האחראי על ביצוע השלד" ו יצועהב מהנדס 12.2

הביצוע על  מהנדס. כן יחתום יחתום על היתר הבניה כאחראי הנ"לו והתקנות שמכוחו, התכנון והבניה

, וכן על דיווחי הביקורת באתר הבנייה במועדם, הצהרות ותוכניות לפי דרישת הרשויות המוסמכות

, תעודת 1981 -על פי תקנות התכנון והבניה )אישורים למתן שרותי חשמל, מים וטלפון( תשמ"א  4ס טופ

אחראי לבדיקת איכות בנוסף יהיה מהנדס הביצוע גמר וכל טופס שיידרש על פי דרישות הרשויות. 

שיומצאו  , או אילו9001תוך שימוש, בין היתר,  במערכת טפסי הבקרה לפי איזו )"בקר איכות"( העבודה 

 ., למילויים וחתימתם כנדרש על פי הסכם זהלו ע"י המפקח

על תצהיר בנוסח יחתום  ,בתפקידו כאחראי על ביצוע השלד ,הביצוע מהנדסמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

 עם גמר ביצוע הקמת מתקן הנדסי ו/או עבודות השלד ו/או קירות תומכים בפרויקט מיד י"גנספח 

 .לקבלן בגין עבודות אלהתשלום אישור הוכתנאי ל

במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לצרכי ניהול הביצוע, יעסיק הקבלן באתר בקביעות  למהנדסבנוסף  12.3

 , שיאושרהכלכלהשיון מתאים ממשרד י, ובעל רבעל ניסיוןמנהל עבודה בכיר העבודה והביצוע השוטף, 

 .מפקחתו טעונים אישור המינוי מנהל העבודה והחלפ(. "מנהל העבודה" -)להלן  מפקחע"י ה

מנהל העבודה יהיה בעל כשירות לשמש כממונה על הבטיחות וימונה ע"י הקבלן לתפקיד זה בהתאם 

 .1954-להוראות חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד

הקבלן ידווח על מינוי מנהל העבודה למפקח מטעם משרד הכלכלה כנדרש. הקבלן יודיע מיידית למזמין  12.4

   בכל מקרה של החלפת מנהל עבודה או מילוי מקומו זמנית. הכלכלה ולמשרד

הביצוע יהיה גם  מהנדסהקבלן רשאי לקבוע כי ובאישורו המוקדם של המפקח, למרות האמור לעיל,  12.5

מנהל העבודה, בכפוף לכך שהוא עומד בכל הדרישות החלות על שני בעלי התפקידים כאמור ושאין כל 

הביצוע ומנהל העבודה ישמשו כבאי  מהנדס .העבודה הנדרשתהיקף מניעה לכך על פי דין או מבחינת 

אורים והמסמכים שימסרו להם על ידי המזמין יח רשמיים ומוסמכים של הקבלן וכל ההוראות, הבוכ

 דינם כאילו נמסרו לקבלן עצמו.  מפקחו/או ה

צא באתר בהתאם יימהביצוע  מהנדס מצא דרך קבע באתר במשך כל זמן העבודה.ימנהל העבודה חייב לה 12.6

רשאי שלא להתיר ביצוע של עבודות באתר  מפקחהאך בכל מקרה לא פחות מארבע שעות ביום.  לצורך

 מנהל העבודה.או /הביצוע ו מהנדסללא נוכחות 

מצאותם של מחליפים במקרה של מחלה/מילואים/חופשה וכו' של אחד מבעלי יעל הקבלן להבטיח ה 12.7

 .מפקחהאישור מראש ובכתב מ זהות המחליפים טעונה המקצוע דלעיל.

, יהיה על הקבלן מפקחהביצוע או מנהל העבודה לא יתפקדו כראוי, לשביעות רצון ה הנדסמהיה ו 12.8

ביצוע או מנהל עבודה אחר, הכל לפי  מהנדסולמנות במקומם  מפקחימים מדרישת ה 7להחליפם בתוך 

 המקרה.

 על חשבונו ובאחריותו עם יועץ בטיחות מתחייב הקבלן להתקשרומבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בנוסף  12.9

 מנוסה ובעל מוניטין, בכפוף לאישור מראש של המפקח למינויו. בעל הסמכה,

, ובין יפקח אחר עמידתו של הקבלן בהוראות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודהבעבודה יועץ הבטיחות  12.10

 פעולות שלהלן:ההיתר יבצע את 

 שבועיים. אחת ל והפקת סקרי מפגעיםעריכת ביקורות באתר  12.10.1



 מיפוי ציוד המחייב תסקיר בודק מוסמך.  12.10.2

 וביטוחים.  תרישיונומיפוי ציוד המחייב  12.10.3

 הכנת גיליונות מידע בדבר סיכונים לתהליכי העבודה באתר.  12.10.4

 בניית נהלי בטיחות.  12.10.5

 וחקירת תאונות לשם הפקת לקחים ומסקנות.  תביקור 12.10.6

הדרכה ללת אמצעי המחשה, חומר עיוני, תכנית הדרכה הכו לרבותעריכת קורס לעובדי הקבלן  12.10.7

 .  למהנדס הביצועמערכות בלימה ועיגון וכן הדרכה למנהל העבודה ו -לשימוש בציוד מגן אישי 

חות שינפיק, והקבלן מתחייב למלא הוראותיו והדויעביר לקבלן ולמפקח את  בעבודה הבטיחות יועץ

  אן.במלו בעבודה הבטיחות יועץאחר הוראותיו והנחיותיו של 

או המפקח,  בעבודה הבטיחות יועץככל שרמת הבטיחות באתר לא תהיה מספקת מעת לעת, לפי קביעת 

עד אשר  בעבודה תדירות הביקורים של יועץ הבטיחותיהא רשאי המפקח לדרוש מן הקבלן לתגבר את 

 תושג רמת בטיחות מתאימה באתר ותישמר כזאת.

 יקיימו אחת לחודש ישיבה בנושא בטיחות בעבודה.  ,ודהבשיתוף עם מנהל העב ,בעבודה הבטיחות  יועץ

 על פי מנהל העבודה הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות בעבודה הבטיחות יועץ בהתקשרות עם אין ,למען הסר ספק  

 הסכם זה ובהתאם לכל הוראות הדין הנוגעות לבטיחות בעבודה ולחובות החקוקות בקשר עם הבניה. 

 

  ח אדםום וכאספקת חומרי -פרק ג' 

 אספקת חומרים, ציוד ומתקנים .13

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד )לרבות ציוד מכני(, המתקנים, החומרים, המוצרים  13.1

והכלים הדרושים לצורך הביצוע היעיל של העבודות לפי תנאי חוזה זה ולאחסנם בהתאם להוראות 

ידרוש מהקבלן להוסיף כלים או מתקנים  מפקחה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שמפקחנתנו ע"י הישי

 העבודות, יהיה על הקבלן לעשות זאת ללא דיחוי. ביצועמכניים לאתר לצורך 

רואים את הקבלן כמי שנמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות, 

 בקצב הדרוש עפ"י תנאי חוזה זה.

ידי הקבלן לאתר, יהיו שייכים למזמין ויחשבו כרכושו של  מרים והמוצרים אשר יובאו עלוכל הח 13.2

 .מפקחהמזמין מעת הבאתם לאתר, והקבלן לא יהיה רשאי להוציאם בלי רשות ה

מתחייב הקבלן להביא  -במידה וישולם על ידי המזמין תשלום כלשהו בגין חומר או ניתנת מקדמה עבורו  13.3

נמצא באתר או בכל מקום אחר, יחשב כרכושו של  כל חומר כזה מיד לאתר וכל חומר כזה, בין אם הוא

 המזמין.

כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע העבודה אשר על הקבלן לספק לפי חוזה זה יהיו מאיכות ומסוג  13.4

 מעולים ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולהוראות החוזה. 

וכן  לאישור דוגמאות של החומרים והמוצרים, על חשבונו ,להמציא מפקחההקבלן יהיה חייב לפי דרישת 

את כל הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום העבודה או להעברתם 

יהיה רשאי לפסול חומרים ומוצרים  מפקחה .מפקחה של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה

אינו מתאים לדרישות  מפקחהאתר ואשר לדעת אשר לא יתאימו לדרישות. כל חומר ומוצר אשר הובא ל

 יורחק מיד ע"י הקבלן על חשבונו הוא. חוזהה

הקבלן בלבד אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המוצרים והמתקנים באתר. הקבלן  13.5

מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו באתר מחסן מתאים לשמירת חומרים, כלים ומכשירים אחרים 

 עבודות. הקבלן יפרק ויסלק את המחסן עם תום ביצוע העבודות. לצורך ביצוע ה



 עיכבוןמודגש בזה כי בשום מקרה לא תהיה לקבלן ו/או למי מספקיו ו/או למי מקבלני המשנה שלו זכות  13.6

 על חומרים, ציוד או חלקי עבודה שבוצעו על ידם.

 דגימות ובדיקות איכות .14

ו/או המתכנן ו/או היועצים יבוצעו ע"י  מפקחאו ע"י הבדיקות איכות הנדרשות על פי תקנים, תקנות ו/ 14.1

 למען הסר ספק,. מפקחבהתאם לאמור במפרט המיוחד ו/או בהתאם להוראות ה ועל חשבונו הקבלן

 דרש ביצוע בדיקה חוזרת בשל פגם או ליקוי בתוצאות הבדיקה או באספקת הדגימות, תחוליבמקרה שי

 הקבלן.עלות הבדיקה הנוספת על  גם

עם הבודק  תקשר ב"הסכם בדיקות" והקבלן מתחייב לבצע את כל בדיקות הדגימותימודיע כי  המזמין 14.2

שעמו התקשר המזמין. עם תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכנית מערכי בדיקות )לרבות 

"ב(, וכיו , התאמת מוצרים, בדיקת אינטגרציה בהצפהבטונים, ברזל, טיח, בידוד גגות ועמידתם 

סת על רשימת הבדיקות המהווה חלק מהמפרט, בהתאם לדרישת הרשויות השונות ו/או על פי המבוס

התקנים ו/או התקנות ו/או על פי דרישות המפקח. מוסכם במפורש כי עלות ביצוע הבדיקות תחול 

 במלואה על הקבלן ותקוזז משכר החוזה.

של החומרים והמוצרים ו/או  דוגמאות מפקחהקבלן יהיה חייב, לדרישת המזמין, להמציא לאישור ה 14.3

 לבצע בדיקות של מוצרים או חומרים מיוחדים על חשבונו של הקבלן. 

שאושר הפריט  לאחרין לאישור המפקח והיועצים. יומוכן בבנ מורכב חדש פריט מכל דוגמאיבצע  הקבלן 14.4

 .ל הקבלןחול עת וההחלפה הפרוק ועלות פריט כל להחליף ראשייאושר לקבלן להמשיך בביצוע. המזמין 

 שיקול לפי ,לדוגמאל גם על דוגמאות של יציקת אלמנטים מיוחדים או ביצוע קטעי חזיתות וחי רוהאמ

 .המפקח דעת

 אספקת כח אדם .15

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה והעבודות, במספר הדרוש לשם  15.1

 ביצועם על פי לוח הזמנים ותוך המועד הקבוע בחוזה.

כלפיהם בכל הנובע מיחסי הבלעדי בלן מאשר כי הוא המעסיק הבלעדי של כל העובדים והוא האחראי הק 15.2

 מעביד.-עובד

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות בעלי מקצוע מנוסים ומיומנים לכל סוג מלאכה. בעבודה  15.3

ת מי שרשום או בעל שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק אישלביצועה יש צורך ברישום, ר

העבודות ימונה אחראי אשר יימצא  ביצועין. לכל סוג של מלאכה בישיון או היתר כאמור, לפי העניר

 באתר בכל שעות העבודה ויהיה אחראי לטיב הביצוע ולהתאמת העבודות.

הקבלן ישלם על חשבונו את כל ההוצאות הכרוכות באספקת כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, לרבות  15.4

, וכן ופות גמל על פי דיןר העובדים, אמצעי התחבורה עבורם, צרכי דיור, כל המיסים והתשלומים לקשכ

בתשלומים לבטוח לאומי ולמס הכנסה )במידה והוא חייב עפ"י דין( עבורם. כן מתחייב הקבלן להמציא 

וראות לרשויות את כל הפרטים והמסמכים שידרשו על ידם בקשר עם האמור לעיל ולמלא אחר כל הה

 החלות בקשר לכך.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר  15.5

כפי שיידרש על ידי מפקחי  -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

 .1954-העבודה, כמשמעותם בחוק ארגון הפקוח על העבודה, התשי"ד

 וע מהאמור בסעיף זה לעיל מוסכם בזה כלהלן:מבלי לגר 15.6

לתקנות הביטוח הלאומי  8הקבלן מצהיר בזה כי הוא הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה  15.6.1

ומתחייב להמציא למזמין אישור לכך מהמוסד לביטוח  1954-)גביית דמי ביטוח(, התשי"ד

 ימים מיום חתימת חוזה זה. 3-לאומי לא יאוחר מ



יד על כך שכח האדם הפועל בשירותו באתר יועסק לפי הוראות חוק הקבלן מתחייב להקפ 15.6.2

 והתקנות על פיו. 1959 -שירות התעסוקה, תשי"ט

לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני כולל כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה הקבלן מתחייב  15.6.3

  ושאירים, ובכל מקרה לא פחות מהקבוע בדין.

על ביצוע הדיווחים והתשלומים כאמור לעיל. לא המציא  הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישורים 15.7

)חמישה אחוזים( מכל תשלום שישולם  5%עור יהקבלן אשור כנ"ל יהיה המזמין רשאי לנכות סכום בש

עדה על חשבון תשלום הקבלן עפ"י סעיף זה. כל ולקבלן ע"ח שכר החוזה וסכום זה יועבר לקרן ו/או לו

רואים אותו כאילו שולם לקבלן על חשבון שכר החוזה והוא יקוזז סכום שנוכה כאמור בסעיף קטן זה 

 מהתשלומים שיגיעו לקבלן.

לרבות  ,ח האדם הפועל בשירותו באתר יועסק לפי הוראות כל דיןוהקבלן מתחייב להקפיד על כך שכ 15.8

ואישור שהייה  ויהיה בעל היתר לעבוד בישראל ,חוק שירות התעסוקההוראות מנהלת ההגירה והוראות 

 תקף, וכי לא יועסקו שוהים בלתי חוקיים. 

הקבלן ידאג לכך שכל הנמצאים באתר מטעמו ישאו בכל עת תעודת זהות ואישורי כניסה ושהייה 

בישראל, לפי העניין. לצורך כך, יהיה המזמין רשאי לדרוש כי כל פועל יציג מדי בוקר למנהל העבודה את 

 המסמכים האמורים וזאת כתנאי לכניסתו לאתר. 

₪  1,000העסיק הקבלן עובד בניגוד לאמור לעיל, יהיה על הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם בסך של 

לגבי כל עובד כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופות המזמין וסעדיו לרבות זכותו לממש את הביטחונות 

 ה זה.  זעל פי חו

 דרך שהיא.הקבלן אינו רשאי לשכן ו/או להלין עובדים או אחרים באתר, בכל  15.9

בדבר הרחקתו מהאתר והחלפתו של כל אדם המועסק ע"י הקבלן,  מפקחהקבלן ימלא כל דרישה של ה 15.10

לרבות מי שמועסק ע"י קבלני משנה של הקבלן. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן 

ין, ללא להעסיקו באתר או במקום אחר שבו מתבצעת עבודה לצרכי חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפ

 .מפקחאישור ה

 עבודות ארעיות .16

הקבלן יספק וירכיב על חשבונו, פיגומים, מערכות תימוך, כלונסאות ביסוס, עוגנים, דרכים, מעברים  16.1

מורמים, סולמות ואמצעים אחרים כיוצא באלה, הדרושים לביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן על 

היו יציבים וקשיחים לשם קבלת העומסים אשר להם פי החוזה. הקבלן יבטיח שמתקנים ארעיים אלה י

נועדו ומתאימים מיתר הבחינות למטרותיהם. הקבלן ירכיב, יחזיק, יחדש, יתקן ויחליף את המתקנים 

הארעיים האמורים, הכל בהתחשב בצרכי הבטיחות בעבודה ובהוראות החוק והרשויות המוסמכות, 

נים הארעיים האמורים, וכל נזק בין ישיר ובין עקיף וישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם של המתק

שייגרם כתוצאה ממפולת או תקלה אחרת כלשהי שתארע בהם, ויתקן ללא דיחוי כל נזק כאמור. מיקום 

 .מפקחהעבודות והמתקנים הארעיים, סוגם וטיבם טעון אישורו המוקדם של ה

יים אחרים שעל הקבלן להתקין או ההוראות דלעיל יחולו גם על כל מתקנים ארעיים או מבנים ארע

לבנות בהתאם להוראה מפורשת כלשהי הכלולה בחוזה והקבלן יתקין או יבנה כל מתקנים או מבנים 

תוך שבוע מיום מתן צו התחלת  -כאמור בהתאם להוראה האמורה ובמועד הנקוב בה ואם לא נקוב מועד 

 העבודה.

 . מפקחהם של בנים והמתקנים הארעיים טעון אישור מוקדמיקום המ

הקבלן יחזיק על חשבונו את העבודות והמתקנים הארעיים האמורים במצב סדיר, תקין ונקי משך כל  16.2

 תקופת ביצוע העבודות. 

אם ביצוע העבודות מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות, יתקינן הקבלן, על חשבונו, הכל בהיקף ובאופן  16.3

אום עם הרשויות והגופים המוסמכים, ויחזיקן הדרושים למטרת ביצוע העבודות כאמור בחוזה זה ובת



במצב תקין וסדיר במשך כל תקופת ביצוע העבודות. התוואי המוצע לדרכים הארעיות ואופן התקנתן 

. הקבלן יהיה אחראי לקבלת האישורים המתאימים מהרשויות מפקחטעון אישורו המוקדם של ה

רכב ממונע ובין לצרכי מעבר של העובדים והגופים המוסמכים לדרכי הגישה לאתר, בין דרכי גישה ל

רגלית וכן להכנסת חומרים והוצאתם בכלי תובלה מכניים, לרבות אופן השימוש, מועדי השימוש 

ותחזוקתן. כל הפרעה או עיכוב שיגרמו לקבלן עקב התקנת דרכי הגישה הארעיות יהיו באחריותו 

 המלאה של הקבלן. 

מעבר בחלקות סמוכות לאתר, יסדיר זאת הקבלן לרבות  ככל שנדרשת הסדרה של זכות שימוש ו/או 16.4

 בגין הרשאת השימוש ו/או המעבר כאמור.  באופן של תשלום

בגמר ביצוע העבודות יפרק הקבלן על חשבונו את כל העבודות והמתקנים הארעיים וכן את הדרכים  16.5

ק ויחזיר את הארעיות, ככל שהותקנו, יסלק את כל החומרים, והפסולת שיצטברו כתוצאה מהפירו

האתר למצב שהיה בו ערב הקמת העבודות או המתקנים הארעיים או הדרכים הארעיות, הכל לשביעות 

 .מפקחרצון ה

שוי לסוג התכנון הנדרש כדי לתכנן ולפקח יככל שנדרש תכנון למתקנים ארעיים יעסיק הקבלן מהנדס ר 16.6

 על הקמת תחזוקת ופירוק המתקנים. 

 היות מכוסיםבדיקת חלקי עבודות שנועדו ל .17

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או  17.1

 .מפקחמוסתר, ללא אישורו של ה

שהחלק בכתב  מפקחהושלם חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן ל 17.2

בחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות, לבדוק, ל מפקחהאמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור ל

לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור מהעבודות. בדיקת 

 זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.תוך תיערך  מפקחה

מראש  מפקח, או לא יודיע למפקחבמקרה שהקבלן יכסה חלק כלשהו מהעבודות בלא לקבל את אישור ה 17.3

כיסוי, יהיה הקבלן חייב לגלות ולחשוף, על חשבונו והוצאותיו, לשם ביקורת, את החלק של על ה

ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסנו מחדש מיד לאחר אישור אותו  מפקחהעבודות שכוסה, על פי דרישת ה

 .מפקחהחלק מהעבודות על ידי ה

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .18

וראות כל דין החל על ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת אחריות על הקבלן לשמור בקפדנות על ה 18.1

מלאה כלפי המזמין וכל הבאים מכוחו לשחררם ו/או לשפותם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על מנת 

לפטור את המזמין וכל הבאים מכוחו מכל חבות, הוצאה, נזק או חסרון כיס אחר בקשר לכל תביעה 

 זו שנעשתה ע"י הקבלן או מי מהמועסקים על ידו.שתוגש נגדם בגלל הפרת הוראה כ

"חוק ארגון  -)להלן  1954-הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד 18.2

והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על  1970-(, את פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"להפיקוח"

 תקנות הנ"ל.עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות וה

לצורך ביצוע העבודה לפי חוזה זה רואה הקבלן את מבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה מוסכם כי  18.3

עצמו כ"קבלן ראשי", כ"מבצע הבניה" ו"כמנהל עבודה" כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה 

, מור לעילונוטל על עצמו את החובות המוטלות על הנ"ל כתוצאה מהא 1988-)עבודות בניה(, התשמ"ח

 לרבות בקשר לכל עבודות קבלני משנה מטעמולרבות הודעה על האמור למפקח העבודה האזורי, 

 .ם ממונים ו/או קבלני משנה בפרויקטוקבלני

תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות,  גידור,הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, שמירה,  18.4

מצעי עזרה ראשונה ושאר אמצעי בטיחות וזהירות תקרות בטיחות, מחסומים, אמצעי כיבוי אש, א

לבטחונו ונוחיותו של הצבור, ושל כל אדם הנמצא באתר או בקרבתו בכל מקום שיהיה צורך בכך או 



או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי. מבלי לגרוע  מפקחשיידרש ע"י ה

שלא יפחתו מן  שעות ביממה( 24י שמירה נאותים )מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים באתר סדר

 .הנדרש ע"י החברה המבטחת את העבודות בפרויקט

מנופים ואמצעי שינוע שהפעלתם מחייבת רישיון על פי דין, יופעלו אך ורק על ידי מפעיל מוסמך בעל  18.5

 רישיון תקף.

דיו ולכל מי שהוא אחראי הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעוב 18.6

צד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה ו/או בקשר ל הבאים מטעמו ולכל לגופו ו/או לרכושו וכן למזמין ולכ

לכך. הקבלן משחרר בזאת את המזמין מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק או 

 חסרון כיס.

כי הציוד שיופעל באתר יעמוד בכל דרישות התקנות מתחייב הקבלן  ,האמור לעילכלליות מבלי לגרוע מ 18.7

לא יעשה שימוש באתר הקבלן מתחייב כי  .(1979-למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט

 ציוד שלא אושר ע"י המפקח.ב

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בשל כל הוצאה שתגרם בגין ענינים באחריותו של הקבלן  18.8

לעיל, מיד לפי דרישתו הראשונה של המזמין. המזמין יהיה זכאי לנכות את השיפוי ו/או כבסעיף זה 

הפיצוי המגיעים לו כלעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בהתאם לחוזה זה. כמו כן יהיה המזמין רשאי לגבות 

 את סכומי הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לו כלעיל בכל דרך שהיא, הכל לפי שיקול דעתו של המזמין

 וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיו בקשר לכך.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לקבל על עצמו את ניהול ההגנה כנגד תביעה שתוגש נגד המזמין 

כלעיל ובמקרה זה מתחייב הקבלן לקבל על עצמו, על אחריותו ועל חשבונו, את ניהול ההגנה כנגד 

 .התביעה וזאת באמצעות עורכי דין מטעם הקבלן

 

 

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 הוראות הדין .19

והעבודות תוך שמירה קפדנית על הוראות היתרי הבניה, הוראות חוקי  הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע את בנית 

העזר של הרשות המקומית ושאר הרשויות. כמו כן ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין בכל דבר הכרוך בביצוע 

 ודעות.העבודות, לרבות בדבר מתן ה

 אחזקת האתר .20

קיון מוחלט של האתר. לפחות יוישמור על נ מפקחהקבלן יחזיק את האתר לשביעות רצונם של המזמין וה 20.1

, מפקחמראש, יבצע הקבלן על חשבונו ולשביעת רצונו של ה מפקחידי ה-פעם בשבוע, ביום שייקבע על

. כמו כן יסלק הקבלן מפקחע הקיון כללי ויסדר את כל החומרים הציוד והמתקנים במקום עליו יצביינ

, כל פסולת ו/או עודפי חפירה ו/או מפקחידרש לכך על ידי הימהאתר על חשבונו, מעת לעת ובכל עת ש

עודפי חומרים שנצטברו באתר, ויעבירם לאתר שפך מאושר כדין על ידי הרשויות המוסמכות. לא קיים 

ק הפסולת וסידור החומרים הנ"ל על חשבון קיון, סילוילבצע את הנ מפקחרשאי ה -הקבלן הוראות הנ"ל 

 הקבלן.

ישמרו במקור במשרד מנהל  מאושר שפךלאתר  עודפים כאמור או/ופסולת  העברת ם בגיןיאישור

 .ולקבלם לידיו העבודה באתר והמפקח יהיה רשאי לעיין בהם

פסולת, בתום ביצוע העבודה מתחייב הקבלן לנקות את האתר והמבנה מכל שיירים, אשפה, נסורת,  20.2

אדמה מיותרת לאתר שפך מאושר כדין על ידי הרשויות המוסמכות, וכן לסתום כל בור, חפירה זמנית 

וכיוצא בזה, וכן לנקות כל כתמי צבע וכל עקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים, לסלק מתקנים 

 .מפקחקיון מוחלט, לשביעות רצון היארעיים ולמסור את העבודות במצב נ



 חיות הצבור ובזכויותיהם של אנשיםפגיעה בנו .21

העבודה לא תהיה פגיעה או הפרעה שלא לצורך בנוחיות הצבור ו/או  ביצועהקבלן מתחייב שתוך כדי  21.1

לבעלים ומחזיקים של מקרקעין הסמוכים לאתר, ולא תהא פגיעה או כל הפרעה שלא לצורך בזכות 

או בזכות השימוש והחזקה ברכוש  השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, מדרכה וכיו"ב

ציבורי כלשהו, ובמידה ותהיה פגיעה כזו הוא מתחייב לקבל לכך אישור מוקדם בכתב מאת הרשויות 

 לשאת בתשלום זה. -המוסמכות, ואם הדבר כרוך בתשלום 

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיינה הדרכים המובילות למקום ביצוע העבודה חסומות  21.2

שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל  בצורה

שיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים הדרושים, לרבות: בחירתן של יתחילה הר

כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים  -הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה 

 ימנע ככל האפשר נזק לדרכים.האמורות וי

במקרה שתגרם הפרעה כלשהי כאמור בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן להסירה מיד ולשפות את המזמין  21.3

 בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו, אם יגרמו לו, כתוצאה מכך.

אם לצורכי ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש,  21.4

יודיע הקבלן  -טי חשמל, חוטי טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים חו

בכתב לרשויות המוסמכות לפני ההעברה, על פרטי ההעברה ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה 

מתאימים. הקבלן יהא רשאי לבצע את ההעברה אך ורק לאחר שיקבל את אישורן של הרשויות 

 ולם אישורים אלה אינם פוטרים את הקבלן מכל אחריות שהיא.המוסמכות, א

 תיקון נזקים .22

נזקו חלקים של מבנים ינזק עבודת הקבלן או חלקה, ו/או ייבכל מקרה שבמהלך ביצוע העבודות ת 22.1

אחרים הסמוכים לאתר ו/או מתקנים ו/או חלקים אחרים של חטיבת הקרקע שהאתר מהווה חלק ממנה, 

חשבונו. לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כבסעיף זה, יהא -עלמיד הנזק יהא על הקבלן לתקן את 

 ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון. -המזמין רשאי, אך לא חייב, לתקן את הנזק על חשבונו של הקבלן 

עול, חשמל, יהקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, ת 22.2

שורת וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים או לגדר שמסביב לאתר או לפיתוח הגובל טלפון ותק

העבודות, בין שהנזק או הקלקול  ביצועינים סמוכים, שנגרמו ע"י הקבלן תוך כדי יבאתר העבודה או לבנ

נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, יתוקנו על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר 

ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה,  מפקחלשביעות רצון הו

בשביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון ותקשורת וצינורות להעברת דלק, מובילים אחרים 

 נים כאמור.יוהפיתוח ו/או הבני

קרקעיים -כל הקווים התת על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות של

 העוברים באתר.

לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כבסעיף זה, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, לתקן את הנזק על  22.3

 ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון. -חשבונו של הקבלן 

ו על ידו בוצעיגם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק ש וחוליהוראות סעיף זה  22.4

 בתקופות הבדק והאחריות, אף לאחר מתן תעודת ההשלמה.

 

 

 

 



 טוחינזיקין ובאחריות,  –פרק ה' 

 אחריות לעבודות .23

הקבלן יהיה אחראי לכל פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה שיתגלו בעבודות או בחלק מהן וזאת למשך כל  23.1

 מבנה.התקופה בה תהיה למזמין אחריות כלפי אדם או גוף כלשהו בקשר עם ה

" ו/או "אי בתיקון ו/או בשיפוי ו/או בפיצוי בגין כל "אי התאמה ,הקבלן יהיה אחראי וחייב כלפי המזמין

ת הבדק" ו/או "תקופת האחריות" כמשמען בחוק ובמשך "תקופ בפרויקט התאמה יסודית" שתתגלה

 .)דירות( המכר

ליקוי דרוש מיד כדי למנוע נזק גדול לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כלעיל, או היה תיקון הפגם או ה 23.2

בלא שתהא שהות להודיע על כך לקבלן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לתקן את הפגם או  יותר

הליקוי בעצמו או באמצעות אחרים. במקרה כזה יחזיר הקבלן את ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקון, מיד 

עור שיהיה מקובל באותה עת בבנק יבש עם הדרישה הראשונה, בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית

 לאומי לישראל בע"מ לגבי הלוואות צמודות למדד יוקר המחיה.

 אחריות לנזקים .24

ומסירתו בהתאם  הפרויקטמיום העמדת האתר, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד להשלמת  24.1

לשמירת החומרים,  , ויתר העבודות שנעשו וכןהפרויקטלהוראות חוזה זה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת 

ידי הקבלן לאתר או שהועמדו לרשות הקבלן לצורכי -הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על

, ולשמירת חומרים וציוד שהובאו לאתר ע"י המזמין או ע"י מפקחידי המזמין או ה-ביצוע העבודות על

דות ו/או לציוד ו/או קבלנים אחרים לצרכים אחרים. בכל מקרה של נזק או אבדן לאתר ו/או לעבו

לחומרים כלעיל, הנובע מסיבה כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משטפונות, 

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא במשך שבעה ימים  -רוחות, סערות, שלגים וכיוצ"ב 

ועליו להביא לידי כך  , בהתאם לנסיבות המקרה,מפקחמקרות הנזק, או בתוך מועד אחר לפי קביעת ה

שעם השלמת המבנה ומסירתו יהא הכל במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה, 

 ולשביעות רצון המזמין.

 ניתנים לתיקון, ישפה הקבלן את המזמין בשל כל נזק או אובדן כאמור.במקרה שהנזק או האובדן אינם 

לתקן את הנזק על ף זה, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כבסעי

 להלן. 48כאמור בסעיף חשבונו של הקבלן ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון, 

ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי -ק שנגרם עללעיל יחולו גם על כל נז 24.1הוראות סעיף קטן  24.2

הבדק והאחריות,  ידי הקבלן בתקופות-כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק שבוצעו חזרה על

 כהגדרתן להלן.

 לגוף ולרכוש נזק .25

או הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, שייגרם תוך כדי  25.1

העבודות או בקשר לכך, על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה  ביצועעקב 

המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הנ"ל, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין 

לליות הנ"ל, בתקופת הבדק, לגופו או לרכושו של אדם או גוף משפטי כלשהו, כולל ומבלי לגרוע מכ

אנשים המבקרים או העובדים באתר או המשתמשים בו וכן לכל מבנה המצוי באתר או מחוצה לו. כמו 

כן, יהיה הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר לביצוען. 

 ק כנ"ל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לנקוט בכל הצעדים למניעת כל נז

הקבלן יפצה את המזמין על כל סכום או הוצאה שהמזמין יצטרך לשלם או להוציא בגין כל נזק שנגרם  25.2

כנ"ל ואשר הקבלן אחראי לו כלעיל, כולל הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד של המזמין. כן יהיה הקבלן 

)נוסח חדש( ו/או  אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין

 לפי כל דין אחר לנזקים שיגרמו למזמין ו/או לצד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.



 נזק לעובדים .26

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולבטיחותם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו  26.1

ייב לשלם כל דמי נזק או פיצויים המגיעים על )ובכלל זה קבלני משנה והמועסקים אצלם(. הקבלן מתח

פי דין לעובד או לכל אדם אחר המועסק ע"י הקבלן ו/או הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או 

 נזק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות, ותוך כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק והאחריות בקשר לכך.

ק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החו 26.2

הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיעסקו 

יו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, זכאים לכל בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני יה

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 ביטוח .27

  .'חנספח את העבודות, הכל כמפורט ב המזמיןמבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה ועל פי כל דין, יבטח 

 נספחל 3ונו כקבוע בסעיף הסר ספק, מובהר כי בנוסף לביטוח הנ"ל יקיים הקבלן ביטוחים בעצמו ועל חשב למען

 .'ח

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לפוליסות הביטוח ולרשימות הנלוות להן ובהתאם להוראות חברת הביטוח כפי 

 שיימסרו לו על ידי המזמין ו/או המפקח מעת לעת. 

  שיפוי המזמין .28

, כתוצאה מהפרה מזמיןגין כל נזק או הוצאה שיגרמו, אם יגרמו להקבלן מתחייב לשפות את המזמין ב 28.1

 , לרבות:ו/או בגין נזקים שבאחריותו בהתאם לאמור בהסכם זהמצד הקבלן של התחייבויותיו 

יידרש לשלם לצד שלישי דמי נזק )לרבות המפקח הפועל מטעמו כאמור בהסכם זה( אם המזמין  28.1.1

 . בקשר עם העבודות או פיצויים כלשהם

 על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגד או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש תביעה קרה שלבמ 28.1.2

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה  המזמין ו/או המפקח

 .ו/או קבוע בכל דיןזה או נזק המפורט בחוזה 

המזמין ו/או המפקח צו מאת בית  אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד 28.1.3

המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת 

מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת 

ו הנ"ל, או בגין הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצ

 כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

דרש לשלם עקב כל תביעה או יהשיפוי האמור משמעו, שהקבלן ישלם תחת המזמין כל סכום שהמזמין י

, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות דרישה שתוגש נגדו הנובעת מהפרה של התחייבויות הקבלן

 .שייגרמו למזמין במלואן

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או מי מטעמו במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן  28.2

 אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין.

הקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו 

ל התנגדות להזמנה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהקבלן כאמור, הוא מוותר מראש על כ

הוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי ולא נענה, מסכים בזה הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר המזמין 

 ימצא לנכון לעשותם, על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מתחייב בזה לשאת בתשלומם.



מהקבלן לקבל על עצמו את ניהול ההגנה, ובמקרה זה מתחייב  לחילופין, יהיה המזמין רשאי לדרוש

 הקבלן לקבל על עצמו לנהל את ההגנה כאמור, על חשבונו ועל אחריותו באמצעות בא כוחו.

יראוהו כחוב המגיע למזמין יב לשלמו, לפי הוראות פרק זה, והמזמין חו לשלםהקבלן על כל סכום ש 28.3

י, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהיה רשאוהמזמין מהקבלן לפי חוזה זה, 

לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי 

  לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות על ידי מימוש הערבויות.

כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים  28.4

 והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות אחרים את  28.5

בכל ההוצאות  הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות חוזה זה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא

 להלן. 48כאמור בסעיף הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים 

 מהלך ביצוע העבודה -פרק ו' 

 התחלת ביצוע העבודה .29

צו שתקרא בחוזה זה "בהוראה בכתב  מפקחבמועד שיקבע על ידי ההקבלן יתחיל בביצוע העבודות  29.1

, מפקחלשביעות רצון המנת להשלימן, -העבודות בקצב הדרוש על ביצוע" וימשיך בהתחלת העבודה

 בהתאם ללוחות הזמנים הרצופים לחוזה ויתר הוראות החוזה.

לרשות הקבלן את  מפקחלפני מתן צו התחלת העבודה או בשעת מתן הצו האמור, יעמיד המזמין או ה 29.2

האתר או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת העבודה והמשכה בהתאם ללוח הזמנים. לאחר מכן יעמיד 

העבודות בהתאם  ביצועלן מזמן לזמן חלקים נוספים מהאתר, הכל כפי שידרש ללרשות הקב מפקחה

להוראות חוזה זה. מובהר כי הקבלן הינו בר רשות באתר והרשאתו להיכנס לאתר הינה לצורך ביצוע 

 . As Isהקבלן יקבל את האתר במצבו  העבודות בהתאם להוראות חוזה זה בלבד.

הביצוע של הקבלן לחתום ברשות המקומית  מהנדס הקבלן ועל עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על 29.3

הקבלן   .ו"אחראי לביקורת" "שלד "הצהרת האחראי לביצוע ,"מינוי קבלן" עלו/או בועדה המקומית 

  ימסור העתק מהטפסים, ועליהם חותמת "נתקבל" מהרשות המקומית, למפקח מיד עם תחילת העבודות.

לידי הקבלן כאמור לעיל לא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מסירת החזקה באתר או בחלק הימנו  29.4

 מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו.

מצאותו באתר, ניתנת לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה בלבד והקבלן מתחייב כי יהרשות לה 29.5

ודות ו/או יפנה ויגרום שעובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפנו את המקום מיד עם גמר ביצוע העב

 .והוראות חוזה זה על פי הוראות המזמין

, ימציא הקבלן העבודות תחילת מועד לפני מקרה ובכל העבודה התחלת צו קבלת ממועד ימים 7 בתוך 29.6

, המבנים והמתקנים הגידורמיקום ופרטי , היתר בין, יוצגו ובה האתר לארגון מפורטתלמפקח תכנית 

ד והוצאתם אל מחוץ שטחי התארגנות, אופן ומועדי כניסת משאיות ציו להלן, 31המפורטים בסעיף 

  למתחם, שעות המותרות לכניסת משאיות ולעבודות בשטח.

 לוח הזמנים .30

בתכנת  וממוחשביום מחתימת החוזה לוח זמנים מפורט  ארבע עשרתוך  מפקחלהגיש ל מתחייב הקבלן 30.1

MSP  עמו יתקשר הקבלן ואשר  הלנושא זמומחה הלו"ז יוכן על ידי מהנדס  .המזמין ון רצלשביעות

את שלבי ביצוע העבודות ומועדי ביצועם, לרבות ומבלי לגרוע יתאר הלו"ז  המפקח.זהותו תאושר על ידי 

. וכיו"ב מכלליות הנ"ל, ישקף לוח הזמנים את כל עבודות הבניה, המלאכות, המערכות, עבודות הפיתוח

מה כפי שנקבעו בחוזה ועל תאריכי ההשל נספח ו'ח זמנים זה יהיה מבוסס על לוח הזמנים הכללי לו

והוא יתואם עם קצב ההתקדמות המשוער של עבודות אחרות הקשורות בעבודות הקבלן, אולם אינן 



ל לאחר אישורו על ידי המזמין, ייחשב לוח הזמנים הנ" מבוצעות על ידו, ככל שקיימות עבודות כאלה.

 כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.

הזמנים הנ"ל יכלול גם את כל העבודות שיבוצעו  . לוחויוגש כקובץ עבודה MSPבתכנת יערך לוח הזמנים  30.2

ספקים אחרים וכן  ע"י כל קבלני המערכות והמלאכות אשר יועסקו ע"י הקבלן בביצוע עבודות במבנה

 .עמו יתאם הקבלן את עבודתו

. העדכון יוגש עם מפקחאו בתדירות אחרת, לפי דרישת ה פחות אחת לחודשלוח הזמנים הנ"ל יעודכן ל

יעוכב תשלום ו/או תשלומי הביניים עד להגשתו  -כל חשבון ביניים, ויהווה חלק ממנו. לא הוגש העדכון 

 .מפקחלשביעות רצון ה

 הצעתו. כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים ועדכונו כלעיל, יחולו על הקבלן ויחשבו ככלולים במחירי 30.3

רשאי, אך לא  מפקחיהיה ה -לא המציא הקבלן למנהל את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל  30.4

חייב, לקבוע את עיתויי ביצוע שלבי העבודה והם יחייבו את הקבלן ללא ערעור. נקבע לוח הזמנים ע"י 

ת ייקבע ע"י , ינוכו הוצאות קביעת לוח הזמנים מהתשלומים המגיעים לקבלן. שעור ההוצאומפקחה

 וקביעתו תהיה סופית. מפקחה

 שלב כל של ביצועו מועד לפני יום 45- מ פחות ולא, העבודה התחלת צו מתן ממועד יום 30 תוךב 30.5

 יבדוק המפקח. בעבודה שלב אותו של המתוכננים התהליכים פירוט את למפקח הקבלן ימציא, תובעבוד

 כל קבלת ממועד יום 15 תוך, הערותיו את או שורואי את לקבלן וימציא, לו שהוגש התהליכים פירוט את

 של הערותיו כל את הקבלן יישם, הערות לקבלן המפקח המציא. הקבלן מן ידו על שידרשו הפרטים

 .זה בסעיף המפורט כל בגין, ותהעבוד ביצוע משך להארכת עילה כל לו תהיה ולא, המפקח

 ידי על חומרים הזמנת מועד לפני יום 45- מ פחות ולא, העבודה התחלת צו מתן ממועד יום 60 תוךב 30.6

 ודוגמאות פרטי את יבדוק המפקח. החומרים ודוגמאות פרטי את למפקח הקבלן ימציא, הקבלן

 על שידרשו הפרטים כל קבלת ממועד יום 15 תוך, הערותיו את או אישורו את לקבלן וימציא, החומרים

 פרטים המפקח של לאישורו הקבלן גישי, המפקח לדרישות החומרים התאימו לא. הקבלן מן ידו

, המפקח דרישות לפי המפקח לבדיקת שהגיש החומרים את יתאים או, אחרים חומרים של ודוגמאות

 .זה בסעיף המפורט כל בגין, ותהעבוד ביצוע משך להארכת עילה כל לו תהיה ולא

 הכנות לביצוע העבודה .31

 31.12סעיף ב כאמור יתקין את השילוט הנדרש מפקחלפני התחלת ביצוע העבודות ולמועד שנקבע ע"י ה 31.1

רם עקב העבודות וכן יבצע סידורי , יבצע סידורי בטיחות להגנת האתר בפני נזקים העלולים להיגלהלן

עבודות. הגנה בפני הצפות או שטפונות של האתר ויעשה את כל שאר ההכנות הנדרשות כדי לבצע את ה

  כן יבצע הקבלן את כל דרכי הגישה ומשטחי העבודה הנדרשים לו לצרכי עבודתו.

ככל שנדרשת העברת אדמה, עפר, חול או כל חומר אחר מהאתר או אליו לצורך ביצוע העבודות, יקבל  31.2

הקבלן אישור מוקדם מהמזמין לביצוע ההעברה כאמור וכן ידאג לכל אישור הנדרש על פי דין לביצוע 

 עברה.הה

ויתקין על  של הרשות המקומית, ושיהיה סמוך למקום ביצוע העבודהלהתחבר לרשת המים  הקבלן ידאג 31.3

כל וכן  . ההוצאות בגין ההתחברות למקור המים ו/או כל רשות רלבנטית אחרת,חשבונו מונה מים

הצנרת, בפריסת צנרת באתר, בשמירה על תקינות נקודת החיבור ובחיבור כאמור, ההוצאות הכרוכות 

 ובשימוש במים לצורך ביצוע העבודות, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

יתקין מד מים, אשר דרכו יסופקו מים למקום ביצוע העבודה. הקבלן ישא בהוצאות צריכת המים הקבלן  31.4

 .שלו ושל קבלני המשנה שלו

ן אם המזמין ישא בכל דרך שהיא וכבכל  היה והמזמין יספק לקבלן מד מים ו/או משאבות מים ו/או מים 31.5

הוצאה המוטלת על הקבלן לפי סעיף זה רשאי המזמין לקזז עלויות אלה מהתמורה המגיעה לקבלן לפי 

 הסכם זה.



ההיתרים כל  לקבלתלצורכי ביצוע העבודה ו והתקנתו להזמנת חיבור חשמל מתאיםהקבלן ידאג  31.6

בי מקום ביצוע העבודה, הארקות , לרבות מוני חשמל, קווי חשמל לכל רחלשם כך והאישורים הדרושים

  ולוחות חשמל כפי שנדרש.

 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת אספקת חשמל חליפית, לרבות על ידי התקנת גנרטורים 31.7

והפעלתם על חשבונו, ולא יהיה זכאי לכל הארכת לוח זמנים או טענה אחרת עקב קשיים  מושתקים

 ביצוע העבודה. בסדירות ורציפות אספקת החשמל למקום

באספקת החשמל בפריסת רשת חשמל באתר, בשמירה על תקינות המונה והרשת, ההוצאות הכרוכות כל 

  .וישולמו על ידו יחולו על הקבלןוצריכתו על ידי הקבלן וקבלני המשנה שלו 

היה והמזמין יספק לקבלן חשמל בכל דרך אחרת, וכן אם המזמין ישא בכל הוצאה המוטלת על הקבלן  31.8

 פי סעיף זה, רשאי המזמין לקזז עלויות אלו משכר החוזה. ל

הקבלן יקים על חשבונו מבנה ארעי שישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים, וכן יכלול בית שימוש זמני  31.9

מיקום בית השימוש יאושר על  לפועלים, וזאת בהתאם לדרישות משרד העבודה ו/או משרד הבריאות.

 .מראש מפקחידי ה

מקום ציוד עזרה ראשונה ומקום לקיום ארוחות העובדים באתר, הכולל לפחות מתקן כן יסדיר הקבלן 

 שתיה אחד למים קרים.

. מטעם הקבלןולמנהל האתר  מפקחל יםהקבלן יקים ויחזיק על חשבונו מבנה ארעי שישמש כמשרד 31.10

ב המים, הביומחובר לרשת ו ניםומזג נותחלובגימור סביר כולל רצפה יבשה ונקיה, יהיה  המבנה

, כסאות ושולחן לתכניות, תאורה, נקודת חשמל 4יכלול ארון לקלסרים ותכניות, משרד כל  החשמל.ו

. הקבלן ישמור במשרד העתק מכל התכניות, , מחשב עם חיבור לאינטרנט ומדפסתנקודה לקו בזק

 מסמכי החוזה, יומן העבודה והוראות המפקח בכתב, ובכלל זה:

 ;סט תכניות מושלם לביצוע העבודות 31.10.1

 היתרי הבניה; 31.10.2

 המפרטים )כהגדרתם בחוזה(; 31.10.3

 יומן העבודה; 31.10.4

 לוח זמנים מפורט; 31.10.5

 פרוגרמת בדיקות, חוזה עם המעבדה הבודקת ותוצאות הבדיקות; 31.10.6

 ;מפרט ופרטים תרמיים 31.10.7

 הנחיות ביסוס; 31.10.8

 אישור מודד מוסמך לסימון המגרש והמבנה. 31.10.9

ל שלטי פרסומת, בכל מקום באתר המזמין יהיה רשאי להציב או לתלות שלטים מכל מן וסוג שהוא, כול 31.11

כולל על גבי הגדרות שיוקמו סביב לו. הקבלן לא יהיה רשאי להציב או לתלות שלטים מכל מין וסוג 

שהוא, זמניים או קבועים, בכל מקום באתר או בסמוך לו, ללא קבלת הסכמת המזמין לכך מראש 

 להלן. 31.12בסעיף ובכתב, למעט האמור 

. ככל שנדרשים על פי דין לו, שלטים שיוכנו על ידו ועל חשבונו על חשבונו באתר או בסמוך יציב הקבלן 31.12

וישלמם מיד לדרישת המזמין או לדרישת כאמור הקבלן ישא בכל מס או אגרה שיחולו בגין השלטים 

 הרשות המקומית, או כל רשות מוסמכת אחרת.

 . המועצההתחייבויותיו שבסעיף זה לעיל בשים לב להנחיות הקבלן יבצע את  31.13

 ניהול יומן עבודה .32



. היומן יוחזק בנוסח שייקבע ע"י המפקח ("היומן" -מיום תחילת העבודה ינהל הקבלן יומן עבודה )להלן  32.1

רשאי להורות  מפקח, למתכנן וליועצים גישה אליו בכל עת. המפקחבאתר הבניה במקום בו תהיה ל

ל יומן נוסף או אחר או כל חלק מן היומן או יומן לגבי חלק מן העבודה או לגבי תקופה לקבלן לנה

 לנכון מזמן לזמן. מפקחהכל כפי שימצא ה -מסוימת או באופן אחר 

  היומן ינוהל בשלושה עותקים ויכלול בין השאר את הפרטים הבאים:

 דות.ידי הקבלן בביצוע העבו-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על 32.1.1

  .החומרים למיניהם המובאים למקום ביצוע העבודה ע"י הקבלן סוג 32.1.2

הציוד, הכלים, המתקנים והמכשירים המובאים לאתר והמוצאים ממנו וכן השימוש בהם  32.1.3

 בביצוע העבודות.

 תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודות. 32.1.4

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. 32.1.5

 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. 32.1.6

פקסימיליה, תוך ציון דוא"ל או רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן, לרבות ב 32.1.7

 מספריהם הסדוריים.

 או ע"י המתכנן או היועצים. מפקחהוראות שניתנו לקבלן ע"י ה 32.1.8

ו/או המתכנן ו/או היועצים יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  מפקחכל דבר נוסף שלדעת ה 32.1.9

 .של מהלך ביצוע העבודות

 או לבא כוחו המוסמך מדי יום. מפקחידי הקבלן והעתק חתום ממנו יימסר ל-היומן יחתם בכל יום על 32.2

העובדות הכלולות בהם, נכונות ישמשו כראיה בין הצדדים על  ,באם נחתמו ע"י המפקח ,רישומים ביומן 32.3

  על פי החוזה.כלשהי אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת תשלום 

 

 ות העבודה הרגילותמחוץ לשעעבודות  .33

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל,  33.1

ה' וכן בנוסף -בימי א' 18:00בבוקר עד השעה  7:00בשעות העבודה המקובלות, קרי בין השעה אלא 

 בכפוף לכל דין., ו14:00ועד השעה  7:00בערבי שבת וחג מהשעה 

סעיף קטן זה לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או  אין הוראות

במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבטחון העבודות, 

וככל שניתן בנסיבות העניין אף  מיד  מפקחואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך ל

 .מראש

בתנאי שקבל  יהיה הקבלן רשאי לעשות כן, ,ככל שיהיה צורך לבצע עבודה בלילותו ,כפוף לאמור לעילב 33.2

מראש ובכתב ובהתאם להוראות כל דין בקשר לכך. לצורך עבודה בלילות,  מפקחהלכך את הסכמתו של 

ן בכל יתקין הקבלן ויחזיק על חשבונו תאורה מספיקה ומתאימה במקום ביצוע העבודה. כן ישא הקבל

 ההוצאות הנוספות שיהיו למזמין כתוצאה מהצורך בפיקוח על העבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות.

עבודות מיוחדות כגון פתיחת כביש, עבודה בסמוך לכבישים קיימים, הובלת משאות כבדים, ניתוק  33.3

נטית. למען וכל רשות מוסמכת רלוו מפקחהוחיבור קו ביוב או חשמל וכיו"ב, יבוצעו בתאום מראש עם 

 הסר ספק מובהר כי לא ישולם לקבלן תשלום נוסף בגין האמור בסעיף זה לעיל.

כדי למנוע ספק מובהר בזה, כי על כל חריגה משעות העבודה המותרות על פי החוק, על הקבלן לקבל,  33.4

, את כל האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות. לצורך עבודה בחריגה משעות מפקחבנוסף לאשור ה



בודה המותרות כלעיל, יתקין הקבלן, ויחזיק על חשבונו, תאורה מספיקה ומתאימה במקום ביצוע הע

 העבודה וכל אמצעי בטיחות נוספים הדרושים לעבודה בחריגה משעות העבודה המותרות על פי החוק.

 קצב ביצוע העבודה .34

ח את השלמת בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטי מפקחאם בכל זמן שהוא יהיה ה 34.1

 מפקחיודיע ה -העבודות בזמן שנקבע בחוזה, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, ככל שניתנה כזו לקבלן 

לקבלן והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן או תוך 

 ימים. 7בכתב תוך  מפקחהארכה שנקבעה להשלמתן ויודיע עליהם ל

ישחררו את הקבלן ממילוי  להלן, לא 34.2כאמור בסעיף זו ו/או אי מתן הוראה אי מתן הודעה כ

 התחייבותו לסיום העבודות במועד שנקבע בחוזה.

לעיל, אינם מספיקים בכדי להבטיח את  34.1בהם הקבלן לפי סעיף בדעה שהאמצעים שנקט  מפקחהיה ה 34.2

רשאי להורות  מפקחיהיה ה -הארכה שניתנה להשלמתן  השלמת העבודות בזמן הקבוע בחוזה, או תוך

יש לנקוט בהם, לרבות עבודה במשמרות נוספות, הגדלת  מפקחלקבלן בכתב על האמצעים שלדעת ה

ים האמורים, תוך המועד שקבע לכך מצבת כח האדם, הציוד וכיוצ"ב והקבלן מתחייב לנקוט באמצע

 בהוראותיו. מפקחה

יהיה זכאי המזמין לבצע  ,דלעיל אינם מספיקים 34.2-ו 34.1פים האמצעים בסעיבדעה כי  מפקחההיה  34.3

כלעיל  ותוהקבלן ישא בהוצאות ביצוע העבוד ,ע"י אחרים ן בעצמו ביןבי מהן,או כל חלק  ותאת העבוד

 להלן בשינויים המחויבים. 48ת סעיף ויחולו בקשר לכך הוראו

או כדי לגרוע מכל תרופה המגיעה  מובהר בזה כי אין באמור לעיל משום ביטול החוזה ע"י המזמין 34.4

והקבלן יהיה חייב לעמוד בהתחייבויותיו לפי החוזה, פרט  על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,למזמין 

קבלן ראשי לפעול כ הקבלן ימשיךבכל מקרה כן מובהר כי  להתחייבות שהמזמין ימנע אותו מלמלאן.

 פי כל דין.-כלפי הרשויות, על באתרהאחראי על כל הנעשה 

 מועד סיום העבודה .35

, מפקחלים ולסיים את העבודות כולן וכל חלק מהן, לשביעות רצונו המלאה של ההקבלן מתחייב להש 35.1

 תוך התקופה שנקבעה בחוזה.

הוא שיקבע אם אמנם נגמרו והושלמו העבודות ואם הושלמו במועד המוסכם או אם חל איחור  מפקחה 35.2

 א ערעור.תהיה סופית ותחייב את הקבלן לל מפקחומהי מידת האיחור ומספר ימי האיחור. החלטת ה

עבודות מובהר כי תקופת הביצוע כוללת גם את התקופה הדרושה להתארגנות הקבלן באתר וביצוע 

וביצוע ועל ידי המזמין , על ידי הרוכשים את התקופה הדרושה לבדיקות הרשויות השונות ,ההכנה

 .להלן 37 בסעיף כמפורטלצורך ביצוע המסירה התיקונים הנדרשים 

לא היתה לקבלן שליטה  מפקחודות ע"י כח עליון או ע"י נסיבות אחרות שלדעת הנגרם עיכוב בביצוע העב 35.3

רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות  -עליהם, ולא היתה לו כל אפשרות למנוע את העיכוב 

 יקבע את שיעור הארכה, בכפוף לקיום התנאים המצטברים הבאים: מפקחוה

בקשתו לדחית את או האירועים המצדיקים  ודיע למזמין במכתב רשום על האירועיהקבלן  35.3.1

האירוע או האירועים לאחר ש ימים 7-ובכל מקרה לא יאוחר מ מיד ותמועד השלמת העבוד

 כי עשה כל הניתן לעשות על מנת לצמצם את השפעתם; מפקחלויוכיח  אירעו,הנ"ל 

ם האמורים שהאירועילכך לרבות יומן עבודה,  ,ראיות מפקחהביא לשביעות רצונו של הקבלן י 35.3.2

 .ותגרמו לעיכוב הביצוע של העבודכי אכן ו ,אירעו

 בכל הקשור בדחיה כזו תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא ערעור. מפקחההחלטת 

, קשיים בקבלת רשיונות לעובדים זרים ו/או למרות האמור לעיל, מוסכם בזה כי מחסור בפועלים

ני, סגר ו/או אירועים כלשהם בשטחים בחומרי עבודה, שביתה מכל סוג ומין שהוא, מצב מדי



המוחזקים ע"י צה"ל לא יחשבו בשום מצב ככח עליון ולא יהוו הצדקה לדחיית מועד השלמת 

 .ותהעבוד

לא תשנה במאומה אף תנאי מתנאי  מפקחהאורכה שניתנה בהתאם לאמור בסעיף זה ואושרה ע"י 

 .החוזה ולא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר או התיקרות כלשהיא

  הפסקת עבודה .36

ת, כולן או מקצתן, המזמין רשאי להורות לקבלן לפי שיקול דעתו הבלעדי על הצורך בהפסקת העבודו 36.1

מסיבות שאינן קשורות בביצוע חוזה זה, והקבלן מתחייב למלא אחר אף ם או לצמיתות, לפרק זמן מסוי

 ( ימים ממועד קבלת ההוראה.7הוראה כזו של המזמין לא יאוחר מאשר שבעה )

הופסקה העבודה כאמור לעיל ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות והאתר ולהגנתם, לפי הצורך,  36.2

 .מפקחלשביעות רצונו של ה

הופסקה העבודה כאמור לעיל לפרק זמן של יותר משלושה חודשים רצופים, או לצמיתות, לפי הענין,  36.3

לקי עבודות שבוצעו על ידו בפועל יהיה הקבלן רשאי לדרוש מהמזמין עריכת חשבון סופי עבור אותם ח

סילוק סופי  יהווה לחוזה, ותשלומו 6יחולו הוראות סעיף על החשבון הסופי  עד למועד הפסקת העבודה.

ומוחלט של כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצד הקבלן בקשר עם הפסקת העבודות 

 הקשור והכרוך בכך. וכל

צו להתחלת  מפקחהופסק ביצוע העבודות לצמיתות לאחר חתימת חוזה זה אך בטרם ניתן על ידי ה 36.4

העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה אך בטרם החל הקבלן בביצוע העבודות בפועל, יהיה 

העבודות בלבד,  צועביהקבלן זכאי לתשלום הוצאות ההתארגנות הישירות שהיו לו בקשר עם ההערכות ל

, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מפקחכפי שאלה יאושרו ע"י ה

 סוג שהוא מצד הקבלן בקשר עם הפסקת העבודות וכל הקשור והכרוך בכך.

הקבלן יהיה זכאי לתשלומים הקבועים בסעיף זה לעיל בתנאי ובכפוף לכך שפינה את האתר בהתאם  36.5

בקשר עם כך, וכן שהקבלן הגיש חשבון  מפקחונקט בכל האמצעים שנדרשו על ידי ה מפקחראות הלהו

יום  30סופי בהתאם להוראות חוזה זה לגבי העבודות שבוצעו לידו עד למועד הפסקת העבודות, בתוך 

מקבלת ההודעה על הפסקת העבודה לצמיתות או מפינוי האתר כלעיל, לפי המאוחר. הקבלן יצרף 

 של החוזה. 6.1בסעיף ון הסופי את כל האישורים והמסמכים שעליו להמציא בהתאם לאמור לחשב

והמזמין, ישולמו  מפקחהתשלומים שיגיעו לקבלן עפ"י החשבון הסופי כלעיל, כפי שיאושר על ידי ה

בתוספת הפרשי הצמדה עד למועד הגשת החשבון  יום מקבלת החשבון הסופי ואישורו, 45לקבלן בתוך 

 הסופי. 

   ומסירהה השלמ -פרק ז' 

 השלמה ומסירה .37

עם השלמת המבנה וביצוע כל יתר העבודות או השלמת כל חלק מהם שנועד להשלמה ומסירה בנפרד,  37.1

לת , יודיע הקבלן על כך למזמין ויזמינו לבודקם. לאחר קבמפקחבהתאם להוראות חוזה זה ולהוראות ה

וכל יתר העבודות שיש לבצען עפ"י חוזה זה ויקבע אם  הפרויקטאת  מפקחהודעת הקבלן כלעיל, יבדוק ה

הן בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה או מה הסטייה, לגבי כל חלק מהן, בין הבניה שבוצעה בפועל ובין 

 -שומת )להלן תר מפקחתה צריכה להתבצע לפי הוראות חוזה זה. במהלך הבדיקה יערוך היהבניה שהי

יתר פרויקט וה ביצוען אם יש צורך בתיקונים או השלמות על מנת להתאים את ( בה יצוי"התרשומת"

העבודות להוראות חוזה זה, או אם אין אפשרות ו/או מקום לתקנם, מה שווי ההפרש המגיע למזמין בגין 

בהתאם לתרשומת יה האמורה שאין אפשרות או מקום לתקנה. תיקונים והשלמות שיש לבצע יהסט

יש לתקנם באופן  מפקחיום מעריכת התרשומת, פרט לתיקונים שלדעת ה 14יבוצעו ע"י הקבלן בתוך 

 .מפקחמיידי, שיתוקנו ע"י הקבלן עפ"י לוח זמנים שיקבע ה



בגמר  מפקחכללה התרשומת שינויים, תיקונים או התאמות שעל הקבלן לבצע, יזמין הקבלן את ה 37.2

יבדוק את ביצוע התיקונים, השינויים או  מפקחהקבלן ביצע אותן כהלכה. ה הביצוע על מנת לבדוק אם

( בה יציין את "התרשומת הסופית" -ההתאמות כנ"ל ותוך כדי הבדיקה יערוך תרשומת סופית )להלן 

 תוצאות הבדיקה. 

פ"י לא ביצע הקבלן שינוי או לא תיקן הקבלן תיקון או לא ביצע השלמה במועד וכפי שהיה עליו לבצע ע 37.3

התרשומת, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצעם ללא דחוי ו/או יהיה המזמין רשאי לבחירתו לבצע 

או למסור לביצוע את התיקון או ההשלמה על חשבון הקבלן ולתבוע ממנו את הוצאות התיקון או 

צאה לשנה, מחושבים מיום התשלום או ההו 15%ריבית בשעור ההשלמה כשהן צמודות למדד ובתוספת 

 על כל הנ"ל לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של המזמין.  20%ועד להחזר בפועל, בצירוף 

בגין תיקון או השלמה או בקשר לתשלום  מפקחהצדדים מסכימים כי דרישת תשלום מכח החלטת ה 37.4

 לתביעה בסדר דין מקוצר נגד הקבלן.יהוו בסיס מספיק  -לעיל  37.1כבסעיף ההפרש 

ויתר העבודות ע"י הקבלן כאמור בחוזה זה כוללת, בין היתר, את מילוי כל דרישות  הפרויקטהשלמת  37.5

היתרי הבניה וביצוע העבודות והשלמתן בהתאם להם ובהתאם לדרישות רשויות התכנון המוסמכות, 

חב' בזק, חברת ם המממנים את הפרוייקט, משרד החינוך, הגופי, חב' החשמל, פיקוד העורףולדרישות 

הטלויזיה בכבלים, מכבי אש, מכון התקנים, הרשות המקומית ויתר הרשויות המוסמכות; לרבות כל 

לרשתות השונות  הפרויקטעבודות התאום ו/או הטיפול עם הגופים והרשויות הנ"ל בכל הקשור לחבור 

השלמת מבני ; מתקני שאיבה לביוב וניקוז וכיו"ב, )מים, ביוב, חשמל, גז, תקשורת וכיו"ב(; לגנרטורים

לרבות מערכות אלקטרו  הפרויקט ו/או המבנהוהמתקנים שנועדו לשמש את כלל  , המחסניםהעזר

השלמת כל עבודות הפיתוח, הכוללים, בין היתר,  מיכניות, מעליות, הכנת צנרת לטלפון חוץ וכיו"ב;

מעבר ורחבות סביב המבנה, מדרגות, גדרות, תאורת  קירות תומכים, מעקות, שבילים, לרבות שבילי

שבילים, גינון והשקיה הכלולים ו/או שיכללו בתב"ע ו/או בהיתרי הבניה ו/או בתכניות; בדיקת העבודות 

ו/או כל תעודה  4החיבורים )כגון טופס  ביצועוקבלת אישורים מהגופים ו/או הרשויות המוסמכות ל

ן שרותי חשמל, מים וטלפון( תקנות התכנון והבניה )אישורים למת( על פי דרושה על פי דין לאכלוס

וכיו"ב, קבלת אישור הרשות המוסמכת לאכלוס המבנה וקבלת תעודת גמר כדין שניתנה  1981-תשמ"א

 על ידי הרשות המוסמכת בגין המבנה.

יות נדרש המזמין על ידי הרשות המקומית להמציא ערבות מכל סוג שהוא להבטחת השלמת ההתחייבו

 עפ"י האמור בטופס האכלוס ו/או בתעודת הגמר, תחול חובה זו על הקבלן וההוצאות יהיו על חשבונו.

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה או בחלקים ממנו ולהשתמש בו  37.6

לן יהיה חייב או למוסרו, גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים וההשלמות המפורטות בתרשומת והקב

 .מפקחלבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך ע"י ה

 ביצועעם סיום ביצוע העבודות תערך תכנית מדידה עדכנית של האתר שתראה את מצב האתר לאחר  37.7

 העבודות. התכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך שיתמנה לכך ע"י המזמין על חשבון הקבלן.

ושל כל המערכות והמלאכות שבוצעו בהם,  הפרויקט( של AS MADEקת תכניות עדות )הקבלן אחראי להספ 37.8

העבודות ולאחר סיומן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם השלמת המבנה מתחייב  ביצועוזאת תוך כדי 

של המבנה ושל כל המערכות  (AS MADE)הקבלן להמציא למזמין שלושה עותקים של תכניות עדות 

מכניות  -וכן "ספרי מתקן" לכל המערכות האלקטרו מגנטית בנייר ובמדיה  בהםשבוצעו והמלאכות 

שיכללו, בין היתר, תכניות, הוראות שימוש ואחזקה שוטפים והוראות לטיפולים תקופתיים ואת כל 

 תעודות האחריות של המערכות והמתקנים שהותקנו במבנה.

 שינויים בביצוע העבודות והערכתם -פרק ח' 

 קף העבודותשינויים בהי .38



ובכלל זה ות, שינויים ותוספות בעבודלבצע  ורות לקבלן בכל עתהמזמין שומר לעצמו את הזכות לה 38.1

, והקבלן או של כל יחידת עבודה ותלהורות על ביטול או הפסקה או הגדלה או שינוי של כל חלק מהעבוד

 .מתחייב למלא אחר הוראותיו

להורות בכל עת שימצא לנכון על  מפקחהכאמור, רשאי  ותהחליט המזמין לבצע שינויים ותוספות בעבוד 38.2

 והיא תינתן בכתב. "פקודת שינויים"תיקרא  ותעבודבעל שינוי  מפקחההוראת . כל שינוי כזה

 מאגר -על פי המחירון המתפרסם על ידי דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ  ייקבע ערכו של כל שינוי 38.3

(, במהדורתו האחרונה ביום חתימת החוזה, בהנחה של "מחירון דקל" -)להלן  - ותשתיות בניה מחירי

15%. 

מחירון דקל העדכני מהקבלן יצרף לכל חשבון )ביניים או סופי( הכולל תשלום בגין שינויים, העתק מלא 

 לפיו נערך החשבון.

על פי העקרונות הבאים:  מפקחייקבע ערכו ע"י ה -במידה ולא נמצא מחיר מתאים במחירון "דקל"  38.4

ירי יחידות החסרים יילקחו בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן על ידי ספקים בקביעת מח

שונים לחומרים, בהתאם למחירי החומרים הנהוגים בתאריך בו היה על הקבלן לספק את החומרים 

הנ"ל, ובקביעת תעריפי שכר העבודה, יילקחו בחשבון התעריפים שהיו מקובלים אצל קבלנים מסוג 

בו היה על הקבלן לבצע את העבודה נשוא פקודת השינוי. מוסכם בין הצדדים כי לצורך  הקבלן בתאריך

 .12%כלעיל, לא יעלו רווח הקבלן וההוצאות הכלליות שלו על קביעת המחירים 

מודגש בזה כי בשום מקרה אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של  38.5

 השינוי.

בודות ו/או בצורתן לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף אלא לפי הכללים כל שינוי בהיקף הע 38.6

 המפורטים לעיל.

 כרוכים שאינם, ביצועם טרם בבנייהאו /ו אביזריםאו /ו במתקנים המקורי לתכנון ערך שווי שינויים 38.7

ו א/ו הקמתן טרם מחיצותעבודה ו/או חומרים או בהריסת בניה קיימת לרבות שינויים במיקום  בתוספת

 .נוסף תשלום ללא הקבלן ידי על יבוצעו"ב, וכיו חשמל נקודות הזזת

ככל שהמזמין יורה לקבלן בפקודת שינויים על שינוי שיש בו משום הפחתה לעומת המפרטים והתכניות  38.8

 תעשה ההתחשבנות בקשר להקטנת שכר החוזה על פי העקרונות שבסעיף זה לעיל.

 תשלומים נוספים .39

דש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם כל חו מפקחהקבלן יגיש ל 39.1

 ואשר לפי דעתו זכאי הוא להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.

את הקבלן כאילו ויתר עליה  לעיל רואים 39.1דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף  39.2

אלא אם הודיע בכתב בסוף החודש האמור על כוונתו להגיש את הדרישה, והדרישה  -חלוטין וללא תנאי ל

 יום מתום החודש שבו התהוותה עילתה. 30עצמה תגיע תוך 

 הפרות ותרופות -פרק ט'  

זה כדי . אין בהוראת סעיף 1970-על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .40

 לגרוע מכל זכות או תרופה של המזמין על פי החוזה על נספחיו.

 סילוק יד הקבלן .41

בכל אחד מהמקרים שלהלן, יהא המזמין רשאי לסלק ידו של הקבלן מן האתר או מכל חלק שייקבע על  41.1

ידו ולמנוע ממנו מלהמשיך ולבצע בהם עבודה כלשהי, ולהשלים את העבודות או כל חלק מהן בעצמו או 

ל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החמרים, הציוד והמתקנים שהובאו ע"י הקבלן ולאחר מכן בכ

למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום 

 המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה. 



וש מהקבלן להמשיך ולבצע את מובהר בזה כי בכל מקרה של סילוק חלקי כלעיל, יהיה המזמין רשאי לדר

החוזה לגבי אותם חלקים או שלבים שיקבעו על ידו. במקרה כזה יחולו הוראות חוזה זה רק לגבי אותם 

חלקים שהמזמין הורה לקבלן להמשיך לבצעם וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופות המזמין לפיצויים ו/או 

 לכל סעד אחר.

 ואלה המקרים:

העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או כשאין הוא ממשיך  כשאין הקבלן מתחיל בביצוע 41.1.1

בביצוען בהתאם להוראות חוזה זה או כשהוא מפסיק את ביצוען ללא הרשאה בכתב מהמזמין 

 שעות להוראות בכתב מהמזמין להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. 24ואינו מציית תוך 

הבטיח את השלמתם במועד הקבוע בחוזה כדי למכשהמזמין סבור שקצב ביצוע העבודות איטי  41.1.2

או במועד שהוארך להשלמתן וכי הקבלן אינו עושה את הסידורים הדרושים כדי להבטיח 

 השלמת העבודות או כל חלק מהן במועדים הנקובים לכך בחוזה.

במקרה שהוגשה בקשה לבית משפט להקפאת הליכים ו/או להסדר נושים או לפירוק הקבלן או  41.1.3

רגל, או למנות לו נאמן, מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק, או כונס זמני או קבוע, להכריזו כפושט 

ו/או ניתן צו פירוק או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים או צו למינוי כונס נכסים או 

 ., לרבות הליכים כאמור אשר ננקטו מרצוןשהקבלן עושה הסדר עם או לטובת נושיו

בלן או כל חלק מהם, או על כספים המגיעים לקבלן או על כל במקרה שיוטל עקול על נכסי הק 41.1.4

חלק מהם, או תעשה פעולת הוצאה לפועל נגדם והעקול לא יוסר, או פעולת ההוצאה לפועל לא 

 ימים מיום הטלת העקול או מיום עשיית פעולת ההוצאה לפועל. 7תבוטל תוך 

ן או מקצתן, לאחר, ללא קבלת כשהקבלן הסב או המחה או שיעבד את זכויותיו לפי חוזה, כול 41.1.5

 הסכמת המזמין מראש ובכתב, בהתאם לחוזה זה.

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה. 41.1.6

החוזה, בין בטיב החומרים,  ביצועכשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל ב 41.1.7

 בין ברמת הביצוע ובין בארגון וניהול עבודות, או אינו מבצע את העבודות בהתאם לתכניות

 ו/או למפרטים.

כשהקבלן העסיק קבלן משנה בביצוע עבודות ללא קבלת הסכמת המזמין בכתב ומראש, או  41.1.8

 מהנדסלהחליף או לסלק מהאתר כל קבלן משנה ו/או  מפקחכשהקבלן אינו מציית להוראות ה

 . מפקחביצוע ו/או מנהל עבודה ו/או כל מועסק אחר אשר עבודתם אינה לשביעות רצון ה

עה מרישום בפנקס הקבלנים או כשהקבלן או מנהלו הורשע בפלילים בעבירה כשהקבלן הוש 41.1.9

 שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי חוזה זה.

כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן ו/או הציע  41.1.10

ו לכל דבר הכרוך לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה א

 החוזה. ביצועב

כשהקבלן מפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי החוזה שאינה נזכרת לעיל ולא תקן את  41.1.11

 ימים מיום שנדרש ע"י המזמין לעשות זאת. 7ההפרה בתוך 

בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסילוק ידו של הקבלן מהאתר תפקע לאלתר זכות הקבלן כבר  41.2

זכות לחזקה באתר תהיה בלעדית למזמין, והקבלן, עובדיו, קבלניו וכל הבאים מכוחו רשות באתר וה

 יחשבו מאותה עת כמשיגי גבול באתר, על כל המשתמע מכך עפ"י דין.

עם תפיסת האתר או חלקו כלעיל מתחייב הקבלן להסתלק מן האתר לאלתר ולהשאיר בו את כל  41.3

ואלה יעברו לבעלות המזמין ולחזקתו, חופשיים  החמרים, המוצרים והציוד שהובאו על ידו לאתר,

 ומשוחררים מכל עיכבון, שיעבוד, או זכות צד ג' אחרת. 



הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי אין לו ולא תהיה לו זכות עיכבון כלשהי לגבי האתר ו/או  41.4

כוב ו/או צו ו/או חומרים וציוד הנמצאים בהם והוא אינו זכאי ולא יהיה זכאי לקבל צו עי הפרויקט

מניעה ו/או צו אכיפה ו/או עיקול עצמי ו/או כל צו משפטי אחר אשר יש בו כדי למנוע או לעכב את 

 המזמין מתפיסת האתר והשלמת העבודות.

לא מלא הקבלן אחר התחייבותו להסתלק מהאתר כאמור לעיל, יהיה המזמין זכאי לפנות לביהמ"ש,  41.5

שימנע מן הקבלן להמצא באתר  -חד בלבד וללא מתן ערובה ולקבל צו מניעה ו/או צו עשה במעמד צד א

 ו/או להפריע להמשך העבודה ו/או להוציא את החמרים, המוצרים והציוד שלו מהאתר. 

חייב בו משום ביטול החוזה ע"י המזמין והקבלן יהא  לעיל אין 41.1הקבלן לפי סעיף סילוק ידו של  41.6

לעמוד בהתחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבויות שהמזמין ימנע אותו מלמלאן, וזאת מבלי לגרוע 

מזכותו של המזמין לביטול החוזה עקב הפרתו על ידי הקבלן; ומאידך, לא יהא המזמין חייב כלפי 

 להלן. 41.7המפורטות בסעיף הקבלן אלא בהתחייבויות 

בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסלק ידו של הקבלן כלעיל ולהמשיך בביצוע העבודה ע"י המזמין  41.7

או ע"י אחר, ינהל המזמין חשבון של ההוצאות הכרוכות בהשלמת העבודה, בהתחשב בכך ששימוש 

 בחומרים, במוצרים ובציוד של הקבלן עשוי להקטין את הוצאות הנ"ל, כדלהלן:

המזמין יערוך את אומדן חשבון ההוצאות הממשיות שיוצאו על ידו בקשר להשלמת העבודות.  41.7.1

הוצאות אלו יכללו גם את ההוצאות הנובעות מהדחיה בהשלמת העבודות ונזקים או הוצאות 

אחרות שנגרמו ויגרמו למזמין כתוצאה מהאחור במסירה, וכן הוצאות בגין הליכים משפטיים, 

כל אלה  על 20%ובתוספת מעודכנים לפי המדד, בתוספת הוצאות המימון ככל שיהיו, כל אלה 

"ההוצאה  -כתמורה להוצאות משרדיות ולדמי טיפול של המזמין, ובתוספת מע"מ )להלן ביחד 

 (.הנוספת"

ידו לקבלן ע"ח העבודות -המזמין יוסיף את ההוצאה הנוספת לסכומים שכבר שולמו על 41.7.2

 .וצאה הכוללת""הה -והתוצאה שתתקבל תקרא להלן 

המזמין יערוך חשבון משוער של שכר החוזה שהיה מקבל הקבלן עפ"י חוזה זה אילו השלים  41.7.3

 (."הסכום המקורי" -הקבלן את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה )להלן 

באם הסכום המקורי יהיה גבוה מן ההוצאה הכוללת בצירוף הנזקים ויתר הסכומים שיגיעו  41.7.4

ה המזמין חייב להחזיר לקבלן סכום כלשהו. באם ההוצאה הכוללת לא יהי -למזמין מהקבלן 

תהיה גבוהה מן הסכום המקורי, יהיה הקבלן חייב לשלם למזמין מיד לדרישתו את ההפרש בין 

הסכום המקורי לבין ההוצאה הכוללת ובנוסף לכך יהיה הקבלן חייב לשלם למזמין מיד 

ו ממנו למזמין, באם יגיעו, עפ"י הוראות לדרישתו, את יתר סכומי ההוצאות והנזקים שיגיע

 חוזה זה. 

בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסלק ידו של הקבלן כלעיל, יהיה המזמין זכאי, בנוסף ליתר  41.8

 התרופות העומדות לו על פי החוק:

להפסיק לשלם כל תשלום נוסף לקבלן אפילו מגיע התשלום לקבלן עפ"י חשבונות )לרבות  41.8.1

 ם אחרים שנערכו עם הקבלן(.תשלומים בגין חוזי

לחלט כל בטוחה, מכל סוג שהוא, שניתנה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או חוזה אחר כלשהו בין  41.8.2

 הצדדים.

מובהר כי המזמין לא יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו לקבלן ו/או עובדיו ו/או  41.9

סעיף זה והקבלן מתחייב לשאת בעצמו בכל קבלניו ו/או ספקיו עקב תפיסת האתר ע"י המזמין כאמור ב

ב לשלם בקשר לכך, וסכומים אלה שפות את המזמין על כל סכום שיחוינזק או אובדן כאמור ו/או ל

 יחשבו כחלק מההוצאה הנוספת.



שום דבר האמור בסעיף זה לעיל, או בחוזה זה בכלל, לא יטיל על המזמין חובה להשלים את העבודות  41.10

פיצוי מלא מאת הקבלן בשל כל הפרה של התחייבות מהתחייבויות הקבלן בחוזה והמזמין יהיה זכאי ל

זה, בין אם החליט המזמין להשלים את העבודות ובין אם לאו. הפיצוי המלא יבוא להיטיב עם המזמין 

ולהביא לכך שיהא לו בכסף ו/או ברכוש ו/או בשווי כספי תמורת רכוש, אותו כסף ו/או רכוש שהיו לו 

הקבלן אחר התחייבויותיו בחוזה זה במלואן וכדי לפצות את המזמין על כל תביעה שתוגש  אילו מילא

 נגדו ע"י כל גורם וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתבוע בגין רווח שהופק, אם הופק, ע"י הקבלן עקב ההפרה.

 הפרת החוזה וביטולו .42

הדבר להפרה יסודית של חוזה זה מצד  יחשב לעיל 41המפורטים בסעיף בקרות כל אחד מהמקרים  42.1

 הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.

בכל מקרה שקבלן יפר חוזה זה הפרה יסודית יהיה המזמין רשאי, ואם הייתה זו הפרה לא יסודית,  42.2

כאמור בסעיף חוזה זה, לסלק ידו של הקבלן מהאתר  ימים לקבלן, לבטל 7לאחר מתן הודעה מראש של 

ולתבוע ולקבל מהקבלן פיצויים בגין מלוא הנזקים וההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו למזמין עקב  לעיל 41

 הפרת החוזה ע"י הקבלן ו/או ביטול ע"י המזמין.

 קב הפרתו על ידי הקבלן יחולו ההוראות הבאות:בוטל חוזה זה על ידי המזמין ע 42.3

הקבלן יהיה זכאי לקבל תשלום או תמורה בהתאם לחוזה זה אך ורק בגין אותן עבודות  42.3.1

עד למועד הביטול. ערך העבודות הנ"ל יקבעו  מפקחשהושלמו על ידו בפועל ולשביעות רצון ה

לן עפ"י הוראות חוזה זה. עפ"י חשבון הביניים האחרון המאושר או שצריך להיות מאושר לקב

המזמין יהיה זכאי לנכות ולקזז מהתשלום לו זכאי הקבלן כלעיל כל סכום המגיע למזמין 

מהקבלן מכל מקור שהוא, בין מכוח חוזה זה ובין מכוח חוזה אחר כלשהו בין הצדדים ובין 

 מכל מקור אחר.

משכר  20%-ך השווה להקבלן יהיה חייב לשלם למזמין פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בס 42.3.2

 כשסכום זה משוערך למדד למועד ביטול החוזה. החוזה,

הצדדים מצהירים ומאשרים כי סכום הפיצויים כלעיל נקבע על ידם לאחר הערכה שקולה 

וזהירה של הנזקים שיגרמו למזמין עקב ההפרה וביטול החוזה ולא תשמע כל טענה מאת הקבלן 

 כקנס והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה כזו.כי הסכום האמור אינו סביר או נקבע 

המזמין יהיה זכאי לנכות ולקזז את הפיצויים המוסכמים הנ"ל מתוך כל סכום המגיע לקבלן  42.3.3

מהמזמין מכוח חוזה זה ו/או מכוח כל חוזה אחר שבין הצדדים ו/או לגבותו מהערבויות שבידי 

 דדים, ובין מכל מקור אחר.המזמין, בין לפי חוזה זה בין לפי כל חוזה אחר שבין הצ

אם הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש הנ"ל לא יכסו לדעת המזמין את כל הנזק שייגרם או  42.3.4

עלול להגרם עקב ההפרה וביטול החוזה, יהיה המזמין רשאי לתבוע ולגבות מאת הקבלן במקום 

ל עקב ההפרה הפיצויים הנ"ל, או בנוסף להם, פיצויים על הנזקים הממשיים שיגרמו לו בפוע

 וביטול החוזה, והקבלן יהיה חייב לשלם פיצויים על הנזקים הממשיים שנגרמו כאמור.

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין כלפי הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי דין. 42.4

   םחורייפיצויים מוסכמים מראש על א .43

ו/או  ןו/או להשלמת כל שלב משלביה ןזה להשלמתבמועד שנקבע בחו ותלא ישלים את העבודהקבלן אם  43.1

לשלם למזמין פיצוי קבוע ומוערך  קבלןבכפיפות לכל אורכה עפ"י חוזה זה, מתחייב ה מהןכל חלק 

מבלי ווזאת מבלי שהמזמין יהיה חייב להוכיח את נזקו  ,לכל יום של איחור הנקוב להלןבשיעור  מראש

  :מכך קבעלגרוע מכל יתר תרופות המוקנות למזמין 

 בגין כל שבוע איחור בהשלמת שלב בעבודות;₪  5,000תשלום פיצוי בסך בהקבלן יהיה חייב  43.1.1



 החל העבודות בהשלמת איחור שבועכל  בגין₪  15,000יהיה חייב בתשלום פיצוי בסך  הקבלן 43.1.2

 .לפיגור 60-ה ליום ועד לפיגור הראשון מהיום

 .60-ה ליום מעבר אחור יום כל בגין ליום ₪ 5,000יהיה חייב בתשלום פיצוי בסך  הקבלן 43.1.3

אחור בהשלמת  חודש בגין כל ₪ 50,000 בסךיהיה הקבלן חייב בפיצוי  ,לאמור לעיל בנוסף 43.1.4

 .המזמין מטעם המפקח"י ע המתמשך הפיקוח הוצאות לכיסוי העבודות )או חלק יחסי(

הו בהשלמת העבודות בעבודות, אולם לא נגרם עיכוב כלש שלב חור בהשלמתיבגין אשילם הקבלן פיצוי  43.2

 יהיה הקבלן זכאי להחזר בסך )נומינאלי( של הפיצוי ששילם. –כולן 

יקוזז  –שילם הקבלן פיצוי בגין אחור בהשלמת שלב בעבודות ונגרם עיכוב בהשלמת העבודות כולן  43.3

זה  43הפיצוי ששולם כאמור מהפיצוי בגין האחור בהשלמת העבודות שעל הקבלן לשלם בהתאם לסעיף 

 לעיל.

דים מצהירים ומאשרים כי סכום הפיצויים כלעיל נקבע על ידם לאחר הערכה שקולה וזהירה של הצד 43.4

הנזקים שיגרמו למזמין עקב האיחור ולא תשמע כל טענה מאת הקבלן כי הסכום האמור אינו סביר או 

 נה כזו.כי נקבע כקנס והקבלן מנוע מלטעון כל טע

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא  43.5

בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או באמצעות מימוש הערבויות הבנקאיות או רשאי לגבותו מהקבלן 

או שחרור מכל  ותניכויים אין בהם כשלעצמם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבוד

 התחייבות אחרת לפי החוזה.

אם הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש הנ"ל לא יכסו לדעת המזמין את כל הנזק שייגרם או עלול  43.6

להגרם עקב איחור בביצוע העבודה, כולה או כל חלק הימנה, יהיה המזמין רשאי לתבוע ולגבות מאת 

הממשיים שנגרמו לו בפועל עקב האיחור, והקבלן  הקבלן, במקום הפיצויים הנ"ל, פיצויים על הנזקים

 יהיה חייב לשלם פיצויים על הנזקים הממשיים שנגרמו כאמור.

 אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל יתר תרופות המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין. 43.7

 קיזוז .44

או סעד אחרים, יהיה מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בחוזה זה ומזכותו של המזמין לכל תרופה  44.1

המזמין רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן מכל סיבה ועילה שהיא, בין אם על פי חוזה 

זה, בין אם על פי חוזה אחר כלשהו בין הצדדים, בין קיים ובין שיהיה קיים בעתיד, בין עפ"י הדין או 

ל פי חוזה זה ו/או על פי חוזה אחר כלשהו מכל מקור אחר, מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מהמזמין ע

בין הצדדים או מכל מקור אחר שהוא, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מהערבויות על פי חוזה זה ו/או על 

 פי חוזה אחר כלשהו בין הצדדים ו/או לגבותו בכל דרך שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כום שיגיע לו מהמזמין מכל סיבה ועילה שהיא, בין אם על הקבלן לא יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות כל ס 44.2

פי חוזה זה, בין אם על פי חוזה אחר כלשהו בין הצדדים, בין קיים ובין שיהיה קיים בעתיד, בין עפ"י 

הדין או מכל מקור אחר, מכל סכום המגיע או שיגיע למזמין מהקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי חוזה 

 או מכל מקור אחר שהוא.אחר כלשהו בין הצדדים 

 תשלום על חשבון הקבלן .45

כל סכום אשר המזמין ישלם לצד ג' כלשהו במקום ו/או על חשבון הקבלן, ו/או שהקבלן חייב להחזיר למזמין 

 –ו/או לשפות את המזמין בגין אותו תשלום עפ"י הוראות חוזה זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

ו שלמה ו/או תיקונים למיניהם, תשלומי פיצויים בגין ליקויים ו/או נזקים לרכוש ו/אתשלומים בגין עבודות ה

ימים מקבלת דרישת המזמין,  7-ב להחזירו ו/או לשלמו למזמין לא יאוחר מלגוף וכיוצ"ב, יהיה הקבלן מחוי

מועד, בתוספת  בצרוף ריבית פיגורים בשיעור הנוהג בבנק דיסקונט לישראל בע"מ בגין משיכת יתר חריגה באותו

 לשנה, לתקופה שמיום תשלומו על ידי המזמין ועד למועד החזרתו ו/או תשלומו בפועל על ידי הקבלן למזמין. 5%



 שונות -פרק י' 

יתגלו באתר עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, שבמקרה  .46

מתאימים הזהירות האמצעי את ולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הקבלן או חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיא

ויקיים  דבר הגילויעל למפקח לוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע ילמניעת הפגיעה בהם או הזזתם. מיד לאחר ג

 את הוראות הדין בדבר עתיקות. 

שיגרם בביצוע העבודות בשל ככל ב או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כל עיכוו/טענה  כללא תהיה לקבלן 

לרבות אך לא רק בשל גילוי עתיקות באתר, אף  ,מניעה כלשהי בביצוע העבודות שמקורה בהוראת רשות מוסמכת

 אם יגרמו לו נזקים והוצאות בגין עיכוב כאמור.

ומחייבת את ו/או של המתכנן בכל ענין אשר על פי חוזה זה נתון להכרעתם, תהיה סופית  מפקחקביעותיהם של ה .47

ו/או המתכנן כמומחים ולא כבוררים ולא  מפקחהצדדים כאילו הוסכמה על ידם במפורש. לענין החוזה יפעלו ה

 יחולו על קביעותיהם הוראות חוק הבוררות.

אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי החוזה לבצע תיקונים, עבודות או פעולות אחרות כלשהן, בין במשך  .48

בודות ובין בתקופת הבדק ובין אחרת, רשאי המזמין לבצע את התיקונים, העבודות או הפעולות תקופת ביצוע הע

, ולגבות או לנכות את הוצאותיו, בצרוף הפרשי הצמדה למדד וריבית בעצמו, על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת

 לגרוע מזכותו על פי החוזה או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים נוספים.והכל מבלי  ,37.3כאמור בסעיף 

הקבלן מתחייב לא לשעבד, לא למשכן ולא להמחות בכל צורה שהיא את זכויותיו על פי חוזה זה ו/או את  .49

( המיועדים לביצוע העבודות, המובאים "הציוד" -החומרים, המתקנים, הכלים והציוד )להלן בסעיף זה 

 ופעלים על ידו באתר.והמ

בכל מקרה שיוטל עיקול או שעבוד או משכון על זכויות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על הציוד ו/או בכל מקרה 

שתהיה תביעה או טענה מצד שלישי כלשהו נגד זכות הקבלן בציוד או בכל הקשור אליו, מתחייב הקבלן, על 

יום מיום הטלת העיקול או מיום  30לא יאוחר מאשר תוך חשבונו, לגרום לכך שכל עיקול או תביעה כנ"ל יוסרו 

התקבל התביעה או הטענה וכי עד להסרת העיקול, התביעה או הטענה לא ייגרמו למזמין עקב העיקול, התביעה 

 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה או במימוש זכויות המזמין על פיו. ביצועאו הטענה לא נזק ולא הפרעה ב

פי התחייבויותיו כלעיל או לא הצליח בפעולותיו, הרי מבלי לפגוע בזכויות המזמין, רשאי  לא פעל הקבלן על

המזמין, אך לא חייב, לפי שקול דעתו, לעשות כל אותן פעולות שימצא לנכון להסרת העיקול ו/או לדחית התביעה 

גרום למזמין וכל הוצאה ו/או הטענה ו/או הסרת או הקטנת ההפרעה, העיכוב או הנזק שהם גורמים או עלולים ל

שהוציא המזמין בקשר לכך יחולו על הקבלן ועל הקבלן יהיה להחזירם למזמין ללא דיחוי, בתוספת הפרשי 

 .הצמדה, ריבית, הוצאות ומע"מ

לסטות במקרה  מפקחאו המזמין לקבלן או הסכמה מצד המזמין או ה מפקחויתור או ארכה שניתנו על ידי ה .50

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.מסוים מתנאי חוזה זה לא 

בזכות מזכויותיהם עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין במקרה או במקרים מסוימים,  מפקחלא השתמש המזמין או ה .51

לא ייחשב הדבר כויתור מצידם על הזכות האמורה ו/או כדי לגרוע  -או לא השתמשו בזכות כאמור במועד 

 פי חוזה זה.מהתחייבויות הקבלן על 

מוסכם במפורש כי ביצוע התחייבויות המזמין לפי חוזה זה מותנה בכך שהקבלן יקיים את התחייבויותיו הוא על  .52

פי חוזה זה במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי במקרה שהקבלן אחר במילוי אחת או 

מבלי לפגוע ביתר תרופות המזמין, יתיר הדבר למזמין יותר מהתחייבויותיו בחוזה זה במלואן ובמועדן, הרי 

 איחור מקביל במילוי התחייבויותיהן. 

 

 

 

  הקבלן  המזמין 



 
 1נספח ב '

 המפרט הכללי

 

אגף בינוי, משרד  / המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון   

 וכן , ה.ל.ת )הוראות למתקני תברואה(ה ומע"צ, במהדורתו האחרונהמינהל התכנון וההנדס / הבינוי והשיכון

והתקנות שהותקנו  1954-והתקנות שהותקנו לפיו, חוק החשמל, תשי"ד 1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

כל  לפיו, תקנות ההתגוננות האזרחית וכן הנחיות, מפרטים ותקנות נוספים המפורסמים באתר פיקוד העורף,

תקנים ישראלים בין רשמיים ובין בלתי רשמיים ותקנים זרים שאוזכרו במפורש וכל תקן או "ל, העדכונים לנ

להלן ביחד:  –]לא מצורף  מפרט אחר הנהוגים על פי כללי המקצוע המקובלים, ברמה הנדרשת בחוזה זה

 "[.הכללי המפרט"

 ".יםהמפרט" -המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים ומפרטי המכר יקראו להלן ביחד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2נספח ב '

  והתוכניות עצמן רשימת התוכניות, מפרטים טכניים מיוחדים

ור שהתוכניות עצמן ישלחו למעונינים כקובץ דיגיטלי , חתימה על רשימת התוכניות תחשב כאי    -

 על ראיית התוכניות וכחתימה על התוכנית עצמה.

 

 מצורף בסוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נספח ג'

 אומדן

 

 

מצורף בסוף



 

 'דנספח 

 רשימת מתכננים ויועצים
 

 



 'הנספח 

 זמנים-ביצוע  ולוחות-שלבי

 חודשים _24_(: סה"כ תקופת הביצוע )מיום צו התחלת עבודה

 הפרוייקט כולל בחובו השלבים הבסיסיים הבאים:    .1

 א.        בניית שלד .

 גמר.-עבודות .ב

 ביצוע עבודות פיתוח במתחם .ג

 הגמר בעבודות להתחיל רשאי יהיה לא המציע ינהזמעבודות הגמר יחלו רק לאחר הודעה בכתב מהמ .ד

 .לכך ומראש בכתב המזמינה אישור קיבל טרם

 .  הקבלן מצהיר כי עיין היטב בתוכניות אשר הוצגו בפניו, וכי הוא מסוגל ונכון לבצע  את הפרוייקט כולו, במסגרת השלבים השונים.2

שיורה לו המפקח בכתב, ובהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן )והכל כפוף  .  הקבלן יבצע את הפרוייקט , לפי  השלבים והעדיפויות3

 התחלת עבודות בכתב, מאת המפקח(:-לקבלת צו

 .מפורט זמנים ולוחהתחלת עבודה :  הצגת תוכנית אתר -ימים ממועד מתן צו 7בתוך  .א

ת העבודות )לרבות: הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמינה את כלל האישורים והמסמכים המתחייבים קודם לתחיל

 ימים ממועד חתימת ההסכם.  7ביצוע וכו'(, וזאת בתוך -ביטוח, ערבות-פוליסות

 עבודה: השלמת גידור השטח והצבת שלט.–התחלת -ימים ממועד מתן צו 9בתוך  .ב

 עבודה :  תחילת עבודות עפר.-התחלת-יום ממועד מתן צו  14בתוך  .ג

 תחילת עבודות חפירה ויסודותעבודה :  -התחלת-יום, ממועד מתן צו 20בתוך  .ד

 ראאשונהעבודה  : יציקת רצפת -התחלת-יום, ממועד מתן צו  60בתוך  .ה

 המבנה וחיפוי אבןהעבודה : השלמת שלד -התחלת-חודשים מיום מתן צו  11בתוך  .ו

 העבודה : השלמת עבודות הגמר במבנה.-התחלת-חודשים מיום מתן צו  20בתוך  .ז

הראשונה(, קבלת -העבודה: השלמת המבנה )כולל ביצוע תיקוני המסירה-חלתהת-חודשים מיום מתן צו  24בתוך  .ח

 אישור אכלוס ומסירת המבנה למזמינה, כשהוא ראוי ובטוח לשימוש. וכן השלמת עבודות פיתוח המתחם באופן מושלם.

 

 

ערוך מפורט בודות ,  לוח זמנים מעלה, יגיש  הקבלן לאישור המפקח, בסמוך לפני תחילת ביצוע הע-הנזכרים םהזמני-. בכפוף ללוחות4

 בשיטת "גאנט" , לגבי ביצוען של כלל העבודות בפרוייקט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ו'נספח 

 

 
 ערבות

 
 אני הח"מ:

 ________________________ ת.ז./ח.פ. ______________ מרחוב _____________. 1

 ___ מרחוב _____________________________________ ת.ז./ח.פ. ___________. 2

 ________________________ ת.ז./ח.פ. ______________ מרחוב _____________. 3

על פי החוזה שערבות זאת  הקבלןערב אישית באופן בלתי חוזר לביצוען המלא והמדויק של כל וכל אחת מהתחייבויות 
, לרבות אך לא בקשר לחוזהלמזמין  הקבלןשיגיע מאת "(, ולתשלום כל סכום החוזה" -מהווה נספח לו, ונספחיו )להלן 

 רק בגין הוצאות מימוש ערבות זו.

הקבלן עליהם יוסכם בין  הקבלןערבותי זו תחול גם על כל שינוי, תיקון, תוספת, נספח, הסכמה וויתור להתחייבויות 
 הסכמתנו לכך., מבלי שתהא על מי מהם כל חובה להודיע לנו על כך מראש או לקבל את זמיןבין המל

ערבות זו תחול בין אם הנני ערב יחידי בכתב ערבות זאת בין אם קיימים ערבים אחרים בה, כאשר בכל מקרה, הנני 
 ערב, ביחד ולחוד, למלוא חיובי השוכר על פי החוזה.

 ערבות זו הנה בלתי מוגבלת בזמן. 

אלי לצורך מימוש  המזמיןבטרם פניית  לןהקבח הדין לפנות אל ועל כל דרישה מכ המזמיןהנני מוותר בזאת כלפי 
בגין  המזמיןתחשב אוטומטית גם כפניה אלי לצורך כל הוראות הדין ואני מתחייב לשפות את  לקבלןערבותי זו. כל פניה 

כאמור בחוזה, לרבות פיצויים ונזקים כאילו כל אחד מהערבים על פי כתב ערבות זו אחראי  הקבלןכל התחייבויות 
 על פי החוזה. הקבלן, למלוא חיובי מזמיןהישירות כלפי 

יבחר לפעול  המזמיןעל פי החוזה גם אם  הקבלןשאר בתוקפה המלא לגבי כל התחייבות ילמען הסר הספק: ערבותי זו ת
 ו/או עם מי מהערבים אישית. הקבלןיתפשרו עם  והמזמיןכנגד חלק מהערבים אישית יחד עימי ובמקרה 

 להתקשר בחוזה דלעיל. המזמיןי הינו תנאי מוקדם להסכמת ידוע לי כי מתן הערבות על יד

האמור בלשון יחיד בכתב ערבות זה יחשב גם בלשון רבים ולהיפך וזאת מבלי לגרוע מאופי ההתחייבות על פי כתב 
 ערבות זה, כהתחייבות ביחד ולחוד.

 
 

 ולראיה באנו/באתי על החתום
 

     
 

פני, עו"ד _________, מר/גב'/ה"ה _____________ בעלי ת"ז שמספרה/ן הריני לאשר כי ביום ________ הופיע/ו ב

 _________________, וחתם/מו בפני על ערבות זו.

 
____________      ____________________ 

 עו"ד          תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 'זספח נ

 בנקאית לביצוע ההסכם נוסח ערבות

 לכבוד
 מצפה רמון מקומיתהמועצה ה

 
 ערבות בנקאית הנדון:

 
ק כל סכום עד לסך "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים": )להלן ________________________ פי בקשת-על

בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, (, ₪ __)במילים: __מליון ושלוש מאות אלף ₪   1,300,000של _
 שפורסם על ידכם. 12/2021מס'  פומבי שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז

 
 במכתבנו זה: 

 ת לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזי -" מדד"

אשר פורסם ביום ______________ )או  2021לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש ________  -" המדד היסודי"
 סמוך לכך(.

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  לעניין ערבות זו, יהא המדד -" המדד החדש"

 ערבות זו יחושבו כדלהלן:" לעניין הפרשי ההצמדה"

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד 
 החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

ת, ללא כל אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבו
 הפרשי הצמדה.

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו, מבלי  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 
פיה בהליך -ך להוכיח את דרישתכם עלערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צור
 ואפיה, תביעה משפטית נגד המבקשים -משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
 נה.ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תע____________  ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 ,בכבוד רב

 בנק 

______________________  

   

 
 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.*
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  'ח נספח
 נספח ביטוח עבודות קבלניות

 קבלןביטוחי ה .1

 ו/או הבאים מטעמו המזמיןפי כל דין, ומבלי ש-ה ו/או עלפי חוזה ז-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על 1.1

נוטלים על עצמם אחריות כלשהי כלפי הקבלן לרבות אחריות בשל טיב הביטוח, התאמתו לצורכי הקבלן 

ביטוח "עבודות קבלניות",  ו/או לחשיפותיו וכל אחריות אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעריכת

 החוזה,בקשר עם העבודות נשוא  ,פוליסה לביטוח "עבודות קבלניות" ולקיים ערוךל קבלןה מתחייב

 (:"קבלןה"ביטוחי  :)להלןמפורט להלן ביטוח כהפרקי את אשר תכלול 

 ביטוח עבודות קבלניות:  1.2

 ביטוח הרכוש –פרק א' 

וזאת מסיבה  לעבודותאו נזק פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה ו/אבדן ביטוח מפני 

 במשך תקופת הביטוח כמוגדר בפוליסה.  פוליסהתנאי המוחרגת על פי חריגי  לשהיא אשר אינהכ

למען הסר ספק, מודגש, כי פרק זה אינו חל על ציוד קל ו/או כבד ו/או מתקני עזר שונים ו/או אמצעים 

לותו אחרים, המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע העבודות, כאשר חובת ביטוחים לעניין רכוש אשר בבע

 להלן. 3.1כאמור בסעיף ו/או אחריותו ו/או בבעלות ו/או אחריות הבאים מטעמו מוטלת על הקבלן, 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' 

לישי, פי דין, בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד ש-ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח חבות על

קופת כמפורט לעיל במשך תשנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות במסגרת פרק א' 

הבלעדי, תחת  וכמוגדר בפוליסה, בגבול אחריות, כפי שייקבע ע"י המזמין, לפי שיקול דעת טוחיהב

 המזמין, במשך כל תקופת הביטוח. ךהפוליסה שער

 ביטוח אחריות מעבידים -פרק ג' 

ו/או פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  1980מבטח חבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם ביטוח ה

בגין היזק גופני אשר נגרם כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע העבודות המבוטחות 

וזאת מעבר לסכומים המכוסים ו/או המשולמים הביטוח במשך תקופת במסגרת פרק א' כמפורט לעיל 

ידי -על, בגבול אחריות, כפי שייקבע טוח לאומייע"י המוסד לביות משולמים היו אמורים להו/או ש

 .המזמין בפוליסת הביטוח

ביטוח העבודות הקבלניות יורחב לכלול בשם המבוטח "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה" תמורת  1.3

ווי העבודות פרומיל מש 5הראשונה, תעריף של ו פי דרישת-, עללמזמיןהתחייבות הקבלן לשלם 

שמבוצעות על ידי הקבלן ו/או על ידי הבאים מטעמו כהשתתפות בהוצאות עריכת ביטוח "עבודות 

 קבלניות" כמפורט לעיל. 

לגרוע מאחריות הקבלן כדי  ,כאמורהקבלניות כי אין בעריכת ביטוחי העבודות  ,למען הסר ספק מוצהר 1.4

הנדרשים על פי דין לערוך ולקיים את הביטוחים על פי חוזה ו/או על פי דין ו/או מאחריותו של הקבלן 

ריכת ע י, את אישורהמפורט בסעיף זהלהלן ולהמציא לידי המזמין במועד  3 המפורטים בסעיףו/או אלה 

 הביטוחים.

כשלהם ע"י המבטחת,  ביטוחכי התשלום ו/או אי תשלום תגמולי למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש  1.5

לא ישחרר את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות המוטלת עליו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לרבות, 

במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה ו/או לנזק ו/או במקרה ותגמולי הביטוח אינם 

רה אחר. בכל מקרה לקבלן ה ו/או הנזק שנגרם לנתבע ו/או נפסק ו/או בכל מקעמספיקים לכיסוי הפגי

לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעמו לגבי תגמולי הביטוח )אם יהיו/או לא 

 יהיו(.



כי  ,הקבלן מצהיר ומתחייב, והמזמיןלמען הסר ספק יובהר, כי הקבלן אינו רשאי להסתמך על ביטוחי  1.6

באשר לתוכן  ,וו/או מי מטעמ המזמיןוג כלפי או טענה מכל מין וסו/או דרישה ו/לא תהיה לו כל תביעה 

פיהם ו/או -הניתן עלהכיסוי תוכנם, , המזמיןו/או ביטוחים שנערכים על ידי  המזמיןאו היקף ביטוחי 

 נוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך.מכי הוא עצם עריכתם, ו

לעבודות ו/או לרכושו מובהר בזאת, כי על הקבלן לבדו תחול החובה לתקן, על חשבונו, כל נזק שנגרם  1.7

פי -ו/או לפצות ו/או לשפות צד שלישי כלשהו, בגין נזק שנגרם לו, גם אם נזקים כאמור אינם מכוסים על

 ו/או הקבלן. המזמיןפי האמור לעיל ו/או על ידי כל ביטוח אחר שנערך על ידי -הביטוחים שנערכו על

מאחריותם לנזק תוצאתי כלשהו, אשר , המזמין והבאים מטעמוהקבלן מאשר בזאת, כי הוא פוטר את  1.8

, לרבות עקב הפסקת העבודות ו/או השבתת כלים וציוד מכל סיבה שהיא לרבות בשל מזמיןנגרם ל

 מציאת עתיקות ו/או ממצאים ארכיאולוגיים אחרים ו/או כל סיבה אחרת.

או מאחריותו מוצהר ומוסכם בזאת במפורש, כי אין בהוראות סעיפים אלו, כדי לגרוע מחיובי הקבלן ו/ 1.9

 פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. -על

 :בקשר לביטוח התחייבויות הקבלן .2

)לפני  להיות בקיא בכל תנאיהו תוכן פוליסת העבודות הקבלניות,הקבלן מתחייב ללמוד בהקדם את  2.1

מייד על כל  מזמיןכן מתחייב הקבלן להודיע ל , ולפעול כך שתנאים אלה לא יופרו.תחילת העבודות(

פי ביטוח העבודות הקבלניות, ולשתף פעולה עם -ו/או אירוע, העשוי להוות עילה לתביעה עלתביעה 

 , ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות. המזמין

לרבות "נוהל עבודות  בדבר בטיחות בעבודה ,הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות 2.2

וכן את כל  יקה בדבר קיומם של אמצעים ו/או כבלים ו/או מתקנים תת קרקעייםבחום", נוהלי בד

הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

 העבודות.

ו/או המבטחים על כל הקשור להגנה על העבודות בשלבי  המזמיןהקבלן מתחייב לקיים את כל דרישות  2.3

ו/או לאחר מסירתן וזאת בעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/או נקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע ביצוען 

 לרבות דרישות המבטחים ו/או הסוקרים שנשלחו מטעם המבטחים.

בעלת רישיון והיתר כנדרש על פי דין הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על ידי חברת שמירה חיצונית  2.4

עובדי הקבלן, לכל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע ולא על ידי לפעול כחברת שמירה 

 העבודות.

הקבלן מודע לכך שביטוח הרכוש )העבודות( כולל הוראות בדבר "עבודות בחום" כמפורט בפוליסת  2.5

העבודות הקבלניות. הקבלן מתחייב לקיים הוראות אלו בכל זמן ולא לבצע "עבודות בחום", אלא אם 

 ים כמפורט בפוליסה.מתקיימים כל התנא

הקבלן מודע, כי הכיסוי הביטוחי לנזקי אש והתפוצצות עשוי להיגרע או להתבטל, אם לא התקיימו 

במלואן ההוראות בדבר ביצוע "עבודות בחום", והוא מתחייב בזאת, כי אם המבטח לא ישפה באופן 

צצות, עקב אי מילוי ו/או את המבוטחים האחרים, בגין נזק אש או התפו המזמיןמלא או חלקי את 

ו/או את המבוטחים האחרים בכל  המזמיןההוראות דלהלן ע"י הקבלן או מי מטעמו, ישפה הקבלן את 

 סכום, אשר היו זכאים לקבל מהמבטח ולא קיבלו אותו, עקב הפרת ההוראות כאמור ע"י הקבלן.

ורים לקבלן בין הקבלן מתחייב, כי כל הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או כל הבאים מטעמם  הקש

במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, יחויבו לפעול בהתאם לדרישות הדין ואמור 

 בפרק עבודות בחום אשר בפוליסה עבודות הקבלניות.

  הקבלן ם נוספים שלביטוחי .3

יים על חשבונו פי כל דין, מתחייב הקבלן לבצע ולק-או עלו/פי חוזה זה -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על 3.1

בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על  המפורטים בסעיף זה, הנוספים את הביטוחים



 :להלן, 1'ח כנספח ןמסומבלתי נפרד ממנו )חלק  הומהוו ,קיום ביטוחי הקבלן המצ"ב כנספח לחוזה זה

קבלן ו/או מיום תחילת וזאת מיום העמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של ה (,"האישור"

פי הקבוע בחוזה )המוקדם מביניהם( ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, ו/או -ביצוע העבודות על

)המאוחר מביניהם(, ו/או עד לתום תקופת הבדק או אף מעבר לכך,  ו/או התחלת שימוש מסירתן בפועל

הנו בנוסף לכל ביטוח אחר,  ל, והכו(הקבלן" ם נוספים של"ביטוחי :לפי העניין וכמפורט להלן )להלן

 :פי כל דין-פי חוזה זה ו/או על-מנת לכסות כל אחריות אחרת שלו על-שעל הקבלן לעשותו, על

הקבלן מצהיר כי כל כלי הרכב וציוד מכני הנדסי בבעלות ו/או באחריותו ו/או של קבלני המשנה שלו 

י דין בגין פגיעה גופנית רש על פהמצויים באתר העבודות ו/או בסביבתם מבוטחים בביטוח חובה כנד

 ובביטוחים כדלקמן:עקב שימוש בכלי רכב, 

 

בגבול אחריות שלא  ביטוח בגין פגיעה שתיגרם לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי הרכב ו/או בציוד, 

 .לפי הענייןש"ח )לעניין כלי רכב ו/או ציוד(  2,000,000של יפחת מגבול האחריות 

זק לכלי הרכב ו/או לציוד )ביטוח מקיף/ביטוח ציוד מכני הנדסי(. בביטוחים אלו ביטוח בגין אובדן או נ

ו, למעט כלפי אדם ו/או מי מטעמ תחלוף כנגד הדיירהכלל סעיף מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות יי

 אשר גרם לנזק מתוך כוונת זדון.

יו ומבלי לגרוע מכלליות ציוד מכני הנדסי לסוג" כולל כלי רכבלמען הסר ספק מוסכם כי, המונח "

ו/או מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים ונגררים, וכן כל כלי רכב, ציוד ומתקנים המחייבים האמור 

 .1975 - פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-רכישת ביטוח חובה עלהפטורים מ

 לרכוש ולציוד–ביטוח "אש מורחב"  3.1.1

ו/או הציוד המובא על ידי הקבלן ו/או קבלני לכל הרכוש  ביטוח "אש מורחב" בערך כינון מלא

 (,ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודותמשנה שלו, לאתר העבודות ו/או לסביבתו )

כנגד אובדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, שיטפון, , מלאך כינון בער

ורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, נזקי סערה וסופה, נזקי נוזלים והתבקעות צינ

 פריצה. ו נזקי התנגשות, פרעות, שביתות, נזק בזדוןנזקי בום על קולי, 

 והמזמין ו/או מי מטעמהביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 

 המצ"ב. 1ח'בהתאם לנספח  למעט כלפי אדם הגורם לנזק מתוך כוונת זדון

 המצ"ב. 1ח'בהתאם לנספח  ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר 3.1.2

במידה והקבלן  משתמש בשירותים של קבלני משנה, על הקבלן אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה  3.2

הקבלן" יקיימו את דרישות הדין והביטוח לרבות הביטוחים המנויים לעיל וב"אישור עריכת ביטוח 

 רי קיום ביטוחים, כשהם חתומים כיאות ע"י מבטחי קבלן המשנה.אישו ( וימציאו1ח')נספח 

הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל  

ו/או כל  המזמיןבכתב את הסכמתם לאמור לעיל ואת התחייבותם לפעול בהתאם, וכן לפטור את 

 ק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות.מאחריות לכל נז והפועלים מטעמ

אחריות מקצועית למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה ו/או בנספחיו, יערוך הקבלן ויקיים ביטוח  3.3

 עבודותהדין בקשר עם חוזה ו/או על פי פי -וצר כל עוד מתקיימת אחריותו עלוביטוח אחריות המ

 .)המאוחר מבין המועדים(

ובעלת מוניטין, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי כדין ע את הביטוחים בחברת ביטוח מורשית הקבלן יבצ 3.4

פיהם, -על המזמיןלשם שמירה ומימוש של זכויות  המזמיןישתף פעולה עם הפוליסות והוראותיהן, 

 וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

וכי המבטח מוותר על  המזמיןי ”שנערך על ביטוח אחר לפיו הנם קודמים לכ ,ביטוחי הקבלן יכללו סעיף 3.5

טען כל טענה בדבר הקבלן לא י, כמו כן יצוין מפורשות בביטוחי הקבלן שהמזמיןהזכות לשיתוף ביטוחי 



הקבלן מתחייב, כי בפוליסות  .המזמין ו/או הבאים מטעמוקיומו של ביטוח כפל ו/או שיתוף ביטוחי 

בטחים, לפיה היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך שייערכו על שמו תצוין הסכמת המ

כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים 

לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה  הרי שסעיף זה לא יופעל 

על פי ביטוחי הקבלן לא  וו/או הבאים מטעמ המזמיןשל  ווזכויותי והבאים מטעמו/או  המזמיןכלפי 

 תצומצמנה ו/או תבוטלנה. 

במהלך פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם -על ,ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש 3.6

ם כן מסר אלא אתקופת ביצוע העבודות ו/או במהלך תקופת התחזוקה ו/או הבדק ו/או האחריות, 

יום לפני כניסתו  60הודעה על כך בדואר רשום  המזמיןאחראי הביטוח ומנהל הכספים אצל המבטח ל

 לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור.

י ", כשהוא חתום עלמזמין (1ח' נספחהקבלן מתחייב להמציא את "אישור על קיום ביטוחי הקבלן" ) 3.7

ימים לפני  7 -ובכל מקרה לא יאוחר מ ,ת חוזה זהימים ממועד חתימעשר( -)ארבעה 14מבטחיו, תוך 

הקבלן מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת ביצוע העבודות )המוקדם מבין כל המועדים(. 

שנים  7מתחייב להמשיך ולערוך את ביטוח אחריות המקצועית ואחריות המוצר למשך תקופה נוספת של 

כל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור לבין האמור ב ממועד סיום התחייבויותיו על פי הסכם זה

ימים  3 -ם האמורים באופן מיידי ולא יאוחר מביטוחיהבחוזה זה, מתחייב הקבלן  לגרום לשינוי 

על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. הקבלן יחזור וימציא האישור מידי תום תקופת  ,המזמיןמדרישת 

 ביטוח, כל עוד נמשכות העבודות. 

ו כן מוסכם, כי אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל, אינה פוטרת את הקבלן כמ

מהתחייבות כלשהי כאמור בחוזה זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות 

ודות פי חוזה זה, גם אם יימנע ממנו ביצוע עב-זמנים, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על

 בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. המזמיןו/או הכנסת נכסים לחצרי 

הקבלן מתחייב להציג את האישורים הנ"ל מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד לא תמה מעורבותו 

תהא  המזמיןיום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי האישור.  14 -בפרויקט, ולא יאוחר מ

ן להתחיל ו/או להמשיך בביצוע העבודות, היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. רשאית למנוע מהקבל

, עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או המזמיןמוסכם, כי הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד 

 להמשיך בעבודות טרם המציא האישור כאמור.

י "( כשהוא חתום ע1ח' )נספח "מוצראחריות ה"אישור על קיום ביטוח  למזמיןלהמציא הקבלן מתחייב  3.8

. כמו כן הקבלן מתחייב למזמיןמסירת הפרויקט  מועדלפני ימים עשר( -)ארבעה 14מבטחיו, תוך 

שנים ממועד סיום התחייבויותיו  7את ביטוח אחריות המוצר למשך תקופה נוספת של  להמשיך ולערוך

ן האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן  . בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור לביעל פי הסכם זה

על מנת  ,המזמיןימים מדרישת  3 -ם האמורים באופן מיידי ולא יאוחר מביטוחיהלגרום לשינוי 

להתאימם להוראות חוזה זה. הקבלן יחזור וימציא האישור מידי תום תקופת ביטוח, כל עוד נמשכות 

 העבודות. 

האישור  וימציא אתיחזור . הקבלן המזמיןי "ע האישור הנה תנאי לקבלת העבודות או חלקן המצאת 3.9

 פי דין בקשר עם העבודות.-מידי תום תקופת ביטוח, כל עוד מתקיימת אחריותו על

בעריכת הביטוחים האמורים ו/או בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או כי אין  ,מוסכם בזה 3.10

 המזמיןטלת אחריות כלשהי על כדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי להוות ה ,בשינויים

 פי כל דין.-או עלו/פי חוזה זה -ו/או בכדי להוות צמצום אחריותו של הקבלן על ו/או מי מטעמו

כל הפועלים או /ו המזמיןמצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן  3.11

הנערכים על ידו, או שהיה זכאי לשיפוי  פי הביטוחים-בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על ,ומטעמ

הנקובה בפוליסה, והוא פוטר בזאת את כל האמורים מכל אחריות עצמית ההשתתפות האלמלא בגינו, 

 לנזק כאמור. 



מכל מין וסוג כלפי כלשהי או טענה ו/או דרישה ו/כי לא תהיה לו תביעה  ,הקבלן מצהיר ומתחייב 3.12

והכיסוי  ,היקף הביטוחים המפורטים לעיללאו ו/תוכן ו לסוג ו/אבאשר ל, וו/או מי מטעמ המזמין

יהיה  כי הוא ,או דרישה כנ"ל, והקבלן מאשר בזהו/על כל תביעה בזאת שיינתן על ידם, וכי הוא מוותר 

האחריות כמפורט  כי גבולות ,מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק מוסכם

ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את  ,המוטלת על הקבלןית מזערבאישורים, הנם בבחינת דרישה 

 גבולות האחריות בהתאם. 

פי שיקול דעתו -הקבלן רשאי ומתחייב לערוך לעצמו ביטוחים נוספים ו/או ביטוחים משלימים על 3.13

וניסיונו וזאת לשם ביטוח חשיפותיו וצרכיו הביטוחיים בצורה נאותה לרבות הגדלת גבולות אחריות 

ביטוח של הביטוחים הקיימים, אולם מוצהר ומוסכם בזאת שבכל ביטוח נוסף ו/או משלים  וסכומי

ויכלול ויתור המבטח על זכות התיחלוף  המזמין כמבוטח נוסףיכלל ו/או לטובתו שייערך על ידי הקבלן 

 .המזמין ו/או הפועלים מטעמוכלפי 

בשמו  לעורכם חייב אך לארשאי  זמיןהמ יהאאם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בחוזה זה, 3.14

רשאי לנכות  יהא המזמיןככל שמתחייב מן העניין.  ,או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי הביטוח

כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכל הוצאה נלווית, וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום אשר 

 מצא לנכון.תרך אחרת שבכל זמן שהוא, או לגבותו בכל ד היגיע לקבלן ממנ

י הקבלן ו/או "עקב הפרת תנאי הפוליסה ע הבגין כל סכום שיושת עלי המזמיןהקבלן מתחייב לשפות את  3.15

 הפועלים מטעמו.

סעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן  3.16

 תהווה הפרה יסודית של החוזה.



 נספח ח'1

  עריכת ביטוחי הקבלן אישור

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור ד עם זאת, תנאי הפוליסה וחריגיה. יח
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מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור

כתובת ביצוע  /

 העבודות

 מעמד מבקש האישור

 רמון מ.מ מצפה: שם

 

 

   

  

   

 

  

 

  

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר מזמין העבודה☒

 

 : פ"ח . פ.ח

 : מען :מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

 נוסח

 ומהדורת

 פוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

/  האחריות גבול

/  ביטוח סכום

 בודההע שווי

 בתוקף נוספים כיסויים

 חריגים וביטול

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 מטבע סכום לנספח ד'

כל הסיכונים עבודות 

 קבלניות

 לפרט ניתן) לדוגמה הרחבות

 (:הפוליסה לפרקי בהתאם

     

 

 

 

 

 

 313 ,314 ,316 ,318 ,

323 ,328 ,330 

       ופריצה גניבה

       עובדים עליו רכוש

       סמוך רכוש

       בהעברה רכוש



 כיסויים

       הריסות פינוי

        אדריכלים, מהנדסים וכו'

        כינון לאחר נזק

   מלוא הנזק     נזק עקיף

        נזק ישיר

מבני עזר, תבניות, פיגומים, 

 ציוד קל וכו'

       

   חודש 24     תחזוקה מורחבת 

        MR-116חלקים שנמסרו 

, 309, 308, 307, 302  5,000,000     צד ג'

312 ,315 ,317  ,318 ,

319 ,320 ,321 ,322 ,

328 

 

20,000,00     אחריות מעבידים

0 

 302 ,308 ,309 ,319 ,

320 ,328 

אחריות מקצועית 

 -ואחריות מוצר 

 משולבת

    3,000,000  302 ,328 332 (6 

 חודשים(

 

 

 *:(ג'ף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפופירוט השירותים 

 שיקום  פיתוח והעבודות הקשורות למבואות נחל צין 009 

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:



 
 

 

 נספח השירותים 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה

אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 

 002 וקירור(
 יה/הסעותרכב/מוסכים/חני

072 

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק

 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
006 

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 

 076 ומלונאות

 077 תשירותי ביקור 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 רותי ניטורשי 013 בריאות הנפש

 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה

 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 אומנותדברי ערך/ אספנות/ 

 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות
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 הובלות והפצה
022 

שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, 

 092 "ר וחל"צ(מלכ

 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 ר שפכיםתאגידי מים / מכון טיהו 027 הריסות/פינויים

 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט

 102 - 032 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -כימיקלים חומרים מסוכנים ו

 033 והובלה

- 

103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות

 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות

 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 112 - 042 קרים וסקריםמח

 113 - 043 מחשוב

 114 - 044 מידע
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 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד

 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 

 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש

 121 - 051 והולכת מים מערכות השקיה

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו

מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת 

 053 סעיף "אופי העסקה"(

- 

123 

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

נופש וטיולים )לרבות 

 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

- 

125 

 126 - 056 ניהול מבנים

 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ

 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת

 131 - 061 עבודות עץ 

עבודות תחזוקה ושיפוץ 

 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 

132 

 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה
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 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

)יש לציין שם תחום במסגרת  קמעונאות

 070 סעיף "אופי העסקה"(

- 

140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 

 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף

 הסעיף קוד קףכיסויים נוספים בתו

 371 - 301 אובדן מסמכים

 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

 אחריות מקצועית

303 
- 

373 

 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 

 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 

 377 - 307 ם וקבלני משנהקבלני -הרחבת צד ג' 

, המפקח, הקרקע בעליויתור על תחלוף לטובת 

 והבנק האדריכל, המהנדס, הפרויקט מנהל

 המלווה

308 

- 

378 

 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 וי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"הכיס

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 מנהל, המפקחבעלי הקרקע,  – נוסף מבוטח

 והבנק המלווה האדריכל, מהנדסה, הפרויקט

317 
- 

387 

 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  חמבוט

 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח מעובדי

319 
- 

389 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף

 הסעיף קוד קףכיסויים נוספים בתו

 –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

, המהנדס, הפרויקט מנהל, המפקח, הקרקע בעלי

 המלווה והבנק האדריכל

320 

- 

390 

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 רמבקש האישו

321 
- 

391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 393 - 323 הבנק המלווה - אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים

פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 

 מקצועית

326 
- 

396 

 397 - 327 ביטוח עיכוב/שיהוי עקב מקרה

 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

 (האישור מבקש

328 

- 

398 

 399 - 329 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 

 400 - 330 המלווה הבנק - שעבוד לטובת גורם אחר

 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 402 - 332 חודשים( 6תקופת גילוי )

- 333 - 403 

- 334 - 404 

- 335 - 405 

- 336 - 406 

- 337 - 407 

- 338 - 408 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף

 הסעיף קוד קףכיסויים נוספים בתו

- 339 - 409 

- 340 - 410 

- 341 - 411 

- 342 - 412 

- 343 - 413 

- 344 - 414 

- 345 - 415 

- 346 - 416 

- 347 - 417 

- 348 - 418 

- 349 - 419 

- 350 - 420 

- 351 - 421 

- 352 - 422 

- 353 - 423 

- 354 - 424 

- 355 - 425 

- 356 - 426 

- 357 - 427 

- 358 - 428 

- 359 - 429 

- 360 - 430 

- 361 - 431 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף

 הסעיף קוד קףכיסויים נוספים בתו

- 362 - 432 

- 363 - 433 

- 364 - 434 

- 365 - 435 

- 366 - 436 

- 367 - 437 

- 368 - 438 

- 369 - 439 

- 370 - 440 
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 'טנספח 

 
 אישור העדר תביעות

 
 -אנו הח"מ _________ מתכבדים בזה להגיש במצורף את החשבון הכולל והסופי )להלן 

ה לפיתוח מצפה עצה המקומית מצפה רמון ו/או החברהמו"( שאנו דורשים מאת החשבון הסופי"

ל יתר העבודות, המערכות וכ _39965_בגוש  _1_בחלקה עבודות ה ביצועבגין  "(המזמין)" רמון

 -מיום ______ )להלן  "( בהתאם לחוזה בינינוהעבודות" -)להלן  בהןוהמלאכות הכרוכות 

 "(.החוזה"

 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

כי הסכום הכולל והסופי שאנו דורשים תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי שהוא  א.

 זה הסופי"(."שכר החו -סך ______ ש"ח )להלן 

כי פרט לשכר החוזה הסופי כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות  ב.

, בקשר ואו מטעמ וו/או כלפי כל הבאים מכוח המזמיןו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי 

 לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו והנובע ממנו.

 __________ ש"ח. כי על חשבון שכר החוזה הסופי קיבלנו עד כה סך ג.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 היום ____ בחודש _____ שנת _____

 

           ________________ 

 

 _____________ עד לחתימה:

 _____________ תאריך:

 



- 60 - 

 'ינספח 
 

 כתב קבלה ושחרור
 

 

המועצה המקומית מצפה רמון ו/או אנו הח"מ__________ מאשרים בזה שקבלנו היום מאת 

₪ את הסך של ________  "(המזמין)" ברה לפיתוח מצפה רמוןהח

)________________________ שקלים חדשים( המהווה את יתרת הסכום המגיע לנו לסילוק 

__________________ ברח'בניית הישיבה התיכונית, פרויקט זה הסופי בגין בניית שכר החו

 (."החוזה"  -______ )להלן שביצענו בהתאם לחוזה שביננו מיום ___ במצפה רמון

 

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו תביעות ו/או טענות מכל 

בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך  ואו מטעמ וו/או כלפי כל הבאים מכוח המזמיןסוג שהוא כלפי 

 והנובע ממנו.

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

    ___________________ 

 

 היום______ בחודש_____ שנת______ 

 

 עד לחתימה: ____________________ 

 

 תאריך : _______________________ 
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 אספח י"נ
 

 טופס בקרת איכות
 )דוגמה(

 

 ח פניםבקשה לאישור גמר הכנות לטי -טופס בקרת איכות בבניה 

 

 שם הפרוייקט : .................................

 בקשה לאישור גמר הכנות לטיח פנים

 

 בית מס'

 

  

................

... 

................ דגם

. 

 .................... האלמנט/הבית

פנים  בדקתי את האלמנט/הבית והכנתו לטיח ................ בשעה: ................ בתאריך:

 -בהתאם לתכניות הבאות:

 

 ........... מתאריך ........ מס' .......... מתאריך ....... מס' קונסטרוקציה

 ............ מתאריך ........ מס' .......... מתאריך ....... מס' אדריכלות

 ............ מתאריך ........ מס' .......... מתאריך ....... מס' אינסטלציה

 ............ מתאריך ........ מס' .......... מתאריך ....... מס' חשמל

 ............ מתאריך ........ מס' .......... מתאריך ....... מס' מיזוג אויר/מעליות

 

הריני לאשר כי העבודות בוצעו על פי התכניות המאושרות, נבדקו על ידי ונמצאו תקינות ושלמות 

 לאחר הבדיקה(: xובפרט )סמן  לביקורת לפני טיח פנים,

 

בטון משקופים,  5 ............ תיקון ליקויים בשלד ובבניה 1

משקופים עיוורים 

 וסגירת כיסי חלונות

 

 

................ 

מיקום וכמות נקודות חשמל,  2

 מים, תקשורת ומיזוג אויר

 

............ 

כיסוי תפרים ברשת  6

 אינטרגלס

 

................ 

 

3 

 

 בדיקת לחץ מים

קיצוץ חוטי קשירה,  7 

סילוק שיירי עץ, תיקון 

 פגמים וכו'

 

 

................ 

 ................ השלמת רשת רביץ 8 ............ מיקום וביצוע נקודות וצנרת גז 4

 

 

 ב ב ר כ ה ,

-------------------------------- 

 בקר איכות -נציג הקבלן  
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 בדיקת המפקח

 

.................... שעה ........................ יךתאר

... 

 התקבל טופס

.................... שעה ........................ תאריך

... 

 בוצעה הבדיקה

 הערות :

...........................................................................................................................

............................ ...........................................................................................................................

 ......................... רצ"ב דף נוסף:   כן/לא ...........................

 קחחתימת המפ

 הריני לאשר כי הליקויים תוקנו. -תאריך ............... שעה ............... 

 חתימת נציג הקבלן / בקר איכות .............................     

 מאשר המשך העבודות באלמנט. -תאריך ............... שעה ............... 

 

 ..... חתימת המפקח ........................       
   

   
 טופס זה הוא דוגמא לטפסים נוספים לשלבי עבודה שונים שימסרו לקבלן בבוא העת.
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 בנספח י"
 

 תצהיר של האחראי לביצוע השלד
  

 
 אני החתום)ה( מטה .................................. ת.ז. ......................

 שם משפחה ושם פרטי   
 

 -......................................................... הגר)ה( ב.............
 מס'  רח' או שכונה  ישוב    

 
בניה מס'  על פי היתר _________ בשטח פרוייקט הנבנים השלד של המבנים עבודות האחראי לביצוע 
.  ....................... 

 
 
 

 מצהיר)ה( בזה לאמור:
 
"(, והנני מצהיר כי המבניםהנזכרים לעיל )להלן: "מבנים השל  בדקתי את ביצוע עבודות השלד .1

, עוביים, יציקת הבטון בהם, המבנים של, העמודים והתקרות , הקירותהביסוס עבודות היסודות, 
ביוב, מים, חשמל וכיוצא באלה המחויבים להיות יצוקים בהם, וכן הכנות למערכות ניקוז  פריטי

 המבנים נעשו לפי כל דין החל על הקמת  וי החוזר, תפרים וכ"ושל המבנים, המילאיטום והקירות 
 ובהתאם להיתר הבניה.

 
 (.1970 -תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל  .2
 
אני נותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונש/ים  .3

 ם בחוק אם לא אעשה כן.הקבועי
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום מטה  
 
 

  ________________ 
 חתימת המצהיר   

 
 
 
 

 אני החתום מטה ..................................................... מאשר בזה כי ביום ..........................
 שם ותואר  

 
.... שהזדהה/תה בפני בת"ז מס' .................................. המוכר/ת לי התייצב/ה בפני הא'/הגב' ................

אישית ולאחר שהזהרתיו/ה שעליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  בחוק 
 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה.

 
 

  ____________________________ 
 חתימת הרשות המאשרת   

 



 

 
 
 

 ©  מע"בנין בן והנדסת נותכ  רד יקותיאל דודשמ יך ע" המסמך נער*
 

 |   11עסקים( קומה   ראשל"צ, עזריאלי ראשונים )מגדל  2ד' נים  ש  |
 |  03-6884153. ספק  |  03-6394018משרד.   |   Office@yekutiel.co.ilמייל.  |

 שירותי הנדסה   |  מכרזים תכנה  |  כמאותרותי שי
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 סמכים למכרז/חוזה זה:ת המרשימ

 
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

 מסמך א'  
 

   הקבלןהצעת 
 ותנאים נוספים 

 

מדף   -ביצוע מבנה על ידי קבלן  חוזה לה  יתנא  מסמך ב' 
 -)החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל 3210
 . (2005תשס"ה  נוסח  

 מסמך ג'  
 
 

בודות  כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לע 
י המדידה ותכולת המחירים  ין ואופנ בנ

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם  
 . ביותרהעדכנית 

  ים דמיוחתנאים כלליים  1-מסמך ג'
   2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  
 מיוחדים 

 

  כתב כמויות   מסמך ד'  
  מערכת התכניות   מסמך ה'  
  דו"ח יועץ קרקע  '  ומסמך 
  גישות ח נדו" '             זמסמך 

 
 

 כפיפות 

ת,  נים, ההוראוהתקת,  לכל החוקים, התקנוגם    יהיה בכפוףט  פרויקהביצוע של ה  .1

ובתוך  במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצוע העבודה  והמפרטים הסטנדרטיים,  

 כך:

 .רז זה על נספחיו השוניםמסגרת מכהנחיות בההוראות וה  .1.1

 . בגרסתו העדכנית ביותר', מסמך ב  .1.2

ו  .1.3 שהוראות  ורש הנחיות  סטטוטוריים  גורמים  אגף  אחויות  ל  כגון:  רות 

והבינוי,   הכבאות, ד  קויפההנדסה  רשות  חברת    העורף,  הבריאות,  משרד 

החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, המשרד  

   בה וכו'.גנת הסבילה

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.   .1.4

ה    .1.5 יועצי  כל   של  והנחיות  קרקע,יועץ דוחות  יועץ  לרבות    פרוייקט 

בטיחוה,יק וסטאק נגייועץ  תרת,יועץ  בנייועמי,שות,יועץ  ירוקהץ  ,יועץ  יה 

 סביבה,יועץ מיגון,יועץ קרינה וכו' וכל יועץ אחר שיועסק על ידי המזמין. 

 . בניהן והתכנו חוק ה  .1.6

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.   .1.7

 ים. ותקנות רישום קבלנחוק רישום קבלנים   .1.8
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 ברואה )הל"ת(.ת מתקניהוראות ל  .1.9

 הפנים.יבור, מ. י ציינ תקנות לנכים בבנ  .1.10

)הספר הכחול(    .1.11 בנין    -משהב"ט/ההוצאה לאור    -המפרט הכללי לעבודות 

 .כל הפרקים

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר    -הישראלי, ובהעדרם  נים  התק  מכוןקני  ת   .1.12

מיפרט ו/או  ישראליים  רלבנטים  תקנים  מכון  ארה"ב  -י  של  ,  תקנים 

 . יןיה, צרפת או גרמניה, באישור המזמטנברי

 המוסד לבטיחות וגהות.  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   .1.13

 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל   .1.14

 בודה. בע ת הבטיחותקנות    .1.15

בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים .1.16 האמור  אחר    בהנחיות  /כל  מסמך  ובכל 

העבודות/החומרם/ספקים  רניהיצכל  של   כל  בהם  וצים/המ,של  רים, 

במיכרז/ שימוש  ביותר  זה  חוזה יעשה  המחמירה  הדרישה  של    ולפי 

על פי החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג המזמין    היצרנים/ספקים

.  

החו .2 הכל  וההנחיות  נותק קים,  הסטנדרטיים  המיפרטים  ההוראות,  התקנים,  ת, 

 ודה. ליום ביצוע העב  מעודכנות ביותרוהת  יהיו במהדורותיהן השלמו

מסה  כל .3 את  יחד  מהווים  דלעיל  ובהח  מכימסמכים  מצורפים  שהם  בין  ין  וזה, 

 שאינם מצורפים. 

 הערות:
 

ואינם ברשותו של  זהה / חוז  למכרז המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו א.
דה ברשת באופן הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להור

 חופשי בכתובת:
 ec.aspxnageSphttp://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ma 

 
  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם ב.

 מצורפים. 
 
 
 
 
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :ת הקבלןורוהצה הבהרות, מידע 

קראם  ,  חוזה זה/המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרזכל  מצאים  ו נשותהקבלן מצהיר בזה כי בר-

תכנם את  ל ,  והבין  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  לומתח   דעתקיבל  בכפיפות  ייב  עבודתו  את  בצע 

 .  לדרישות הכלולות בהם

פ המוגדר במסמך  "ע" הודת העב צו התחל"לא תצא לפועל לפני מתן   הקבלן מצהיר כי היה והעבודה

חוזה  ו א/ו  39סעיף  '  ב חתימת  ולא ,  לפני  ו    אין  טענות  כל  לקבלן  כנגד  /יהיו  כך  בשל  דרישות  או 

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל ההוצאות בהן  ,  עמואו מטמו  המזמין או כנגד מי מהפועלים בש

 .  תרז או כל הוצאות נלוות אחרוא הקבלן לשם הכנת מסמכי המכנש

ת החוזה או לאחר קבלת  עבודתו לאחר חתימ  פסקותו כי הובא לידיעתו שבמידה  ר הקבלן  היד מצוע

 '. במסמך ב 65יחולו הוראות סעיף " צו התחלת העבודה "

 . והינה חלק בלתי נפרד ממנו, חוזה זה/זלמכר  נספח  ווההצהרה זו מה

  
  ,ירותיםפקי ציוד, שס  ,לאכהלי מבע -כי כל המועסקים על ידו ומצהיר כי הוא קבלן עצמאי  ן הקבל-

 הם פועלים בשמו  בלבד והוא אחראי עליהם. בדיו ועו היוקבלני משנה י

ג שהיא כלפי  וסו מין    ת מכלריולא תהיה אחו או לכל אחד מטעמ למען הסר ספק למזמין העבודה

ים ו/או הטבות אחרות בהקשר עם  ילא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצו  הקבלן וכלפי עובדיו והם

 .  חוזהה/ ז פרטמ

פקודת    –את כל התקנות בנושאי בטיחות ל הנחיות הבטיחות ות כר אהקבלן מצהיר כי הינו מכי-

במיפרט הכללי. הקבלן   97פרק  מור בהא  וכן את כל  1970תש"ל  –הבטיחות בעבודה נוסח חדש 

 אותן והוא מבין את דרישותיהן.   אותו אותן במהדורה האחרונה, וכי קר מצהיר כי יש ברש

-פן שלא יעמיד בסכנה בנילה במפרט, ינהל באוכלוה הכי כל הקשור לביצוע העבודתחייב, מ  הקבלן

והדרכת  ודה, ת בעביחו אדם ובכלל זה העובדים בשמו ובאחריותו וכי כולם עברו הדרכת בט 

 סמכה בתוקף .ההעבודה, וכי בדק ויש בידם תעודת  בטיחות לעבודה בגובה, טרם תחילת 

ם, לא תשמש כעילה  ידרש הנ הבטיחות ידיעת כללי  -סוג שהוא לאיל  נה מכמוצהר בזאת, כי טע

 להסרת האחריות הכוללת מעליו כמבצע העבודה הנדונה. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 בלןקחתימת ה                                                                                                 שם הקבלן
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 ם יננכתמ  ת מישר
 

 מייל -אי פקס טל' תכנןהמשם  עמקצו

 החברה לפיתוח מצפה רמון יזם
 סמנכ"ל -עמיקם סימון 

050-7822254 08-8681635 amikam@mzp.org.il 

 א.מ תמר הנדסה בע"מ  ניהול ופיקוח
 אביחי מימון 

052-7204731  a.m.tamareng@gmail.com 

 ג. פובזנר-זנרפובש.  ות אדריכל
 , תל אביב 5בן עזרא 

03-5247389 03-5249875 gidi@powsner.com 
 

 מהנדס מבניםגוש דויוסף אבו  קונסטרוקציה
 , באר שבע 3578ת.ד. 

050-4340067 1538-6650217 yosifha@017.net.il 
 

+   אינסטלציה
 מיזוג אויר 

 אוסאמה פרח 
 נצרת

052-2660625 04-6021943 osama@af-eng.co.il 
 

 יוסי רפופורט  חשמל ותקשורת 
 , רחובות 5אופנהיימר 

08-9315305 08-9315307 yosifha@017.net.il 
 

 מטבחים תכנון  נחשון מטבח
 קיבוץ נחשון 

08-9278800 08-9214508 amnon@nffc.co.il 
 

 דוד גת אדריכל נוף  פיתוח
 , רמת השרון 6שד' ויצמן  

03-5496817 03-5496768 gdlandarch@gmail.com 
 

 גילי אמסילי  תנועה
 

050-7211738  giliamsili@walla.co.il 
 

 באסם  אלקרינאוי  נגישות
 , רהט 1075ת.ד. 

050-2463646  basem8000@gmail.com 
 

 בטיחות TLM בטיחות
 

052-4874792  ilm.safety@gmail.com 
 

  י מכרזמכמסכת ערי
 | כמאי

 דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"מ
ראשונים,   י, מגדל עזריאל 2שד' נים 
 ראשל"צ

03-6394018 03-6884153 office@yekutiel.co.il 

 
 
 
 

mailto:amikam@mzp.org.il
mailto:gidi@powsner.com
mailto:yosifha@017.net.il
mailto:osama@af-eng.co.il
mailto:yosifha@017.net.il
mailto:amnon@nffc.co.il
mailto:gdlandarch@gmail.com
mailto:giliamsili@walla.co.il
mailto:basem8000@gmail.com
mailto:ilm.safety@gmail.com
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 ים וחד תנאים כלליים מי - 1-מסמך ג'
 

 ה(זממכרז/חוזה  ד)המהווה חלק בלתי נפר
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 מוקדמות   - 00פרק 
 
 תאור העבודה 01.00

מסמכי  כל כמפורט ב להקמת ישיבה תיכונית במצפה רמון מכרז/חוזה זה מתייחס  - 
 . המכרז השונים

  
 ת" במסמך ג'וקדמו"מ 00רק תכולת פ 20.00

יבים מכרז/חוזה  חימ (יכלל ט המוקדמות של מסמך ג' )המפר-  00הפרק מתוך כל הסעיפים  
   .)מדידת פאושל(  00.09  זה למעט סעיף 

או   השוניםמטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו,   
 .של מסמך ג' 00נוגדים או המשלימים את האמור בפרק המ

 
 תקופת ביצוע 03.00

" על ידי  דה וב עת תחלחודשים מיום קבלת "צו ה   12 רה לאחהעבודהקבלן יסיים את  
 . אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן המזמין 

 
 אחריות  04.00

 
דק את תנאי  יקט, בע הפרוהקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצו .א

ישה וכו',  צע, דרכי הג ה המוהמבנ   לש ת את הצורה והמידותהמקום והקרקע לרבו
ת ושאין לו ולא  וול נהת ניוסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכת מלמד א קרא ו

שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאילוצים  תהיה לו כל תביעה 
   .שהוזכרו לעיל

  
ן  כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיו ןת הקבל רואים א .ב

י את התכניות, המפרטים, סוגי  פדנופן קות מסוג זה וכי בדק ובחן באעבוד ביצועב
כי הוא בקיא בהם ובתנאי  תר הדרישות למיניהם של עבודה זו וי  לכום  מריחו

 . העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה
התקינה ולשלמותם של המתקנים   פעולהחראי ל בלן כא לפיכך רואים את הק 

תכניות,  ט בכל פרות את תשומת לבו של המפקח בלהפנ  ועליו  דוהמבוצעים על י
', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך  כוו  תדובמיטעות בתכנון, אי התאמה 

יום ממועד   14מתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו שה
לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו   .יןם המזמחוזה עהחתימה על ה

 .יות הכספית והאחרתהאחר ת בכלאלש
 
ות בלתי נראות  ערפהמ ה  וצאכת וצאות הכלל בהצעתו  בלן כאילו קה  אתים רוא .ג

מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע  
ג אויר, כתוצאה מפעולת צד  אה ממז, כתוצאינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה

 . לואות אקבל כל תמורה שהיא עבור הוצלא י  הקבלן  .תשלישי או מכל סיבה אחר
 
, לפי  ובאופן מיידי  ,מקומו, על חשבונול  ריזהחול  הקבלן מתחייב לתקן, להחליף .ד

דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח,  
,  גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזהבטיב  אים או לתי מתחומר בשימוש ב

הקבלן אחראי לה,   את  ח מצאה אחרת שהמפקתקלפרט, או כל ת ולמתכניול
  .אחריות והבדקהנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת הל ע  עדייו בתנאי שהמזמין 

על הקבלן לבצע   .דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן
  ימלא אל  באם .לו ע"י המפקחוקצב זמן מתקבל על הדעת שי  תוךם אלה תיקוני

ן לבצע את התיקון בעצמו או ע"י  זמידי המקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות ביה
 .על חשבון הקבלן ,  רחאן קבל

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או   
, או להפעיל את הערבות המתאימה  לקבלן א חייבלנכות מסכום כלשהו אשר הו

 . ןבל שניתנה לו ע"י הק
 
 .אמור בסעיף זהל הגין כ הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת ב .ה

 
 גון האתרראו ותרגנאתר ההתא 05.00

 
 . תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה .א
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לנתונים הקיימים  בהתאם יקבעו תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר י  .ב

 . ת המפקחובהתאם להוראו
 
ר המפקח תרשים  ישולא לןהקב יגישקבלת צו התחלת עבודה  ם מ מיה יעשבתוך  .ג

רי כניסה  מים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שעייק   םנימב  ארגון האתר הכולל
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על   .ואי הגדרוות
על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של   .המפקחידי 
 . ניםשו ם היקנ המת

 
 גידור 06.00
 

גדרות, מחיצות   רתאב ןבלהקיקים    "צו התחלת עבודה"נקוב ב ה ם מיום ימי  7תוך  .א
, כולל שלטי אזהרה  ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש 

תוואי   .שרד העבודהקנות מולפי תטיחות  הכל בהתאם לחוקי הב"כאן בונים",  
 .להנחיות המפקחהתאם  ב וח,תפי הגדר יכלול את כל שטח ה

 
נסמכים  ,  חותמ' לפ  2 בהבגו חדשים" איסכורית"  יפחמעשויה   ,ומהאט  יהתה  גדרה .ב

יש   .כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח .צבועהפלדה  תקונסטרוקציעל 
הגדר תענה לדרישות הבטיחות    .חת המפקהנחיו להתקין פתחי ראיה בקירות לפי

 . אשות המקומיתרה  יותחהנול  המחמירות ביותר
 
עזר  י  נב מ ואת אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרו בוןת בחשעל הקבלן לקח .ג

, לרבות מיקומם מחדש על  בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו
 . מערכותיהם

 
והולכי   ציוד וחומרי בניהכלי רכב, נסת להכ  יםיותקנו שער במקומות הדרושים .ד

 . בועהה צמפלד השערים יהיו .ל העבודההלך כול במנע צב מב , אשר יוחזקו רגל
 
, הזזת מבנים  הבטיחותהקבלן, נקיטת כל אמצעי י "ע  זהיף עבור מילוי דרישות סע  .ה

בנפרד ועל הקבלן  לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה  וכו'וגדרות  
 .בקשר עם זה במחיר ההצעה צאותאת ההולכלול  

 
 שלט 07.00

 
באתר הבנייה או  לפחות,  מטר 2X3 פח בגודליתקין, על חשבונו, שלט  יןיכ  ןבלהק .א

מתכננים, שם הקבלן ופרטים  מות ה יל את שם העבודה, שיכ  טלהש .ובסמוך ל 
  ייןענ  וכל, תוכן השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה .נוספים

   .יקבעו בלעדית ע"י המפקח  -ר הקשור בשלט אח
 
 .)"פרוצס"( הוהגבמה בר  ממוחשבת צבעוניתהדמיה נס בו כ ות לטשהמכחלק  .ב

ות הממוחשבות המופיעות במכרז,  לתוכני  אםתהב ן קבל ע"י הבוצע  הדמיה תה
  ,השלט עם ההדמיהתכנון  קובץ ממוחשב של  .שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל

 . טרם ייצורו פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף  מפקחיימסר ל
 
השלט ואופן התקנתו  ית  טרוקצאישור ממהנדס על קונסלמפקח ש  יגי  ןלקבה .ג

ילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או  ורשה כל שי א ל זהלט פרט לש .באתר
 . נדרש ע"פ חוקי הבטיחות

 
יידרש לשנות את מיקומו   קטהפרוי על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך .ד

תקדמות העבודות או עקב  של ה יםלוצימאכתוצאה ללא תמורה, שלט, השל 
 .או מכל סיבה אחרתפקח המ  ות שלדריש

 
  ו, אחזקת ו, שינויים במיקומו, התקנתו, ייצורלרבות ההדמיה טשלה  ןונ תכ עבור .ה

לה  ב ככלוו תיחשבגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אל ווסילוק
 . תבמחירי היחידה השונים שבכתב הכמויו
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ך המפקח ו/או נדרש  ל כורה ע א יורשה כל שילוט אחר אלא עם ה ל זהלט של פרט .ו
 .ן יגיש לאישור את תכנון השלט בלקה  .תיחוע"פ חוקי הבט

 
 שמירה  08.00

ה יב ו גנ דה איאם יקרה קלקול, אב .הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים 
יעתו בשטח  ו בידא בלןהק מכשירים שהונחו ע"יל כלים ול ציוד, לחומרים, ל למבנים, 

 . סד ולא תחול כל אחריות על המזמיןהפבכל המבנה, ישא הקבלן ה
 
 מבנה למפקח  90.00
 

במקום   ,על חשבונו ,הקבלן, יקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב ב מיום  ימים  7תוך  .א
 . פקחמזג האוויר לשימוש המ  השפעותבפני  שיורה עליו המפקח מבנה מוגן

 . מ' 2.5נימלי של בה מי גווב  חות מ"ר לפ  40שטח המבנה  
י כוחו  ובא ן י מזמהת א  ואשר ישמש  4,מקרר,מכשיר תמי  וןבח מטול המבנה יכל 

   ., מים וביובלטלפון, בחיבור זמני לחשמלויחובר 
 
  מ"ס  80X80דות ים במיחלונות מזוגג 8המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,   .ב

מזגן  ריצוף או חיפוי רצפה, , צהפריעת  לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למני
עמדות עבודה כולל שולחן   3  ,תוסאכ 10, ישיבות ירוהט בשולחן כ"ס ו  4ל של  מפוצ

עם שתי  פח שתי ארונות  לתליית תכניות ומשעם לוח קיר כסאות משרדיים, 2-ו
 . ניתן לנעילהדלתות  

 
ת  שורתק קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור  2אוג להתקנת בלן לדעל הק .ג

  ן ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל(פו יר טלופקסימיליה, כולל אספקת מכש טלפון
במידה ולא מתאפשרת קבלת קווי טלפון   .לכל אורך תקופת הביצועם תקזחוא

ר  ומכשי  המפקח מבזק, יספק הקבלן, על חשבונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש
 . פקס שמותאם לתקשורת סלולרית, כולל קו

אם התקלקל, תוך  ש ו בחדהמלאה של מכשיר הפקס ויחליפ  ינותו תקג ל ידאהקבלן   
 .יום עבודה אחד

 . ש"ח מחשבונו של הקבלן 200לא מכשיר פקס באתר יוטל עכבון של  ל  וםי  לכעל  
 
וכנת הפעלה  ת , 17" סך מולל: הכ  PC, במשך כל הפרויקט, מחשב הקבלן יספק .ד

WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B.  נות תוכ לתביח , תלפחו MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT ו  א/ו  תינארתוכנת ב ,ללוחות זמנים עדכנית
מדפסת משולבת מכונת צילום לניירות   כןולעריכת החשבונות,   מדור רו דקל ו/א 

4A 3  -וA, הבלעדי של ושימושל הכל  -  כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  
 . מהיר  נטרנט אי ב למחשכמו כן ידאג הקבלן לחיבור ה .המפקח

 
ים  ות ריש בנה שבונו, במקום שיורה עליו המפקח מח לן, ע הקבל בנוסף יתקין  .ה

אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי   קחברמה סניטרית לשביעות רצון המפ
יר טואלט  פקת ניולל אסהקבלן לרבות חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כ

 . ומגבות נייר באופן סדיר
 
דרש לצורך  ייככל שוהאחזקה של המבנים הנ"ל  יוןהניק   ותוצאבה  הקבלן ישא .ו

ינטרנט,  ות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, א ונשה תגרועבודתם כולל תשלומי הא
טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת  

,אספקה  לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה הועמדום אשר אחרי
 משרדי מתכלא וכו'. ציוד שלפת שוט

 
יוד כמתואר  הצ תקפואסהכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ת הוצאוכל ה .ז

טפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת  לעיל, כולל אחזקתו השו
 . עתוות בהצככלול  יחולו על הקבלן ויראו אותן -העבודות 

 
מקום, אם  קום לממ נה המבמובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת  .ח

  ה ביסכל עקב דרישה מפורשת של המפקח או מ םאו צוע כתוצאה משלביות הבי
על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות   חרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיידי,א

 .המחוברות למבנים וחיבורן מחדש
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 בלן משרד לק 10.00
יהיה תמיד  רד  מששה אוגיש לד .מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו בלןהק 

ח  כו-א ב שרדבמ .רד בהתאם להוראות המפקח במקוםשדל המ במצב נקי ומסודר, גו
בלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות,  הק

יש לפנות את המשרד ולהחזיר את  העבודהבגמר   .יומני העבודה והוראות המפקח בכתב
 . השטח לקדמותו

 . פקחת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המזאש בגודמ 
 

  מים וחשמל  11.00
מועדי ניתוק מערכות   .לאמור במסמך ג'והחשמל, בכפוף   יםמה ת ספקהקבלן אחראי לא 

יגרום די שלא  מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כ
   .פרעה למזמיןה
  ןמזמייה ה שיוסדר בין הצדדים לא יה כפי  יןמזמי הבכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע" 

 . או חשמל מכל סיבה שהיא יםמ  תקהפסאחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין 
 
  תנועה בשטח המזמין 21.00

  .המזמין  זמן ע"ינתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן ל 
חוקי ונהלי התנועה    .ים אלובנתיבק ור  אך כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו 
מתחייב לציית לכל הוראות   לן בקהו מו זמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמשטח הב

הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על   .עניין זההמזמין ב
בטון,   תיכשפ רה,להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרי ק שיגרם, כל נזחשבונו

 . פיזור חומר וכיו"ב
 
 גישה ארעיות ידרכ 31.00

ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על  הן תבוצענה על  -ות  עירא   הגישבמידה שידרשו דרכי   
 הועברו  מקום בו במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב ה  .ידי הקבלן עם גמר העבודה

הקבלן    .ו של המפקחאישור ב עשהתי התווית דרכי הגישה הארעיות .דרכים אלה לקדמותו
דרכי הגישה הארעיות   .חקפמת ההדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיו תעבירוישמור על 

 . אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה
 
 באתר  פועלים ן ולינתשירותים מהמזמי 41.00

לחות  זמין כגון: אוכל, מקתי המרובשימש לא תינתן לקבלן אפשרות להשת מודגש בזאת ש 
 .אסורה בהחלטאתר ת פועלים בינ ל  יכאת מודגש בז  .וכיו"ב  סניטריים, טלפון רותיםושי

 
 שמירה על איכות הסביבה  51.00

ו ייקבעו  כות ו/את המוסמהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויו 
ט  כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובמפר, עשי רטרדיבה ומע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסב

  .לשביעות רצון המפקחי,  להכל
 
 היום בימי חולת עושב הודבע 61.00

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,   
היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם  ים, ללאתון אחרבמועדי ישראל, או בימי שב 

הקבלן על כך למפקח  עיודי במקרה כזה, .או הכרחית בהחלטמנעת נ  לתיא בהעבודה הי
ים מתאימים מטעם אישורכמו כן, ידאג הקבלן לקבלת  .מוקדםה ו רושאי ועליו לקבל את

 . הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות
 
 אום עם המפקח ית 71.00

קח במקום, אין להתחיל  ם המפע ולהפע כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף 
 . כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח הודעב  בביצוע

 
 כוח אדם 81.00

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,   ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק .א
אתר וכל דבר אחר הכרוך  ניהול ה חבורה, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי ת

אי  והשגחתו במישרין או באמצעות בותו מר ו, קוחבעבודתם כשהם נתונים לפי 
ים כולל העסקתם של  רישפא הים הקבלן ינקוט בכל הצעד .ו המוסמכיםחכו

ים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה  פועל 
 . של לוח הזמנים הבינייםושלבי  בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט
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  לעיכובים נים לא תתקבל כעילהם השוליפועל השום בעיה הכרוכה בהעסקתם ש .ב
 . ד'ור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכגולפי 

 
שעות לפני   48על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  .ג

  תבטל במהלךעלול לה זמני ו האישור לעובד מסוים הינו .תחילת עבודתם באתר
ספקת ציוד וחומרי בניה  א צורך ל לן,הקבמכוניות   לש הכניסה והיציאה   .העבודה
 . שיסוכם מראש עם המפקח ןבאופ  תהיה

 
 נהל עבודה באתרומ ועציב סנדמה 91.00

  , באתר, באופן קבוע לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן .א
 : הביצועבמשך כל תקופת  ו
בביצוע   לשראבי שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1

 .דומותעבודות 
 
ניסיון  ל עב ,ליםזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכאיצוע מהנדס ב  .2

המהנדס יחתום   .דומות בביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10  מוכח של
כאחראי  וביקורת , אחראי לכאחראי על הביצועמועצה המקומית ב

 . בטיחות
 
ת, על הקבלן להעסיק  ודיד למ( וניםלעבודות סימון )לרבות חידוש הסימו  .3

יט,  ולד ואתזר ודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עמ יעות במקום בקב
טית וכדומה( במספר ובאיכות  מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומ

ע"י  תבוצע  כל מדידה שתידרש ע"י המפקח .נאותים, כפי שיקבע מהמפקח
 .ם כלשהודד ללא תשלוהמו

 
ומנהל   רשוםיקט בדרגת מהנדס פרו  הלמנ  וירומיזוג א לעבודות חשמל   .4

  בישראל לפחות םינש  10 ניסיון מוכח של  יבעל דרגת הנדסאי,בבודה ע
 . דומותבביצוע עבודות 

 
  םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב

, תתבצע  הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םאינ  וי אוראכ יםמתנהג 
 . ום הודעת מנהל הפרוייקטם מיימי  5ך תו לפהההח

 
יום יום לכל אורך  בקביעות  דהובעה תר בא וות הביצוע של הקבלן יהיה נוכחצ .ג

 . ד בכפיפות להוראות המפקחועב וי הביצוע תקופת
ת העבודה ע"י  ה להפסקאר, עילהעדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין הש 

 . המפקח
 
 .קטים אחריםפרויעסק ביו לא וע  שצוות הביצ  מודגש בזאת .ד
 
תחילת הבצוע ורק   ניפל ח מפקות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור הו שי הצשמות אנ .ה

פסיקת המפקח בענין זה   .נ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלןלאחר אישורו של ה
 . הקבלן עור מצדהיא בלעדית וללא זכות ער 

 
ודה ו/או המודד  ל העבנה ו מ ו/אנמצא כי מנהל הפרויקט  זמיןאם לדעת ב"כ המ .ו

נמצאו בלתי  ו  יר ושכי אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או תבטיחוו/או אחראי ה
שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות    מתאימים לביצוע העבודות

שורים מתאימים, בעל כי פו באחרלקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחלי
 .וקביעתו בענין זה תהיה סופית

 
 .צורך סימונים ומדידותלידרש  צת המדידה ימצאו באתר ככל שיוקבו דדהמו .ז

שות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה  ה יעמדו לרידדמ ה וצתהמודד וקב 
זו(   בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה  ביוזמתולבצע 

 . כל תשלום נוסףאת ללא וז
 
ולא  יחולו על הקבלן ה ע"י הקבלן עיף זס שות דריכל ההוצאות הכרוכות במילוי  .ח

 . ולם לקבלן עבורן בנפרדשי
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"צו התחלת  הנקוב במיום  שבוערט לעיל יבוצע תוך לן המפוקב ה תוצו  מינוי .ט
   .עבודה"

 
 וספקים קבלני משנה 20.00
 

ק עפ"י אישור מראש ע"י  בוצע רהראשי תהקבלן   העסקת קבלני משנה ע"י .א
שי  אלן הרקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבעסה פקחהמ גם אם יאשר .המפקח

 . קבלני המשנה והתיאום ביניהםת ודוב ל עאחראי בלעדי עבור טיב הביצוע ש
 
או כל פועל    , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ .ב

יניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו  ראות ע אשר לפימשנה של קבלן 
ימים ולא תשמש   5תוך  הקבלןל תיעשה באחריותו ועל חשבון ה הנ"לפההח  .רבאח

 . ועציב  זמןעילה להארכת 
 
פקח  קבלני מלאכות לאישור המספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  .ג

 כדלקמן: 
קבלני משנה לכל עבודה   3חות כלול לפהקבלן יגיש למפקח רשימה שת .1

 . שנהמ בלןת קאותה הוא מבקש לבצע באמצעו
 
 להלן:  בתנאי הסףחייבים לעמוד  הברשימכל קבלני המשנה שייכללו  .2

הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  שוםר ןלבק 1.2
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע  

 .ת החייבים ברישוםמקצועו ה באותםבאמצעות קבלן משנה ז
לעבודות     הות או דומותדות ז בובע ניםש  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 . קבלן הראשי לבצע באמצעותםהמבקש  אותן 
 
שנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,  י המלנבק תשימלר .3

 לגבי כל קבלן משנה בנפרד: 
 .פרופיל חברה 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות קבלןשביצע ה פרויקטיםשמות  3.2

 .רטת במכרז זה המפו דה עבום לזהים בהיקפם ובמורכבות
ון  יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנ ,אלה םפרויקטילגבי  
ידים הנ"ל ביחס  ע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפק צו יבהו

 .)כולל מס' הטלפון שלהם( אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 
 

לן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  בקאישור לפני  .4
ם מהנסיון  שלהתר על ידי הקבלן הראשי, על מנת יוצעוש שנה המ  קבלני

 . םיעצהמווהמקצועיות של הקבלנים  
 

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול   .5
הזכות    שמורה למזמיןקבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 

ן  ינת א י ול את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, למסור
 קבלן הראשי כל פיצוי על כך !! ל

 
אי הסף המפורטים  תנב םימסון כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן ייצו .6

ל דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת  לעיל, מסורה לשיקו
 .בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה

 
  שורכי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא איגש מוד .7

זה,   בפרויקט הות אלקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודמהמפ תבבכ
 . ילעל  ן צוישייבחר לפי ההליך המ

 
על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע   .ד

 . לעילכמפורט באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, 
 
יום    120משך  שנה בהמני קבל במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים ל .ה

ם  שלל תוהזכ ם מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את ול תשל לאחר שהקבלן קיב
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ם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י  ישירות לקבלני המשנה את המגיע לה
 . עים לקבלןים המגיו מהכספ הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכ   .המפקח

 
 םתיאום ושירותים לגורמים אחרי 12.00

ים אחרים כגון: חברת בזק, חברת  לגורמייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים   לןהקב 
נן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי  ם מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אי ניל בק מל,החש

   .קחתחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפ
 ותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: ירהש 
 ., חשמל ותאורת עזרםימקת אספ .א
 .ות ביבוס  על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה  רמציהמתן אינפו .ב
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות,   .ג

 . צירי הליכה וכו'
 . רכות עם הגורמים האחריםהמעהרצה של  הפעלה ו הכוונת מועדי חיבור  .ד
 וכו' ,פיגומים  רמה ושינועאמצעי ה ש בכלראם מתואאפשרות שימוש מ .ה
שלא ייפגעו ע"י פועלי  ך כ ,מים אחריםרגו  של ה של ציוד ו/או עבודותהגנה סביר .ו

 . הקבלן
   .ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה .ז
 ' וכבע,גבס ו ,ריצוף,צתיקוני טיח .ח
 שילוב בלוח הזמנים של הקבלן.  .ט
 . ביטוח .י
 

 ם אחרי  ניםקשר עם קבל 22.00
 
 כללי  .א

  ות לאשר אינן נכלנוספות  ותבוד לות עהעבודות לביצוע המבנה, נכלרת במסג 
  יםנפרד  יםעבודות אלה יוצאו למכרז  .ע"פ קביעת המזמין חוזה זה  מסגרת/ב

, וזאת בכפוף לאמור  "נים האחרים"הקבל ו, שיקראםי אחר נים ויבוצעו על ידי קבל
 . דותעבובתנאים כלליים ל

 
  00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף  קבלעם ה שרות ישירהקתצע ה יב ן זמיהמ .ב

בצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של  לה ייה ועל הקבלן   הכללי פרטבמ
מנים  בלוח הז במפרט הכללי לרבות השתלבות 00.06בהתאם לסעיף  העבודות

 .  00.21סעיף גם ראה  -,שירותי אתר,ביטוח וכו'ן הראשילי של הקבלהכל
נים  קבלה ידיעל שו יעם שמעברי רת כלל החובה של סגיית ב', בנוסף לאמור בסעיף  .ג

בכל שלבי העבודה,   תזאו, או גבס(/בנויות ווקירות )בטון, , דרך מחיצות האחרים
השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו   . לפני או אחרי עבודות טיח

 . וועל חשבונ  ן הראשילקבה  ידיעל ויותקנו יסופקו  במשותף,
 
ן שירותים  ה ומתחריו א ה אוד העבמהלך  ם ב אום וביצוע תיקוניה לתיכתמור .ד

, עלות הנ"ל תהיה על  ואה ש תשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא   יםהאחר ים לקבלנ 
 . חשבון הקבלן

 
 בקורת העבודה 32.00
 

רים  מכשיוה  ליםועלים הכאת כל הפ הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח  .א
  או  נה,מבס ללהיכנות תהיה תמיד הרש פקחלמ .תם בשביל בחינת העבודוהנחוצי

  ורעב  עבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודהה קום למ
 . הפרוייקט

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה   .ב

ת הוראות המפקח תוך  ייב לבצע אלן ח הקבו ו להוראותיניות או בהתאם לתכ
 .בונוחש  , על ע על ידושתקב תקופהה

 
י לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  ה רשאיהי קח  המפ .ג

נוסף    -מר במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חו דה בועל
שנמסר  ומר בח א ישתמשלן ל הקב  .ייםלבדיקות הקבועות בתקנים הישראל

 . לי אישור המפקחלבדיקה ב 
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ק ממנה, או עבודה  חל או ה, כללה בוד העבק את פסיפקח יהיה רשאי להמה .ד
בהתאם לתכניות, המפרט  ת שיעבמקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נ

ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או    .הטכני או הוראות המהנדס
 .דהעבומסירת ה  וי במועדלשינ

 
  ים,מר החולטיב חס ה שתתעורר ביל שאלון בכ המפקח יהיה הקובע היחידי והאחר  .ה

 .ה ולאופן ביצועה העבודיב לט
 
שהוא עומד לכסות איזו עבודה   נילפ  הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב .ו

ן של  א בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכושהי
הסיר  רות לח להובל הודעה כזאת רשאי המפק שלא תתק קרהבמ . נהודה הנדוהעב

 . חלק מהעבודה על חשבון הקבלןס כל הרוו ל, אדהעבומעל ה וי את הכיס 
 
אחריותו המלאה של  העבודה אינה גורעת מ  ועיצבהשגחת המזמין והמפקח על   .ז

 . הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 
 דהיומן עבו 42.00

 ם:כל יו ירשום ובו  מסודר ע"י הקבלן,העבודה באופן   מקוםל בדה ינוה עבו  יומן 
 . סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם חד עםי  םסקיהעו םיעל פור המספ .א
 . שנתקבלוחורות הסו  םכל החומרי .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין  .ג
 . מזג האוויר .ד
ן או  למזמיהקבלן המיועדות בקשות ותביעות  רות,הע  פן בולט:באוד ומיוח במדור .ה

 .תב מיוחדחת מכשליום במקו ך ז ר בדרבח אם הוא למפקח
ם הוא בחר בדרך זו  א  קחפבמדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המ  .ו

 .ד במקום שליחת מכתב מיוח
ת  בודות בעד עחשבונו .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז

 .לפי הרשום ביומןת ייעשו רק ומיוי
מטעמו וע"י המפקח מטעם  בודה  הע  נהלו מ א  בלן"י הקם עה ייחתם כל יועבודמן הוי 

 . המזמין
  .ור המפקח והעתק עבור הקבלן: הדף המקורי, העתק עביםתקע ה 3  -יומן העבודה ינוהל ב 

מכילים   לעילים זכר או ו' הנמדור ה' העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם 
 . עהשבו בסוף כל -לא  ום, ואם רש
בגמר העבודה יימסר היומן    .זמן הגיוניל בכ  וחוא כו בא  מין ת המזרשוהיומן יועמד ל 

משך שנה מגמר  מוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני ביע ו , הכרוך למזמין לשמירה
 . העבודה

ייגות בכתב של  ר הסתהיעד .ן זמי ים את המנם מחייברישומי הקבלן ביומן העבודה אי 
נכונותם של  שור לאי הוהע מבו ו שבאות  פקחבי רישומי המדה לגהעבו הקבלן ביומן

 . הפרטים הרשומים בו
 
 גבהים קיימים  עלר והתוויה, סימון וערע 52.00

  .נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה  
  בר ע"יעשו כדה שנועל חשבונו ובמי וצעו ע"י הקבלןן יבימויות והס התוו ות, מדיד כל ה 

  . ויתוחזקו ע"י הקבלןבדקו  ו יו/א מו שליו חרים,ם א גורמי
כל ערעור על   .קיימים המסומנים בתכניותה יםה כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגב 

צו התחלת  ת יום קבלימים מ   10-גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
ע  קבות נקוד   קיןעל הקבלן להת  .בוןו בחשות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחענט  .הבודע
 . צורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהיה לפיות וספ נ
ויספק, על חשבונו, את כל   ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 

סיומה  ה עד למועד  קופת העבוד כל תוך ת ת כך, וזא ושים לשםהמכשירים והאביזרים הדר 
 .ירתהומס

 . , כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכוןבונושחל  , עחדשמ נותס ולבהרועל הקבלן יהיה ל 
 
 םוהת  ימו אקלים קינז הגנה בפני 62.00

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת   
רוח,  שמים,בות גי השפעות אקלימיות לרחומרים בפנם והכלי ד הדה, הציובנה/העבו המ
   .וכו'מש ק, שאב
  האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהוםבכל   טקוינ  הקבלן 

המוקדם של    העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו טחבש
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פעלתן, הערמת ם והת מיאבומש  ה, אספקתוי, אטימאמצעי ההגנה יכללו כיס  .המפקח
ת ביצוע  תקופ כל משךן בקי ב תן במצזקתקוז המים, אחת לני תעלו סוללות, חפירת

רים שיידרשו על ידי  אחה םהמבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעי 
  ן ובהיקףכל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופ .המפקח
 . ל המפקחנו המלאה שרצו  עותשבי שיהיו ל

שר אושרו ע"י  שים אדרום הצעיאמל הלן בכ הקב ת גם אם נקט עבודוגרם ל כל נזק שיי 
 . המפקח ולשביעות רצונו המלאה  ותראוהמפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם לה 

 ת גשמים,יר, לרבולהסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג או  
 . ןככוח עליו חשבויי  לא

 
  ם קיימים מתקנינים ואחריות למב 72.00

באתר  עיליים ותת קרקעיים,  ,ם ומתקנים קיימיםמבני מות לשלאי חרא הי ן יהבלקה 
על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע   שה אליו ויתקן, גיה י העבודה ובדרכ

קבל את הוראותיו על  ח ולמפקד להודיע מי הקבלן ל  עם גילוי מתקן תת קרקעי על  .העבודה
   .בו אופן הטיפול

למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,   כדי תו יחהבט ת ורוזהיצעי האמ הקבלן ינקוט בכל 
 . באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור א שויבמתקנים ובתכולתם 

 
 קרקעית -חפירה תת 82.00

ינורות בתוואי  ם או צ כבליין  י אלוודא כ  מכני, ישלפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי  
 . "בכיום ומיב, י ביוקוומל, תקשורת, לי חשן: כבהחפירה כגו 

החשמל, חב'   רתחב י ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק",לפנ 
 . קרקעית -תית תת הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תש 

"ל בין אם קיבל ובין אם לא  ם הנתקניבמ יעה ת לכל פג ה ובלעדיהקבלן יישא באחריות מלא  
 . חרם אורל גאו מכ קח לחפירה מהמפ  אישורקיבל 

הקבלן מצהיר    .וצעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עלי נקטויי 
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים  

ירות  ת היש פקח ולשאת בכל ההוצאוות רצון המשביע, לונו, על חשביב לתקנםומתחי 
 . "להנ נזקמהאה  כתוצ רמונגוהעקיפות ש

 
 ביצוע בשלבים  92.00

בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי   צעתבהעשויה ל על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה  
לפי  ם ו לביוע בשהביצ .המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו

 .ועהביצ ופתארכת תקלה להש כעיא ישמבתוספת תשלום וליזכה את הקבלן  ת לאויועדיפ
 
 ם ניזמ לוח 30.00

 
  הקבלן לוח זמנים  "יע שיום מיום מתן צו התחלת העבודה יוג 15לא יאוחר מאשר  .א

 . במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף 
 
  .נדרשותות הלויהפעי את כל   ויכלול  ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה .ב

ים  תיד הע ייםנו השי יות והסטדש וישקף את די חוכן מילוח הזמנים יתוקן ויעוד
  .ביניהןר קשהיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות ולה

 . בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה
 
כחה כי קצב  הוש שמ ן יקבלגש ע"י האשון שהואיחור לגבי לוח הזמנים הר  .ג

  יהיה בלןהק  ועלן  בזמכולו נה את השלמת המבבטיח ינו מהתקדמות העבודות א 
 . קחפטחת זירוז העבודה כפי שיורה המבלאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 . עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 תגבור קצב העבודה 13.00

נים, הוא יוכל ע"י הוראה  זמה וחבל מודה כדי לענה מספיק יחליט המפקח כי התפוקה אי 
 : ע"ידה בוהע  ביצועצב בלן להגביר קות לקלהור  בכתב

 . ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח הבאת -
 . השוניםם לסוגיהם דיובע הגדלת כמות ה -
, ולעשות כל דבר שהתנאים  לעיל  00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 . ם המוקצביםינהזמ גה חריי למנוע  חייבו כד י



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    15  

וד בלוח  י לעמכד רושהד כלאת צעתו  ת העת הגששבון ב קח בחמי של רואים את הקבלן כ 
פת או פיצויים בגין: תגבור  וסת  להזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכ 

 . ת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"בהציוד, תגבור כוח אדם, עבוד
בלן ה על הק , יהימנוחהשעות לילה ובימי  שעות נוספות, ה של בוד ורך בעשל צ במקרה 
 . לעיל 00.15 עיף בסר ומל כאעו פל

 
 מוצר "שווה ערך"  23.00

רשאי הקבלן להציע  סמכי מכרז/חוזה זה פירושו שבמר כהמונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נז 
כל   וכן וה ערך ר שו מוצ .חרתכאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה א 

, לריכוהאד פקחשל המתב קדם בכשור מו ון אילף טעעיף של מוצר שהוחשינוי במחיר הס
 .ם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקחבין א

וזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר רז/חמכב םבכל מקו 
יש לראות את שם המוצר כאילו   . צרמו ותוהנדרש מא ור הטיב וכו' נעשה הדבר לצורך תיא

   .ערך כמשמעו בסעיף זהשווה צר מו ציעלהאי לן רשהקבשווה ערך" ו  ו "אוב ליד נכת
 
 בדיקות מעבדה  .3300

  מכל סוג,   ,המעבדה בדיקותכל של וביצוע ה ותאום  י להזמנרא אח הקבלן יהיה - 
הפיקוח  ישת דר ם ועל פי קניהת  פי כל,על  ,לפני ביצוע ולאחר ביצוע,ככל שידרש

ת  בדיקומת וגרפר פי על ומה( וכד מכון התקנים צים, )יוע על ידי גורמים חיצונייםו
עת לעת  ח מפקהמ  כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה

 . או על פי המפרטים הטכניים 
 

ת  ת הבדיקו, ותוצאוהבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין  - 
שנ תחי   נ"לה את  העתיבנה  הצדדים.  תעודי  של קי  ברו  יועהבדיקות    וצאות  ת  ות 
 לקבלן .    עברתםלה  לבימק בח מפקל

                                       
שיגרם  הבם  ותיא  -  עיכוב  כל  הקבלן.  של  מלאה  באחריות  יבוצע  למהלך    דיקות 

ל יחשב  לא  הבדיקות  בצוע  בגין  תביהעבודה  לוח  צורך  הקבלן    ועל  ים  זמנ עות 
      הבדיקות.מערך  בצוע לקחת זאת בחשבון בתכנון 

                                 
כל מוצריהם    שנה על המי  נ את כל קבלגם  מודגש בזאת כי מערך הבדיקות יכלול    - 

 את הבדיקות כדלקמן:  גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 
 ים. ונסלכל ובדיקותון פלדה בדיקות בטון, זי •

 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  •
 ר. אווי זוגכת אוורור ומימער יקותדב •

 לוי וכיבוי אש לרבות ספרינקלרים. ות גיכערת מ בדיקו •

 ק הדבקות לצבע. וון וצבע ובדיקות חוזגלי  ב בדיקות ריתוך, בדיקות עו •

 ון. בדיקות למרחבים מוגנים לרבות: אטימות, ציפויים ומערכות סינ •

 בות: לציה סניטרית( לרשרברבות )אינסט -ה רוא תקני תבות מבדיק •

 יין.לבנ בדיקת נקזים מתחת  •

 מים פנים וחוץ. ספקת א תורכ מעקת בדי •
 בדיקת נקזים, שפכים ודלוחים בתוך המבנה.  •

 ת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה. יקדב •
 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.  •

 הבניין.  ב ותיעולבדיקת התקנה של מערכות ביו •

 ה ערכת ההסקת למויקבד •

 בות. שרבר בודות בדיקת בצוע גמר של ע •
 וס דח יר ת אוו ערכבדיקת מ •
 של תקרות תותב פריקות ולא פריקות. התקנהקת בדי •

 גז )גפ"מ(.   ריות ומערכות אספקתולס  תבדיקות התקנה של מערכו •
 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית.  •

 יקה. ריחי קרמבדיקת חיפוי קירות בא •

 ריצוף.בקות של טיח וק הדחוזבדיקת  •
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 ם. מעקי נה שלבדיקות התק •

 ט ום הפרוייקסי במל ת חשוחלופית בוגרטרמ  בדיקה •

 5וטופס  4בדיקות לקבלת טופס   •
 ועל פי דרישת המפקח. י כל דין פ על אחרת שתידרש  כל בדיקה •

על חשבון  כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי   •
 הבלעדית קול דעתו י שיפל  ע  כוןמצא לנככל שין הקבל

 
  עותק מכל לוחמש  עותמצבא המפקחעת ועברו מיד לידי ת י בדיקו תוצאות ה  - 

 ה, ישירות על ידי המעבדה אל המפקח.  בדיק
 מטעם הקבלן ועל חשבונו   ידי מעבדה מוסמכת   צעו עלבוי תכל הבדיקו  
  יום 14  תוךהמעבדה  דיקות עםהקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הב  

 עבודה. ה  התחלתמקבלת צו 
 

לת כל האישורים  ות, עד לקבזרות חדיקובום יקויין לתיקו, דיקות הנ"לבהכל  עבור 
 לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.  לםשוילא של המפקח ועד אישור סופי  הדרושים

  
 המוצריםטיב החומרים ו 43.00
 

תקן או סימן   תו עליב ים פעלרים של מים ובמוצהקבלן חייב להשתמש בחומר .א
באם אלה   פרטהמ  שותריבד לעמודצר חייב חומר או מוה קר ל מבכ .שגחה בלבדה

 . תאיםגבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המ
 
מרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  והח  כל .ב

ת אישור  א בללקים ייבן הכלל ח א יוצא מ כל החומרים והאביזרים לל .מוכר
 . המפקח

 
ות ת"י  מדו בדריש יע לל,הכ מןצא לא יול  רים שיסופקו,החומ  ת שכלמודגש בזא .ג

 . תוכל דרישות הרשויות הרלוונטיו 921
 

יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה   מתחילת הביצוע,  וםי  45תוך  .ד
, ללא יוצא  '(כוו יםרמוצביזרים,  זולים, אהחומרים והמוצרים )פר כלהפיקוח של 

ת  מאודוגם לאיית  הקבלן"י שיסופק לאחר מכן ע חומרוכל  ל לאישור  מהכל
 . תהמאושרו

 
 בדיקת דגימות ואישורן  53.00
 

תקבע  מעבדה שבבדיקות פורט לעיל יעברו המפקח כמ "יע וים אשר יאושר חומר .א
ד  ציואו בחומרים ך שימוש חל בשום אופן בביצוע העבודה תוולא י  .ע"י המזמין

  פקח"י המע עשרו לביצוואוימות המתא יקות המוקדמותטרם הושלמו הבדר באח
 . יםכננהמתו
  ותנימו מכל הבחי חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאה 
 . ושרודגימות שאל

 
כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר   .ב

ים  ום חומרים אחרמקד שהקבלן יביא לשך עתימהעבודה   סקתהפ  .האתרהפסול מ
 . פקחהמ  עתל ד בלת עמתק ובכמות ה  ושריב מאבט

 
ת  א יםניפטור בשום פ אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא   .ג

אחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש  הקבלן מ 
 .בהם

 
 יודחומרים וצ 63.00
 

ביצוע   טרתלן למי הקבאשר יופעל ע" המכשירים וכל ציודות,  כונהחומרים, המ .א
 . הדרישות לגבי טיבה ואיכותה  טיח את קיוםב להדי בהם כיה יה   ה,ודבהע
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הציוד יסופק ויוחזק   .דשים ובאיכות מעולהדה יהיו ח בולע ומרים שישמשוכל הח  .ב
ים  רבי הרזו הכלים  ילוף ו/אבמצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי הח

  ותבודוד לעצי  חל במיוחד עלן זה  עניי  .תקלות מכניותרים של דרושים במקה
 .ת של ביצוע רציפו בותחייהמ

 
רשימת הכמויות,  למפרט ול אםהתב הקמת מתקנים כל ציוד ואביזרים הדרושים ל .ג

טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם  
   .רשפורשות את הנדואמים מ גם אם הם תלן, הקבשל המלאכה  צוע בבתילבי
  -לן או מיצרן, או מספק הציודהקבש מדרול פקחאי המ רש לפני מתן האישור, 

 . רים טכנייםתכניות, הסברים ותיאו
 
היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר   .ד

ודל  זה ומג זרים מגודלואביוד  צי ן בייצורע וניסיויכולים להוכיח שהנם בעלי יד
 . "לקן הנ ש במתדומה הדרו

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות  -על  ומה שיוצרד דציו כי ח וכיהם לה עלי כן  -כמו 
לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,   .שנים לפחות 5  משים בו במשךרצון המשת

  להזמנת .היריעיל ומ המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות
  םיימ הם קיגבים שללספקיאו  רנים ת ליצל תינתן עדיפוחו"אביזרים תוצרת וד וצי

, לכאלה  ם מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרותות המחזיקיכנוץ סבאר
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא   .שרות יעיל ארץ ארגוןב יםקהמחז

והמפקח  ע"י היועץ נתן יי   יודלהזמנת צהאישור   .נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
ג  קביעת סול םיני טכם המכיל המסו כליה יצורפ שא  הציודזמנת גבי העתק ה-על

 . הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות
 
יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  נת הציוד זמלה נאים הטכנייםהת .ה

  התכניות ת, על כלסטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונע 3
  החזיקם ל וף מומלציחיל חלקי שימת  רי העזר וכן רד ואביזים של הציוספקט פרו וה
הרכבת   טציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפניהדוקומנכל את  .ילאבמ

אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא   .יירשם ביומןם, והדבר קובמ הציוד
מת,  מושלוה ינה ולתו התקציוד ופעמשום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב ה

  הואת,  ישודרד ב ו עומאינוד פגום ו הצי ת כי אחריובמשך תקופת ה ויתברר   ובמידה
 . יאשה ל כתוספת כספית קבלן ללא כל זכות ערעור, וללא ידית ע"י היוחלף מי 

 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה   .ו

או  שנקבע, וח הזמנים ם ללהתאת בההתקדמו ט או קצבבהתאם לדרישות המפר
ויוחלפו   ל חשבונו, וע בלןהק   "יה עהעבודום סולקו ממק , יתקין מכני שאינם במצב

 . דרישותציוד וחומרים אחרים המתאימים לב
 
יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה   אל .ז

 . צון המפקחות רביעולשי החוזה  רושים לפ יימצאו במקום בכמות ובאיכות הד
 
 יכות מערכת בקרת א 37.00

 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08 ףסעים להתאב  כותרה איבק הקבלן יקיים מערכת
 

 תשלוםל ותנכמויות וחשבוחישוב  00.38
 חשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לחודש בתחילת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ   
 י המפקח עד לאותו מועד. שרו ע" אוו  עוצבינארית ויכלול את כל העבודות שבו 

 פי עבור החלק  דוייק וסו מלא, מות מויב כשוחי בהגשתנה ון החלקי יותהחשב תשלום 
 שבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום.  
 דיקה ואישור. לצורך ב ון החלקישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשביח 
 בדק. א יהחשבון ל –יעמוד בדרישות אלו ידה והקבלן לא במ 
 כנההה .יתארבנ  תוכנתוב עזרת מחשבת בשבונות והחהקבלן מתחייב להכין את הכמויו  

רו ע"י  ושיא שתיעשה בתיאום עם המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר  לעיבוד 
וני הקלט וההגהות במועדים קח דו"ח מלא שיכלול את כל נתיגיש למפ. הקבלן  המפקח

 .הקבלן בהכנת הכמויות במחשב יחולו על  וכותהכר שיידרשו ע"י המפקח. כל ההוצאות 
 וחזר לקבלן.ויק ד יב לא יםנהל פי ה על חשבון שלא הוכן 
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  תכניות 93.00
"למכרז בלבד" שאינן מושלמות   יותתכנהינן  זה למכרז/חוזההמצורפות התכניות  .א

מידע מספיק להצגת מחירי  יהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, לפרט
לן  הקב  .נים לבצועח זמת לו נמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכב הכבכת יחידות
שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום  שת הצעתו, ם הגבעצר, שאמ המציע

יות הלא  עה, או להארכת זמן בגין התכנת או ההצי היחידו ר חימ תביעה לשינוי 
 . מושלמות

 
תמסרנה לו  דה,  העבועם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע   .ב

לת צו  קבם ע  .וביכא עדה ללעבוהתחלת וקידום הקה למספי  תכניות לביצוע במידה
  .םים החסריטפרה יום של התוכניות ו  14התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 
י  פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפ  לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר 

 . המפרט ברשימה הנ"ל
 
  רהאווימיזוג  מל, החש  ,האינסטלציה ק את תכניות הבניה,לבדוייב הקבלן מתח .ג

עליו להכיר   .גע לעבודות הכלולות בחוזה זהבכל הנו  וםמק ה יא תנ ואתמור, יהגו
את מצבן  , ולקחת בחשבון במבנה ובאתר המבוצעותהעבודות    כל את שלבי בצוע

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
  וםי  14ע למהנדס תוך הודיתו לובאתר ובמבנה, וזכ ן כאילו ביקר הקבל את   רואים 

בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות   , על סתירותוזהחת ה חתימום מי
שרויות גישה  אחר, ביחס למידות הפתחים, אפ"י קבלן שבוצעו ע ותמ עבודות מוקד

 . וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
בצוע,  טי ה, פרתבודו, תחול עליו כל האחריות לעהנ"לועד  לא הודיע הקבלן במ 

אמה למבנה, למידות הפתחים,  אי הת עקב םרי יזאבו ביוד א בצ  לשינויים
 . לאפשרויות גישה וכד'

 
ים לו לבצוע  ל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושביצהיר שק מן להקב .ד

לפיהם   לבצעלתו , ושביכו םוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 . רצון המהנדסעות לשבי  ם ופועל כהלכה מתקן מושל

  מדויקבתכניות, אינו   כמצוין וכו'   תהצינורואה, היציחי  פת ,דיוהצ ום מיק 
ן בצוע  רשו או שיהיו רצויים בזמשיידשינויים בהתאם ל וותנוהמהנדס רשאי לש

"ב  על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו  .העבודה
  עםות התחשבוך  צועות אחרים, תומק הגמר , החשמל,רהאוויות בנין, מיזוג תכני ל
יים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא  מציאותם היאתנה

 .ר דיוק הבצועעדית עבומלאה ובל  ות יבאחר
  

י המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם  לבצע לפ  על הקבלן .ה
שבתכניות לבין  דות המי  ןהתאמות שבי -הודיע למהנדס על איו ולבודתיתחיל בע

בכל מקרה אחראי הקבלן   .ת והסברים בכתבהוראו  בקשלו,  ותיאבמצדות שהמי
אי  במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומ תעשה שלא עבודה ש  לוכ לבדוק דיוק המידות

 . ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו  סתיהרהתאמה( 
 
  ות,ם לרשימת התכני בהתא וזה ח כל התכניות המצורפות ל" משמען  ניותה"תכ .ו

לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה    הנ מסרשתי תיוכנ ת כן וכמו
 . ושינוי

הקבלן    .ותו נושאימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באת שינויים ש ת יתכנ 
 . אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
ן  בתכנו ים וע יתכנו שינויהביצזמן בבהתאם למציאות שתתגלה דע לכך שן מוהקבל .ז

שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה   .בהתאם לכך יעודכן התכנון .יםמותח ה כלב
 . ארכת משך הביצועו/או לה  י מחיריםו ינשל

 
 יחידה רי מחי 40.00

בו  במצ סעיףמחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו   .א
  מתהשלרוש להד  יכלול כל אלמנט חירהמ .ההסופי לפי כוונת מסמכי החוז

  לאותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כ מסגרתה בדועבה
מחיר היחידה   .יף העיקריית בהשלמת העבודה במסגרת הסע וך הגיונ ד הוא כרוע

ת הכרוכות בעמידה  לליו ת הכ יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאו
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ך  ות כרולהי  ישוהעי  כספ ערך  בעל וכל אלמנט אחר וזה י הח כבכל תנאי מסמ
 .בהשלמת הנדרש

 
אותו סעיף,   ה במסגרתאו העבוד יטר מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפ .ב

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו   .ףלמעט מס ערך מוס
 .הן לכך כל השלכה על מחירי היחיד ואי   זמיןהבלעדי של המ

 
 ות כמוי ימתרשימת פריטים ברש .ג

רשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן,  הרשומים ב יטיםהפר כל  
רכישה, הובלה,   המחירים לפריטים אלה יכללו .במפורשת נאמר אחר אם אלא

עזר  יטי  ו פר ם, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה אאחסנה, מיקו
ה  ר יישה צא הו לל כל כו לה תקין ובטוח,פעו   למצב הנדרשים להבאת הפריט הנדון

 .הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומהעקיפה ו
י הקבלן עד  כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"רש  במפונים מ סומפריטים ה 

ות  הוצא נה, מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החס .למחסנו שבאתר הבניה
 . דלבב אלהולות פע  ורווח קבלני עלאלה לות וישירות ועקיפות הכרוכות בפע

  תמחיר התקנת הפריטים כולל א .כ"הרכבה בלבד"  במפורשהמסומנים   טיםפרי 
התחייבות הקבלן לתקופת  לרבות עמידה ב שלם של הפריט,ביצוע מוהנדרש ל לכ

לות הפריט  ם ע שלותרט להבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פ
 . יןהמזמ  עצמו אשר תחול על

פריקת החומרים, אחסונם הזמני   .ןמי זמהת  יוחרבא  לאתר יעוכל החומרים יג 
 . לם עבורם בנפרדולא ישו  ל חשבונועו  ןופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבל

 
 ריטים אספקת פ .ד

ו  בעצמ המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך  
  בר שהדמבלי ים ק פריטים חליפילספ זמין מכן רשאי ה  .יף של "אספקה בלבד"סע
  י מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמהה לשנועיל  ששמי
 . רוכים בהרכבהלוואי הכבפריטי ה  או
ויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים  מפקח חישוב כמהקבלן יגיש ל 

ן  , יהיה על הקבל פיקוא יסלבמידה וכמויות הקבלן  . יות פחתכמו  רבות ומידות, ל
 . מרים מחדש בכמויות הנכונותכל החואת  ,נובו חשעל ספק, ל
 .פרדישולם עבורם בנ  בונו ולאן ועל חשלקבהחישובי הכמויות יבוצעו ע"י   

 
 ים שינוי 41.00

 שינוי כמויות  .א
 .בדן בלאומדהכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם ב 
  וה א הגדל "יע  יותכמוכלשהו ברשימת העיף ת בסוכמההמזמין רשאי לשנות את  

חלקי  / למסור עבודות, ואף לבטל סעיפים לחלוטין,כל יחסטנת הכמות בהק
היחידה של   י במחיריילה לשנו עה  ומבלי שדבר זה יהו ,לקבלנים אחריםודות  עב

 . עיפים אחרים הקשורים בואותו סעיף ו/או ס
אפילו אם כתוצאה   ינוי,ללא שדגש שמחירי היחידה יישארו ר ספק מון הסלמע 

  מצעי העזר שאינםאו א   ספחיםו הר האביזרים א ל מספגד תוני בתוכ משינוי 
 . מחיר היחידהמשולמים וכלולים ב

  50%-כם כאלטרנטיבה או וינים סעיפית מצמויו ובכתב הכדה  יכמו כן במ  
כראות עיניו,לבטל   לביצוע  יפיםמהכמות,זכותו של המזמין לבחור את הסע

ראות  א כשהו יחס בכלא  ומות שהי ם בכל כצע חלקי סעיפילבם,למים שסעיפי
של אותו סעיף ו/או  מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה , עיניו
 בו.רים רים הקשואח םסעיפי

רווח בלתי סביר  קבלן קבל ה י,כלפי מעלהכמויות ה שינוי  מוכתוצאה במידה  
 ' להלן.בסעיף ב פורטי המלסעיף על פ ,יקבע המחירהגיוני בלתיו

 עבודות נוספות ו  ריוק המ נון שינויים בתכ  .ב
כתב  ב הא קבלת הודעאין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי לל 

 . ינוי כולול מחיר הש ף אישור עקח בצירומהמפ
ר שיוגשו ע"י  מחי על בסיס הצעותייקבעו )חריגות(  ות הנוספות מחירי העבוד 

 :הבאים ניםריויטקרעפ"י שלושת ה  ןהקבל
בניכוי כל ההנחות  ו  פרורטהמותאם ע"י  תויומ כה בבכת הדומף סעיעפ"י   .1

 . הצעתושניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת 
, ללא תוספת  15%ה של נח גדולות ובהודות בניה דקל לעב מחירון   "יפע .2

 .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים
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שיוגשו על   -יםספקה או קבלני משנ מפורטות שליר ות מח הצע  3ל בסיס  ע .3
 ן.ימ זמהדי ידי הקבלן או על י

 
פי   ת עלוזא הנ"להקריטריונים  כל מביןהמחיר הזול ביותר  המחיר הקובע יהיה

 .מפקחשל ה  דיעלו הבדעת לויקש
 
 כמויותכתב ה  הות מחיריכלליות וז 42.00

 
עבודות מאותו  בלן הנן זהים לכל הב הקמחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נק .א

  בכמויות שונות ומידות יין, בבנ  םינ ות שזמנים שונים ובמקומו צעו באם בוג גם סו
פרקים  ב  זהיםם יפיעבסרים זהים מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחי .שונות
 .הזהים  בע לכל הסעיפיםל יקה המחיר הזוקרה של סתיר מ בכל  .שונים

 
  ו/או קטניםרכים ו נפחים ו/או אועבודות בשטחים ו/א בגיןלא תשולם כל תוספת  .ב

 . מביצוע העבודה ר מכל סיבה שהיא הנובעי אחקוש לכ  וו/אות ידיים בגין עבוד
 
 .עבודה ר הטח אתש בכל  ועזהים לביצמחירי היחידה יהיו  .ג

 
 מחירי יסוד  34.00

 סמכי ההצעה: ופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" בממת לב הקבלן משות 
  רועב   כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל מוצר , שמחיר יסוד שלה ולהבהרה יצויןדגשלה 
שולם המספקת אלא למחיר שמופיע במחירון החברה הכוונה אינה למחיר ה .מוצר ותוא

 . ו'הובלה, פריקה וכ לא הוצאות  , ל יהןהנחות למינ  או/דות וורהה  לכ לאחר
וצר ולחייב את יצרן כלשהוא מחיר מ או  המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק 
 . לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל קבלןה
ן  והמזמי  ₪ 200מ"ר הינו  /₪  60סעיף הכולל פריט במחיר יסוד של חיר אם מ : אוגמדל 
 תשלום זכאי ל יהיה  הקבלן,₪ 50ל  יט שעלותו בפועפר  כושלרט חליה
 ₪   200-60+50=190:של 
 כולל פחת סוד ת שמחיר הימודגש בזא              

 
 ושםרים ופות בין המסמכייפעד 44.00

ת שבמסמכי המכרז ראו הו יןת במשמעו או דו ו/ התאמ אי הרה של סתירה ו/או  מק בכל 
ית  ד עבל יקבע   מפקחהך. ליבו של המפקח לכתשומת  ד אתב מיהשונים חייב הקבלן להס

  בודה כזושל עודה והקבלן לא יתחיל בביצועה וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העב 
 דון.  ינקח בל את הנחיות המפ לפני שקיב

המסמכים עליו לפנות אל    אותהורל ת שירו או אי בהנה בי הן באל מקרה בו נתקל הקבלכב 
אי הבנות ו/או   ואו/ תירות מו סצבע  ה שבו יפרש הקבלן לכל מקריו.  חיותהמפקח ולקבל הנ 

 המפקח.   בכתב של ישורהקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישלים אינפורמציה חסרה,  
ה ביותר יר חממ השה הדריחוזה יקבע המחיר לפי מסמכי ה ןי מה בבמקרה של אי התא 
 ביעתו הבלעדית של המפקח. וזאת עפ"י ק  מין המזת טובל

 
 קןמת יפרוס( AS MADEדות )תכניות ע   54.00

 
לביצוע   כל העבודות בהתאם תכניות המראות את , על חשבונו , לן להכיןקבה לע .א

טלציה פנים  וז, אינסקיל, נ ת כגון קווי חשמתרוולל העבודות הנסעל כ בפו
וכד' כפי שבוצעו )כולל כל  לות  ריכ ,אדותשונ רכות יות,מע על,מירוג או ,מיזו וחוץ

במפרט   00.12.01יף בסע  ראמו, הכל בהתאם לות(המקורי  ניותלתכ  השינויים
 . הכללי

 
  גרסתתאם ל הבד" ת "אוטוקאיוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה  .ב

 . המתכנן
 
  את כללולנה תכו  דויעל  סמך והתוכניות תחתמנהי מודד מו " שה עהמדידה תיע .ג

שבוצעו  ות כפי מערכם והומפלסי/אורכי האלמנטי וכננות ואת מידותהמת ות ידהמ
 . בפועל

 
 ת  כניושל ת CD -סטים ו 5,  למזמין, על חשבונוור  ימסיכין ו ן  בלקה .ד

  .וראישותחומו, וקבל את ב י המתכנן, כל אחדבפנ לאחר שהציגן  AS MADE-ה
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יקומים  ת מרבול עה,ודה שבוצהעב את  יקתומדו ה בצורה ברורה ת תסמנהתכניו
,  ים ו/או קיימיםחדש  ייםקרקע תת  יםועומקים מדויקים של שוחות וקו 

תוכלנה   התכניות הנ"ל לא .ק ממסמכי החשבון הסופילחכ  למפקח סרנהמותי
אושרו   ר לאויים בעבודות אשינ ת של הקבלן על השספיויס לתביעות כלשמש כבס

 . "לנם הנוייהמפקח בעת ביצוע השי ע"י
 
ות  מערכ כל הספרי מתקן לסטים של  5עם סיום עבודתו   בלן הק  פקיס  כמו כן .ה

  00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  כו' ם וקטלוגי, להעהפ   הוראותק הכוללים שסיפ
 . לליבמפרט הכ

 
ן  ת רומסי  וספרי המתקן ותעבור הכנת התכני י, הכלל בניגוד לאמור במפרט   .ו

 . לןקב ל הע  חוללכך תתמורה  והד פרנלם בא ישוכמפורט לעיל, ל מפקח,ל
ף  יסע  הקפדני על הוראותמילויו  ללא בלן לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הק 

 . רצון המפקח ותלשביע  זה
  
יל, לא ישולם  ט לעומסירתן למפקח, כמפור  קןי המתוספר עבור הכנת התכניות .ז

 .לןהקב לל ע וחוהתמורה לכך ת  בנפרד
י על הוראות סעיף  פדנ הק  יוילומ הקבלן ללאשל  ופין הסלא יוחל בבדיקת החשבו 

 . חזה לשביעות רצון המפק
 
   אתר העבודה ניקוי 64.00

 
בכל יום  בניין יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הנקי,    תרל אמור עשילן  בהק .א

ור  רים וימס חארים מה וחומרים מיותכל פסולת, אשפה, אדות מובגמר כל העבוד 
 . המזמין עות רצונו שלשבי, ליםנקיה בתו הסמוכ סבי  ואתיין  למזמין את אתר הבנ

 . רסודאופן קבוע נקי ומ יהיה ב האתרדת שתהיה הקפדה מיוח 
 
  כל הרצפות והמרצפות הקבלן ישפשף וינקה את יים ובגמר העבודה וע בשבפעם  .ב

 . וןבמים וסב 
 
  עצב כתמיוריד כל והחלונות, י  ל הדלתותכ אתן הקבלינקה  עבודה  כמו כן, בגמר ה .ג

שאיר  ו להעלי .ודהועקבות לכלוך אחרים מחלקי העב  ניםסימן וכ  ים אחריםוזלונ
הרצפות יישטפו במים   .ימוש מיידישלן ין מוכהבני ואתהעבודות מושלמות את כל 
 . וסבון

 
 . העבודה  ריפים הארעיים בגמרוהצ הקבלן יסלק את כל המחסנים .ד
 
אי  חרה אהקבלן יהי .ותוירש הע"י אושר הקבלן למקום שי ע"י תסולק לתסוהפ .ה

ישא בכל נזק  סולת וית הפשפיכים מן הרשויות המוסמכות לגבי גת האישור להש
מור  ת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאכישפו עקב יוטלש נס או ק
  . לעיל

 
 . ן כל תשלום שהואיף זה לא יקבל הקבלבסע עבור כל האמור .ו
 
לת אתר  קב ל עד  ופיל חשבון ס קבי א ללן והקבעם הקבלן  ההתקשרות  לא תסתיים .ז

   .פקחנקי ומסודר לשביעות רצון המ
 
 דומהכו יםוצר טניםק יםשטח/שיפועים/שתותביצוע בק 74.00
 

גם לגבי  ים תקפ ן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיומחירי היחידה, אותם ינקוב הקבל .א
רה  צו יבעל או /עו בשטחים משופעים וו/או יבוצ וסופקות והמוצרים שיכל העבוד

ם  טנים קלרבות בשטחי  וגמת אלכסונים, קשתות וכדומהד דת יוחת מ טריגיאומ
וזאת    -  וכו' ,שטחים מוגבליםםייקה ל ת והתאמו,התחברליפים,רצועותם,גוצרי
פורש בתיאור של הסעיפים בכתב  ת במן עובדות ועבודות אלו מוזכרוי אלו אם אפי
 . ותוי הכמ

 
ל, לא תשולם כל  "י כנ אופ צורה ו/או יעלב ים מוצרעבודות ומודגש בזאת, שבגין  .ב

  כסעיף ש, אלא אם צוין הדבר במפורכמויותבכתב התוספת כספית מעבר לנקוב  
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התייחסות כלשהי   וינת צמ תהיהביהן לא  בעבודות שלג .יותהכמו  בכתב נפרד
וכדומה(, רואים את   םפועית, שיצורות גיאומטריות מיוחדו -רי ן )קלנושא דנ

ככוללים גם את הצורך בביצוע   ,צעתוה  בתקבלן בכב ה נק  םאותדה, ירי היחימח
 . ספת כספית לקבלןכל תוללא  תאזכנדרש, ו

 
 ו' טון, גבס, טיח וכיר על במתגודות ע עבצויב 84.00

מפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת  ין ביפים בכתב הכמויות בהם לא צועסה  אותםבכל  
לבצע  לן הקבל  ע ,עשל רק ויםסמג ו ל סצע ע ומה( תבוחיפוי קרמיקה, צבע וכד מתוג)ד

ח טי ון, ט על כל רקע כנדרש כדוגמת בתגמיר בודת ה)במסגרת אותו סעיף כמויות( את ע
אם   פילוידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת א ח ימחיר ה שינוי ב גבס וכו', ללא כלוץ(, חו  ים)פנ

 .נו מוזכר כך במפורשיא,  דהבוסוג הרקע עליו יש לבצע את הע
 
 יםרוולוש חיםתפ 94.00

 
חורים  השארת כגון: לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן  חראייה אהי  ןלהקב .א

  תבזמן אן להכין לשם כך על הקבל .קות וכו'ציפני ירות ל וני ושרוולים, התקנת צ
  היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו   בזמןכל האביזרים אותם יש להכניס 

א  לאינה רשות יציקה לא  אחרלות חציב  .ת וכו'מעברי צנרת דרך קירו עולביצ
  . אישור המפקחלאחר קבלת 

 . ותיוחרן ובא י הקבל ד נורות תבוצע על יי למעבר הצ ימיםם המתא הכנת הפתחי 
 
יהלום,  דוח  ברים שיבצעם באתר, על ידי קיעמ ולים והכנת שרועל הקבלן לתאם  .ב

  נסתי הכשו על יד נים ייעדרך מרחבים מוג  צנרתכל מעברי ה .בתאום עם המפקח
ת  כדוגמ  שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות ידי  על ,ביציקה נור הצי

MCT  אוLINK SEAL העורףיקוד פ ת  יווהנח  דרישותל, הכל בהתאם . 
 
תכת ואטימה עם  ם ממרות אש יעשו באמצעות שרווליקי דרךכת מת  צנרת מעברי .ג

 .חומר מעכב אש
  ילעמממתכת וים וול ר ת שמצעויעשו בא  ק דרך קירות אשפלסטי  תרי צנמעבר 

מרי אטימה  וש בחווך שימהמגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ות תכממת
 . מתאימים

 
יסופקו ע"י   תוומסגר  השרוולים  .בלן ועל חשבונוע"י הקו  צעם יבותחיהפ לכ .ד

יצוע והקבלן  ב היות דוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכנר קיעבו .הקבלנים השונים
 . דרפן בנבלקלישולם  שלדע הו ביצבעת ל קיומם לא ידע ע

 
 העברת חומרים וציוד 50.00

ה שתנאי  במיד . ודציאת ה להעביר את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו קן לבדועל הקבל  
רוז כיאות, בצורה  ר, איו להביא את הציוד מפורק לאתל עיהיה   רשו זאת,המקום יד

  יקטס לרזנט או פת בפיעט ב גןשיובא יוכל הציוד  .ום המיועדק מל ודצי שתאפשר הכנסת ה
   .בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות הנ להג

לת המתקן  עד קב וה  קנת ההתל תקופכחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך יהיה אהקבלן   
לא יועבר ציוד   .ום היצורבמק וד למקום ההתקנה טרם שנבדקצי  ריועבא  ל .המפקחידי -על

ך  ול, לכאבק י חדירת בפנים מאטוים ו חיו סגור ר איננו מכוסה וכל פת שאקנה למקום ההת
  ייד-תו עלתקבל אישור להעברטרם שנ הרכבה לא יועבר ציוד מאושר למקום ה   .וכדומה
עברת ציודו טרם שיועבר  הלעברים תחים והמת התאמת מידות הפוודא אי  לןהקב  .המפקח
  כב במקוםוא מפורק לחלקיו ויורה ש וד כבמידת הצורך יועבר הצי .ומו המיועדלמק הציוד
 . תוהצב

 
 ד יוהצ להגנה ע 15.00

ל חלק ממנו כנגד פגיעות  ו/או כהמתקן במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על   
ידי  -ידי הקבלן ועל-לע  בוצעיםעבודה המ תוך כדי תהליכי ה יגרם  ה ל ותהעלולריות  שפא

די  י-גנה, הנזק יתוקן עלההצעי  במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמ .םאחריגורמים 
לן  ידי הקב -כנס לחדרי המכונות יוגן עלד המוהציו  .ןיממצד המזום תשל כל  ללא  הקבלן
  ותבצנור  פתחים  .טיח וכו' בניה,מה  צאו כתוך לתוכוזנט להגנה בפני חדירת לכל יפת ברבעט
 .ך מהלך ההתקנהלמש  אטמוי
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 שהגי 25.00
-עלים ד המותקנה נוחה אל כל חלקי הציוח גישהקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטי לע 

  .קוניםקה ותיל, אחזלשם טיפו -, שסתומים, לוחות בקרה וכו' םימנוע , םין: מסננכגוו, יד
יע  ד וציוד ילחלקי ה נעים גישה חופשית מי מויפנ ה  והגמרהבנין    בכל מקרה אשר מבנה

יים ללא  מהות לא יעשה הקבלן שינויים .את הציוד יתקין הקבלן על כך למפקח בטרם  
ובבתי   שה חופשית באתריג פקח ולמ עץ אפשר ליול בלןהק ובתמח  .מפקחאישור מוקדם מה
 . ידו-לות המבוצעות ע ולכל העבוד  בכל עתקורת, המלאכה לצורכי בי

 
 י חלודההגנה בפנ 35.00

לוודא שכל חלקי המתקן  מנת  -עילים והחדישים ביותר עלהי ם יהאמצע  לנקוט בכהקבלן י 
ן  יבשרי  אפ רהדבמקרה ש בכלן בל קד ה יפריכך  לשם  .ן יעיל בפני חלודהפ באו גניםיהיו מו

ת  ורטיבות או לח  אים במגע עםלדה הב זל והפכל המתלים וכל חלקי הבר .מתכות שונות
 . םניוומגול יהיו

 
 רזרבות למזמין  55.00

  .רוש המפקחדיחר ש א ביאו מכל רכ /ו  םפוייוהחי  ריצופיםמכל ה 5%ר למזמין ימסו  הקבלן 
 . ניםדה השו ימחירי היחאת עלותם ב ולכל לעליו נפרד ו לא ישולם לקבלן ב  הנ"ל עבור

 
 5, 4ס טופ 56.00

, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך  5טופס , 4 סג טופ יקבלן להש באחריות ה
 . מקומית ומכל רשות אחרתאכלוס המבנה מהרשות ה

רים כנ"ל ע"מ לאפשר ישובלת אים לצורך קש רהנד יםר ות האישהשג כלל אוגן לדעל הקבל 
 .רויקטהפ וםסי במועדאכלוס 

דד מדווח וכו',  ומ ווח", אי על דיעל הביצוע", "אחר חראי  א"  לןה הקבזו ימנ לצורך מטלה
 .במועד הנדרש ע"י הרשויות

ים  ש ורם הדשורית כל האיעד ברשויות כדי להשיג אבאחריות הקבלן לפעול מבעוד מו
 . ויקטע הפר ביצו במסגרת משך קכחו וסל כלאפשר א

 . ןת הקבלענפרד והנ"ל כלול בהציף בסעשולם ל לא יעבור כל הנ" 
 
 בגובה עבודה 57.00

יצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות שימוש  ה כוללים גם ב שמחירי היחיד  מודגש בזאת 
בכל גובה הרמה וכו' ,ת  וג,במל סובפיגומים מכל סוג,אמצעי הרמה מכל סוג,מנופים מכ

ל אורך תקופת כשידרש,לל ככ ועיים ים ועובדים מקצבות מפעיל רש,לרל שידשיידרש וככ 
הפעלת אמצעי ההרמה ככל  דים מקצועיים המוסמכים ליעסיק אך ורק עובהביצוע.הקבלן  

הקבלן יידרש להציג מסמכי הסמכה   -ידרשו ואשר עברו הסמכה לעבודה בגובה ש
דים בכל היות מצוידים ל העוב  ע העבודות בגובה, עלבד טרם ביצועוו ובד כל ע מתאימים ל

 .רשיםדבטחה הנ האן ו המיגו אמצעי 
 ת אש טוהתפשמפני  נההג 58.00

לק מתהליך הייצור  ו מוגנים מפני התפשטות אש כחכל המוצרים המורכבים בפרויקט יהי  
נחיות יועץ  ה  וע"פ 921 כנדרש בת"י ןמשך זלמ ,המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצרשל 
 . טיחותהב

 
 מופרז וחרועת מני 00.59

 
ם לקבלן,  ולמשת יוומד להלם או שע כם ששוסששכר הה, ניחלה  וד יסמפקח  ה ל יה     -

והקבלן מתחייב  המנהל לצוות על עריכת חקירה  מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי 
  כיםמשבונות והמסחה ים, קס נפלמנהל, למפקח ולנציגיהם את כל ה  להמציא

ההסכם,  צוע  שהיא הכרוכה בבי לולה כם או לביצוע של פע הסכהנוגעים ל  יםחרהא
 שתידרשנה לביצוע החקירה.  ,כתבן בפה וה הן בעל   אחרות, ידיעותכל  תתוכן ל

 
מניח שכר ההסכם   ר, כי לפי שיקול דעתוהמפקח כתוצאה מהחקירה כאמוע קב          -

ומתקבל על  ווח הוגן  לן רקבל ניחך שי ההסכם כשכר   יופחת – לקבלן רווח מופרז 
ישה, כל  לפי דר החזיר,ל ב חיין מתל בח, והקפקהמ י יד  יקבע עלפי שי בד, כ הדעת בל
ין לנכות כל סכום  ל לשכר ההסכם מופחת כאמור. כן רשאי המזמ עמבל  שקיסכום 

 ין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. ום שיגיע לקבלן מהמזמכזה מכל סכ 
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  ווחיםשבון הר או בח, יובה דעת לפי סעיף זהגן ומתקבל על וה  חרוו  ביעתלצורך ק            -
ים דומים וכן  א נבת ינהם המדבנים מטעיצעו מבחרים שא  םילנצל קבובלים אהמק

 . 15%ל על פי מחירון דקל  בהנחה ש
 
ש ודח   12 תוםל עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר עלא יהיה רשאי לצוות המפקח             -

 תקופת הבדק.  םוי דת סתעו מיום מתן
 

 התוכניות/םרטיהמפ/תכתב הכמויו 00.60
.מחירי  יקשה אחתם מוויהמ ו את זהם זה ימימשלות יוהתוכנ  ניהטכמפרט  מויות הכה  כתב

ניות.אין  ,במיפרט המיוחד ובתוכם את כל המפורט בכתב הכמויותהיחידה בכל סעיף כוללי
רט  גם  ו המלא והמפויוט יאת במצא ים הנ"ל  ימכ מסמה אחדהכרח שכל פירוט המתואר ב 

    א.ה שהימכל סיב תנו ירי היחידה לא ישחמ ים. בשאר המסמכ
כולל   הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן,  מן וצאללא יהכמויות ה שכל זודגש במ

 על רשימות למיניהן.אותן כמויות המבוססות 
ה  דוב עההלך ה במערכנה במבנ שת ת יקומדושלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות  תה

 המדידה.   י פנ או בהתאם ל
 

 נים יצר פרטים ומיפרטים של  1.600
             
רים/המוצרים וכו' ,של כל  חומות/הל העבודכת שמחיר בזאגש דמו  -   

מור  ,כוללים את כל האזהה ם וכו' ,המצוינים במיכרז/חוז היצרנים/ספקי
  יפלו קים ם/ספשל היצרני חרא סמךל מ טים/בקטלוגים ובכבפרטים/במיפר
  יןהמזמ  או נציגו/   של המפקח דית הבלע חלטתוביותר על פי הירה הדרישה המחמ

. 
 
            היצרן/ספק  שאכן העבודה בוצעה על פי של   ישורהקבלן א  ודה יגישהעב  מרגב -   

ורע מאחריותו  רה אישור זה לא גהיצרן/ספק.בכל מק של המיפרטים/פרטים 
 ה. עבודבלן לטיב ה הקל ת שעדיהבל

 
 עבודה בחום 260.0

ות ם,התקנ יל החוקכ  יפל דה וערד העבות משוהוראונחיות פי ה   עו עלעבודות בחום יבוצ
 ים. והתקנ 

 
  דוגמאות    3.600

  / ותקח דוגמאות מכל העבוד בלן לאישור המפבודות יגיש הקלפני תחילת הע -             
 . הגמר חומרי  / מוצרים

 
  באתר י גמר וכו' מותקניםצרים/חומרת/מודו בוע ת של דוגמאו הקבלןיכין ו מכ - 

ת  וראופם לפי ה ת והיק ודוגמאהת כמופקח ,מהאישור ל  טחבש ה מושלמתבצור
 פקח. המ

 
 לן בביצוע העבודה המאושרת. רק לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל הקב  - 

 
,  ןת אוממסגרו,  ןנגרות אומ ,  חשוףעבודות בטון גלוי/הדוגמאות יבוצעו ל - 

,  ירמיזוג אוו , אבן, צבע, ריצופים וחיפויים, טיח, חשמל, אהרותב, םיניואלומ
גילוי  , ריהוט, שותנגי , מתועשיםאלמנטים , חרש תנגרו  ,רשת חמסגרו ,מעליות

לטתו  אחרת שתידרש על פי החריהוט חוץ וכן כל דוגמא , ורגיד ,  פיתוח, וכיבוי אש
 הבלעדית של המפקח. 

 
 ועל חשבונו.  לןהקב  ל ידיזה יבוצע ע  ף יסעב ור מכל הא - 

 
 וסטהמוצרי ניר    400.6

 . 316מסוג  יו יה זה זהוחה במיכרז/ט סוררי הניכל מוצ 
 
 DRAWINGS  SHOPתוכניות     .6500

 ת     ים והעבודוט לכל האלמנ SHOP DRAWINGS  ת הקבלן יכין על חשבונו תוכניו 
    כל יועצי ר אישוח ,לקפיות המוהנח  רישותי דללא יוצא מן הכלל   על פ בפרוייקט  
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וייקט צי הפר עכל יושל  ותערי ההנים על פדכו ונים והעיל התיקכ  וע  בות ביצ הפרוייקט,לר 
 יצוע העבודות.   צור ובבאישור סופי יתחיל הקבלן ביי ר ופי.רק לאח לאישורם הסעד  

 
 דות בנייה ובבטיחות בע   .6600

 בפרק ט הכללי יפרבמ  ות מפורטהבטיחות ה   תודרישל כבעל חשבונו  על הקבלן לעמוד   
 ה חירי היחיד במ לי כלוללכה במיפרט 97בפרק  ור . כל האמ ייה בנ ת דובועב  בטיחות – 97 
 יות. שבכתב הכמו  

 
 תכולת מחירים  70.60

)מסמך  במפרט המיוחד,(1ים )מסמך ג'דח ים הכלליים המיוור בתנאהאמ  שכל מודגש בזאת
 רז ר כל מסמכי המיכאבשו יםבתקנה,חוזת,ב ניותוכבי,רדש נמביההכללי במיפרט (,2ג'

סעיף נפרד בכתב במדדו נא ושלהנ"ל   נים במסמכיםו הוראה המצוי ו/ארט פ  כללרבות 
ר ביצוע כמפורט  ם תוספת עבורי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולול במחיהכמויות, כל 

 מסמכים הנ"ל. ב
 . ותי הכמוב  כתד בנפרסעיף  עיהם מופידות שלגבבוע אך ורקימדדו 

 
ין אם צוין בור והפעלה, בחי נה,תק ה , מחירי היחידה כוללים אספקה,קפסהסר למען 

 פורש.אם לא, אלא אם צוין אחרת במ ובין ףעיבס במפורש
 

 
 

 
 _________________     ________ ___________ ____ 

 חתימת הקבלן       תאריך 
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 חדיומ  כניט טמפר – 2-מסמך ג'
 

 חוזה זה(/ממכרזרד פנ בלתי ה חלקהוו)המ



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    27  

 פרעבודות ע - 01 פרק
 
 כללי  10.10

 .קרקעיועץ הבהתאם לאמור בהנחיות   צעודות העפר יבובוע 01.01.1
 

 חפירה בשטח  20.01
  יתרת  .ורך המבנהת הנדרשות לצאת כל העבודולות כול ההחפיר  עבודות 1.20.01

שטח  מן ה תסולק או/ ו  קחפהמ  יורהש וםבמקרם ם( תעו ודפיור )ער החפ החומ
 . ום נוסףלמרחק כלשהו, ללא תשל

כל מקרה גם לחציבה בסלע,  בס וזה זה, מתייחח/הנזכר במכרז ה, חפירונח מה 
 . נזכרת החציבה במפורשאם לא  אף

 
  חפירה,עומק הב יה הנמצאת לת בכל סוגסילוק הפסו וללותות העפר כ ודעב 01.02.2

חלקי    לרבותה,  רימן החפל בזקת הללן הקב  ולעלר ש דב של כל סילוקסה והרי
  פךטח האתר למקום שאל מחוץ לש ולקת תס פסולה כל  .ו'דוכ מבנים, יסודות 

   .המאושר ע"י הרשויות
ושות לפי  התמיכות הדררה, יבצע הקבלן את כל בתמיכת החפירך ש צואם י 

ת  ורוות הקשכל ההוצא ככוללים אתידה ייחשבו המפקח ומחירי היח הוראות 
   .דות וכד'יסו נים,בחלקי מות רב ל ,נ"לות היכתמל

 
ת גישוש לגילוי  וירנוסף, חפתשלום   לן, ללאהקב יבצעה,  החפירלפני ביצוע  01.02.3

כל   .וואי החפירהמכל סוג שהוא בתים תת קרקעי ים מבנאו רות כבלים או צנ
  קפןוהי יקומן  מחפירות, הצורך ב  . וידי הקבלן ועל חשבונ תוקן על נזק שיגרם י

 . הביצוע ובמהלכןלת  תחי יקח לפנמפם הם עתאוו ב עקבי
 

פורט בסעיף  מכ  העבודה  ש, תבוצעלעומק הנדר  מתחת רה ל חפיבמקרה ש 01.02.4
 .לליבמפרט הכ  01.022

 
 עודפי חפירה 30.10

 . ללא תשלום נוסף האתרץ לתחום קום שפך מותר מחוה יורחקו למ כל עודפי החפיר  
להורות לקבלן    שאין רי מן והמזמיהמזוש רכ  ינםהם  עיומצכר ה, כורר חול החפימודגש ש 

מילוי ו/או לערימות   חילשט  קבלן להעבירנו לדרוש מהו יאחר מרה ולת חומר החפילמיין א
 .שיורה במפקחמקומות באתר, ב

 . ן ועל חשבונוק מהאתר ע"י הקבלפסולת ויסולחומר שיפסל ייחשב כ  
 
   ריםומחימדידה אופני  40.01

 להלן:את הנאמר   גם המחיריםללו י יכלרט הכלהמפל ש  01 קר בפ מרנאל  ףוסנב 01.04.1
פירוקים  עבודות ה עצואחר ביל י הקרקעים של פנפלסת מוי כנתו נתהכ .א

  ושמשיח ואשר  לאישור המפק ווגש יש ,ה כללית בשטחוע חפיר ולאחר ביצ
  .י הכלליותחפירה והמילומויות לעבודות הבסיס למדידת הכ

שכבות  או ב/ ת וומ מר בערהחו   רויזפ , תכבובשק הוד מ ,רי חוזמילו  .ב
החפורה ו/או   עודפי האדמהקת הרח וכן  חשיורה המפק במקומות שונים

תר, כולל ההובלה למרחק  שפך מו מתאימה לצורכי מילוי, לאתר  הינשא
לא ימדד ולא   .ת ל הרשויות הנדרשולכ והאגרות  מיםהתשלווכל   כלשהו

 . תרהא שטחוץ למחל ר א העפעודפי הפסולת ו   עבור סילוקישולם בנפרד 
ל  כליהיה סולת י, פינוי הפבניגוד לאמור במפרט הכללשאת זבמודגש  

 . ריתוספת מח כלא , ללשהוא מרחק
 . דרשחפירות גישוש ככל שיי .ג
 . כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע .ד

 ה.          חציבה בסלע קשה,אחיד ורציף. 
 
לם  לא ישו .םעבודת ידייכל ציוד ולותקפים ל  ו אחידיםילוי יהיפירה והמ מחירי הח 01.04.2

ת  בראם לדרישות המפקח, בקבהת יים,דודה ביהעבע  צויר ב עבו  סףנו  וםשלתכל 
רבת חלקי מבנה  קים, במקרקעיים קיי-מתקנים תת ,התברואשמל, קני חמת

ס"מ  ה  20-30 -ב מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס כל סוגיקיימים וכן ב
  .הדפנות חפירולם כל תוספת עבור תמיכת תש  לא .האחרונים

ירי היחידה הנקובים  את מחנה שירה לא  החפי ךורלצ ן קבלה  משישתבו  הציודסוג  
 .דת ידייםוב בות עת, לר כמויוה תבכב
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   המדידה 3.40.01

במפרט   0100.23, 0100.22, 0100.21סעיפים דות החפירה ימדדו בהתאם לבוע 
 . פירהתחתית הח לשי היטל אופקי עפר יחושבו לפ שטחי עבודות הנו ייהכללי, דה

לתעלה, דפנות    בותהרח ,דרונותומ יםוע פיש  עבורת ספתו כל שולםת לא 
 . ב"וכיו  עבודהמרווחי  , תואלכסוני
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 באתר  קת בטון יצועבודו - 02פרק 
 
 כללי  10.02
 

 בטון סוגי ה 1.10.02
  אחרת יהיה הבטון כל מקרה שלא נאמרבתכניות, ב סוגי הבטון יהיו לפי המפורט  

   .30-ב מסוג
   .ןמוכ בטון ג למ"קק" 150  טצמנשל  ית ערהמזות יה הכמ תהון רזה  עבור בט 

 
 ה ר תנאי בק 2.10.02

 .נהבהבטון במ לכל סוגייהיו טובים רשים  נדקרה ה תנאי הב 
 
 הכנות ליציקה  3.10.02

ל כן יש לנקוט  ל הבטון, וע ם יש למנוע התקשרות מהירה שרב וחובימי ש 
י  , כדתויקיצ אחר מיד ל של המים, ידות מהירה י התאי ן מפנמצעים להגנת הבטו בא
 . יתטקה פלס סדיע נו מל
מוקדם של   וריש ס, אלא באצלזיו' מע 30 ה עלולהע  הלא תורשה יציקה בטמפרטור 

 . המפקח
 . עלות הבטון, לפני יציקת הבטוןורות ות שרוולים יוכנסו לקירות, ק 
  משך זמן, יאוטמו למחסומי רצפה, מרזבים וכו'ז, יקוות, אביזרי הנות הצינור צוק 
 . ציקהיה
  מיקוםב יםב ים מתועשים מתאימים ויצוחימרו יחתך ע"ב  יוןהז  של ומוקמיח  טובי 

 . ע בתכניותבקלס שנובמפ
 
 ק הבטוניםזבדיקת חו 4.10.02

  לפני יציקתובעמודים, הבטונים בקורות מבטון  את טיב על הקבלן להוכיח 
  על  תעודות ו להמציאיום, עלי   28 חוזק הבטון כעבורעודות על באם אין ת  .תקרהה
  70%-לע גי הלחייב   .ימים 7זק לאחר  החום,  ימי 7רי  אחים מוד בע טוןבה זקחו

  רהתקשר יציקת הא תנאי זה, תאולרק במידה ויתמ  .םו י  28ש אחרי  רוזק הדמהחו
 . ת והעמודיםהקורומעל 

 
 . קעלהנחיות יועץ הקריחס לן להתי על הקב 02.01.5

 
 טפסות  20.02
 

 . חקפהמ  םום עתאב ים,חדשה, ו מפלד א/ו  םידינה מלבי ונים תעשניות לבט תבה 02.02.1
 . 904ס'  מ שראליקן הית הת ישולדר  טפסים יבוצעו בהתאםה 
לקירות תבוצע   תהתבניו סגירת כמפורט במפרט הכללי ו ב התבניות ייעשה צועי 

 .לירט הכלבמפ 02064 מפורט בסעיףעל ידי ברגי פלדה כ
 

  וןטהב קבלתם לשים רושסים הדת הטפ מערכאי לתכנון  הקבלן יהיה אחר 02.02.2
  לקדם שו המו ישורן אטעו   תכנון זה .תונים בתכניותנה ם יד ובממה צורב

ריותו  התכנון משחרר את הקבלן מאח ראישו  ןריכל, אך איהמהנדס והאד
  ך היציקה, הריטוטהבטון במהל בלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץה

 . שהםובפני מאמצים כל
 

שור  י אית לפ ובמקומ רק  נהשיע, ת הנדסהמ י ע"  ינהם תורש באיציקה, הפסקות   02.02.3
   .המהנדס

ציוד וכל  הזמן, העזר, תוספת קה, חומרי ה יצסקת ית להפקשורוה  ותדוכל העב  
היחידה   ם נמדדים בנפרד והם נכללים במחיריקה, אינהקשור להפסקת היצי

   .ב הכמויותוכת
י  גב ל ורטמפ  תכנון יציקה עם שה להפסקותשבועות מראש, הדרי 6גיש  לן יהקב 

   .סמהנדור הש ם, לאיצעימוה  םרטיהפ
 

של תקרה   אין לפרק תמיכות  02068-ו 02067 סעיף  הכללימפרט ב ורמאבנוסף ל  02.02.4
  .נדסה השניה מעליה ללא קבלת אישור המה תקרשל ה פית עד להתקשות הסו

חלקית   שיש לתמוך והקומות ומשך הזמן ת התמיכותבע את כמויצוע יקקצב הב
   .הנדסמ ידי ה על  שראותות והכמ ה  יטהש  -ת התקרו את
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ן  ו שהבט יהבטון בתנא   ות מהירה שלשקן להתבבטו  ערביםס ניכה הקבלן רשאי ל 02.02.5

   .לא יאבד מחוזקו
 
 לק בטון חון בגמר טביציקת  30.02
 

ר הוגדרו  כן לצביעה, למעט אלמנטים אשובגמר בטון חלק, מיהיו טונים  כל הב 02.03.1
 . באה יףע בס כמפורט, שוףן חו כבטואו יוגדר /ו
ר,  א בועות אויללשרים ים וים חלקיינק  ןק התבניות יתקבלו פני בטו פירו אחרי 

תהיה כזו   ני הבטון חלקות פ .חצץ וללא בליטות וחריצים יוכיס   ףברזל חשו
רך  צו כל לעשות זאת ללאפני הבטון הוא יוה לצבוע את שאם המזמין ירצ

  ןהקבל ע בצים קישימ  יםרשנדה  מותמקוב .ר"גב" נת" או מלוי "מתק  בשכבת
 . ים מתאימיםלגסר
ן  ילי פרט עם צוט הכלבמפר 0208ף בסעי ורם לאמבהתאצע יבו לק הבטון הח 

 . או בתכניותלהלן ו/במפרט המיוחד לעיל ו אחרת
 

טורי מחט אשר יוחדר  ות ובריברציה קלה באמצעתתבצע עם ו  יציקת הבטון 02.03.2
על  ות כ הן יש לכמו כ .שרידשי י כפת כמו, בם להלןם המתוארידי המשפכידלצ
  הבטון לתוך  ירה מלאה שלדחבטחת קה לההיצי מןז  לכבניות בפטישי גומי בהת

 . בהוג הלכל   , לשם כך יותקן פיגום עבודהתהתבני
ר  ו מקומאות  יהיה הצמנט ,מים הנמוכההקבלן ישתמש בבטון עם מנת ה 

  .טיםגרגיון האל ניק חד עבמיויקפיד הקבלן   .ומאותו משלוח
 

"  תו"חלונ הכין בלן ל הקש  רדון ולצורכי ביקורת נם לבטטטירמכנסת הרך הוצל 02.03.3
ן  יותר בימטר לכל ה 4.0ם אופקיים של יבמרחק י של הקירותבצד הפנימ
 . "החלונות"

 
חים  ס"מ במרוו 60באורך של  אנכי קת קטע קיר, משפך ילפני כל יציש להרכיב  02.03.4

משאבה  של הומי גינור הל צשחיו האל כים שפמ דרךר, מט 4.0עולים על שאינם 
ן טרי  ויותז בט   הבטיח שלאזאת כדי לל כ .נוצקשכבר בטון ה ניפ לויורד עד קרוב 

נור  על מנת להבטיח את חדירת צי .יציקהה ון שלעל התבניות בחלק העלי
תך  בצינור בח על הקבלן להשתמש .של הקירות  רשתות זיון 2בין המשאבה 

 . םרוניאחה ריםהמט 4-5-ב לי אוב
 

  .יותהתבנ של  SHOP DRAWINGS)לאישור תכניות ביצוע )  יגיש  הקבלן 02.03.5
הנקזים   בנית,התות, הספייסרים, שיטת קשירת חכל הלו כללו מיקוםהתכניות י

 . ני הבטוןוכל אלמנט אחר הנראה על פ 
 

  יכלר האדרום ובאישויקבעו בתא  השלבים -וצע בשלבים יציקה תב במידה וה 02.03.6
נו  בוחש  לנדס והאדריכל ויבצע עהמה  ישור אכנית לש תגיי  ןלקב ה .סנדמה וה
 . פרדהגלי הסר

 
בת התבניות,  רכשל ה ל שלב את האדריכל לביקורת בכ ת הקבלן להזמין ריובאח 02.03.7

 . זיוןובמיוחד לפני הרכבת ה
 

ם לש  .במקוםת התבניות כל יאשר סופית אלאחר שהאדרי  היציקה תבוצע 02.03.8
ג  ו ס)ספייסרים( בטון )מ חיקיםמר  םולן במקהקב רציית ותבני מהן זיו ת הרחקה
  -קשירה מאלומיניום  חוטי םם פלסטיות עתבניות ביציב  יצוק ציקה( ון ליבט

  .סי.וי. פי-במרחיקים מ  ת האדריכל או לחילופין יותר שימושוהנחיו לפי פרט
 . יאושרו ע"י האדריכלטיים שסטנדר

 
 . ותכני תום להתאים ב זירפם ט יציעם חר ה תהיהציקהי 02.03.9

 
ין לוחות  ת הרווחים ביעץ לקבטות עבמו או רזלהקבלן לא ישתמש בחוטי ב 02.03.10

ישתמש הקבלן בשיטה   וטי ברזל למניעת השימוש בח .לקשירתם ופסות אהט
הטפסות באמצעות מוטות   את יתן לחבר ולקשור לפיה נמהנדס  ע"י ה מאושרת

 . םופישחם  בטונילשימוש ב חה מיוחדיםמתי
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לאחר  בלן הק  ידיבמוטות אלה יסתמו על   ימושמהש הכתוצאגרמים הנים החור  
   .צמנט 2.5חול   1צמנט ביחס טפסות בטיט ה  פירוק

 
 . ל הבטוניםלסדרי היציקה ש של הקבלן מופנית ת ב מיוחדתשומת ל 02.03.11

  בטון על פני ה מנע נזילותיאטמו בשיטה שת  לקיר בטון יצוקטפסות הנצמדים ה 
   .ול בחומר ביטומניטב י גו פמי סטום בגו י: אוק, כגוןבר יצשכ
   .המהנדס של ות לשביעות רצונוס י פירוק הטפאחרמיד נוקו נים י טו הב  פני 

 
לבטון  במקום החיבור   התרחבות הטפסות  באמצעים למנוע לנקוט קבלןעל ה 02.03.12

   .ודםשנוצק ק
 

פגיעה  ל  מכ והגן עלי ל  ן להקב  על רמוגמר אש מהווה שטח חלקכל שטח מבטון  02.03.13
 . ם מאושרים על ידי המהנדסמצעיאב

 
ח,  ק פלשביעות רצונו של המיהיו   אוון הבטון לורה וג הטקסט ,בטוןה ופני במידה 02.03.14

 .יכל יידרש מהאדר  כל ציפוי אשרן, על חשבונו, יבצע הקבל 
 
 בטון בגמר בטון חשוףקת יצי 40.02
 

 ות חיות כללי נה 1.40.02
על    .כל מקום אחר שיידרשבות  ויתוכנ ברט מפובהתאם ל  בוצעוף יש ן חבטו .א

ת  קות, אית ביצוע היצי תחילהמהנדס, לפנ דריכל ו עם האלברר ן  קבלה
ן  במידה והקבלן לא יצק בטו .םבטונים החשופימיקומם המדויק של ה

בונו,  ויבצע, על חש ,קות שביצעוס את היציש, הוא יהרחשוף במקום שנדר
 . חדשותות  יציק

או  /ו  וף"ת ועוד( בו נכתב "בטון חש וכמוי  ת, כתביוכנ ת)מפרט,  מקוםבכל  .ב
הינה לבטון חשוף   הכוונה   -אדריכלי"   "בטון  ריכלי" ו/אוחשוף אדבטון  "

 .במפרט הכללי יר ימי בהתאם להגדרתםה לאותי בתנאי חשיפחזו
  האמור להלן .לאמור בסעיף המפרט הכלליע בהתאם ודה תבוצעבה .ג

   .יפרט הכלל במר אמלנ למהמהווה הש
 
 ות הכנ 2.40.02

 
 כללי  .א

לי ניסיון  עם בע ות התייעצותרט, לרב ן מפותכנו  צעלב הקבלן מתחייב 
הירה ומוקפדת מאוד  גמים, עבודה זומה, בצוע דוגמאות ודבודה ד עב

 . מן הרגיל יצוע ואיכות גבוההובבקרת ב
  רסייהסל קיר שייפ ים, כל קטעלא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונ 
 . יכלהמלאה של האדר ו  רצונ לשביעות  עד וצע מחדשיבו
ום  ת, מיק ו כניות התבניאת תו ובאחריותו, חשבונו ם, עללהשלין קבל על ה 

  ביזרים והכנות לחלקי מערכותציקה, מיקום אהמחברים, הפסקות י
 .אדריכל והמהנדסות ופרטי ההתאם להנחישישולבו בבטון, ב

חר  אלבאתר  ת ובניסידור התל דסהנ והמכל האדרי שוראי לן לקבלעל הקב 
   .ןזיוההרכבה ולפני סידור ברזל ה 

 
 ובתותכנון התער דה  מעב יעוץ  .ב

החברה   ולוג הראשי שלקוימו פגישות עם הטכנבודה יעלפני תחילת ה  
יתואמו   ישותבפג  .ן שלוהמבצע כספקית הבטו ידי הקבלן -שתבחר על

הובלת   ן:גוכ  נה,ממ ו הנובעיםעצמה ובאל  הנושאים בתערובת הבטון
 .'ת וכויותבנפרוט , ויברציה, אשפרה,  ותבניתה, הכנת  ןבטוה

 
 חשוף חזותי  ם בטוןעשל אלמנט    :11ידה בקנה מ -ות דוגמא .ג

בלן, על  יכין הקבצוע,  התערובת וסכום נוהליתכנון  ום שלב עם סי .1
אדריכל, בטון חשוף לאישור ה ת שלגמאות לפחודו  3בונו, חש
הקיר  ל י ש ת יובי האמע י התהיה לפ מא וגד  כל קח,הנדס והמפהמ

שונה  ערובת בטון תהיה בתוגמא  כל ד .רקי מ"ר 4ותכלול לפחות  
   .טוןשל הב םבדיקת גווניל
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  יחלק וחריצים לפי התכנון וכפב קטע עם גמר בדוגמאות ישול 
ות של חזות הכוללות ות לפחשד 2לרבות המיועד להתבצע, 

 . בתהמשך עוק יקה ויציקתהפסקת יצ 
ת המפרטים והתכנון ישודר לע לא יענו   ותמאוהדוג  דהמיב .2

בצע  קבלן לים, ימשיך הוהמתכננמפקח  צוף הר עות לשבי
ור שיטות  בת, עדכון מספ לרבות עדכון התערו -  נוספות דוגמאות 

עד לקבלת    -ציה וכו' צוב התבניות, ויברההובלה, ההשמה, יי
  . תוצאה המתאימה לדרישות

שר אפי ל ד כאפשרי,  מלימינינים זמח  לוע בבוצי ליך הזהכל התה .3
בדוקים  והשמה  הובלהניקת  טכת,  התחלת עבודה עם תערוב

ה  לי הדוגמאות לא יהווה עאישור   איחור בקבלת .שריםומאו
 . ח הזמניםלשינוי בלו

ד  ר העבודה עיישארו באת -  הסופיות -שרות  הדוגמאות המאו .4
  מאוגלדקו  נוצהבטונים ששוואה בין  ויקט לצורך ההשלמת הפר 
 .והרסייחר מכן  אול  המאושרת

 מלט  .ד
ון  פח אחסאת הבטון נ  ל המספקלמפע דא כיוון ל באחריות הקבל  .1

יבים  ון החשוף המרכהמספיקים לאלמנטי הבט וסים( ללמלט )סי 
אתה  ה יבוצעו מ הבטון החשוף לקומ  כל יציקות -קומה אחת! 

 ק הבטון! פסנט שתוזמן ותאוחסן אצל מנת צמ
מחיר    ספתתו  אלפר פחם ל א אלל צמנט  רושדל שאיל רהאדריכ .2

 . להצעת הקבלן
 
 נות הטפס 3.40.02

 
 פסנות בצוע הטות להנחי  .א

לים,  לוחות כפו יו מם יהבטון החשוף החלקיחלקי הל התבניות  .1
ורניר  או פה ו/ ורמאיק יכה תחתון, בגמר פ לוח חדש עליון ולוח תמ 

ף  שוח וןבט קבל על מנת ל ט בתוכניותו/או "טגו", בהתאם למפור
 . התאם להנחיות האדריכלב  ציםיר ין עם חטחלווחלק ל

 . דריכלאם לפרטי האלדה בהתיו מפות יהני התב 
או  /תוצרת "פרי" ו מתועשות, כדוגמת   ות,חדש יוהי התבניות  

י  ע" ושרש"ע שיא" ו/או ו/או "שבא  "מאבה" ו/או "אלומלייט"
 . המפקח

וכל   ת,בימרדה הצמהקפדה על  תבוצע תוך סגירה בין התבניות  .2
פני   עלבש מצד פנים + ניקוי י -לק  וח וי קריסתם במיוח  מרו

 . הקיים  הבטון
טחו  ת פלדה מתאימות, ויובמקורו אה שלד נוש ניות יהילכל התב  .3

ר  ה הצמדה מלאה וחבוכמים" בין התבניות, כך שתהי חחבורים "
 .רציף

והצבה    בטיח שליטהל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המודג 
בניות ופסי הת תובמיד  בותתחשתוך ה   - יםדרסוומ חיםנו

 . יכלההפרדה של האדר 
הן את  הקו ו  ת, שיבטיח הן אמודדיבדק בעזרת יות ת בנ התבת הצ .4

תאושר התקדמות לשלב הכנסת  התבניות! לא   אנכיות ורציפות
, לרבות קוצים מודד בנדוןבלת אישור וטות הזיון לפני קמ

   .ירלק ותת הצמודמשוננו  טוןת בלמדרגו
ור  סת המוטות לפני בדיקה ואישהכנ  בת לשלדמוהתקתאושר  א ל .5

 . תקבלת התבניויכל על האדר  תב שלבכ
בלן  על הק .גרונג אוי/חשוף הן ישרות לל ון הגל טכל פינות הב .6

 .שבריםס, למניעת  לפי הנחיות המהנד  זק את הבטונים בפינה,לח
  כדיני ידה החיצוהתבנית בצ במקום בהם הפינה גלויה תאטם

 . פינה בה אגרגטים חשופים לתקבו  ןבטו" מיץל "נזילה ש נועמל
 וע שברנבטון כדי למ נולוג בתאום עם טכת תעשה תבניורוק הפי 

 . ניותהפינה בעת פירוק התב 
למניעת   -סי "קומפריבנד"  ון יוצבו התבניות על פהתחת בחלק .7

 . ון" בזמן היציקהחת "מיץ בט ברי
ם את כתי א יכך של  ותמאוגהדוע בצ ייקבע בעת בניות"ן ת"שמ .8

 . טוןבה
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ק במסגרת  ואך ור מראש תכנוןב אלאלא תותר הפסקת יציקה  .9
 . תפוגה מתוכנניץ או חר

 לבד מעוצב ומהוקצעבעץ קשה בצעו יבו סרגלי עצוב פינות .10
 . יכלידי האדרנקבעו על  במידות ש 

  60אורך של שפך אנכי בלהרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, מ שי .11
רך משפכים אלה  ר, דמט 4.0ים על ל עו  ים שאינםוחרו במ"מ ס

הבטון   ב לפנייורד עד קרומשאבה ושל ה הגומיר ינויושחל צ 
רי על  א יותז בטון טכל זאת כדי להבטיח של .נוצק שכבר

ירת  חד  את  להבטיח על מנת  .השל היציקהתבניות בחלק העליון 
ן  קבלעל ה  .רותיון של הקירשתות ז 2צינור המשאבה בין 

 .המטרים האחרונים  4-5-ובלי בא תך חבבצינור  תמשלהש
לביקורת בכל    דסוהמהנ  דריכלן את האלהזמיקבלן ה יות באחר .12

 . זיוןפני הרכבת הל  כבת התבניות, ובמיוחדשל הר בשל
את  סופית  ור אשי והמהנדס האדריכלהיציקה תבוצע לאחר ש 

   .בניות במקוםהת
 
 צוע תוכנית בי .ב

  ועפיוישבה   רטתמפוריכלות דא  יתכני תלפ תתבצעודה העב .1
ע צמוד לפי  יב לבצומתחי הקבלן .צועחלוקה לסרגלים ופרטים לב 

 . זותכנית 
של  SHOP DRAWINGS))ות ביצוע לאישור תכני  יגיש  ןהקבל .2

ים, שיטת  ת, הספייסרהלוחולו מיקום כל התכניות יכל .התבניות
 . וןבטי הפנ הנראה על אלמנט אחר ית, הנקזים וכל שירת התבנק
ת  דואחי ה בכיוון אחד ע"מ שיהיה הי י  תויתבנ והות לוח כיוון ה 

 . יתותי החזבפנ
 
 ניות טפול בתב  .ג

ה  כנתו ליציקת הקראתבנית, יטופל זה לק קטע ומיד עם פר  .1
 . הבאה

ות  ימני ושארין, לרבות ס וטב מכל שאריות בט התבנית תנוקה הי .2
  -נות  השו  ניותבהת  בין -קון סילי -ימה ת חומר האטסיד ושאריו

 . חיםרוובמ
נקבים, יתור ת, לא ניהתבה חזותית לקביעת מצב בדיק  וצעבת .3

 . חוזר בתבנית שימוש ליעת אישור עלשם קב חתכים וכו' 
 ים! לא יהיה יותר מפעמי  יות העץש בתבנהשימו 

 
 רים מחב  -שומרי מרחק  .ד

  -חוץ פנים ו  -ת  מרחק, המחברים שבין שתי התבניורי השומ .1
כניות  תות בו שלפי פרי ויקמיקום מד ו ותיד במ צעו יבו

 . האדריכלות
צינורית   עקרון:המתכננים, בואם עם חק ית י המר ר משו סוג .2

גומי קשיח  ק + קונוסים מתוכה יועבר מוט ההידוטיק שבספל
ות  או מוטטע קיר יוצעם סיום יציקת ק . ו/או פלסטיק קשיח

  לפי - ימהסת ם, ותבוצע+ הקונוסי המרווח וצינוריות הפלסטיק 
חה  תוך שימוש בתערובת המבטי  -כל  יריות האדחוהנהוראות 

קשרת ממריחת שכבה  וגמא: ל הבטון, לד דבקות אוה והזק גב חו
חומרים של חברת   -טרקצ'ורייט" טורובונד" וסתימה ב"ס"
"THOROשר ואו ש"ע שיא ת "אלוני" ים על ידי חברשווק" המ

 . ע"י המפקח
  הר סביבוז לא ות וכפוףניוכבתרש לנדהתאם יה בן יה י לזיוהכיסו  .3

אישור   יחה לפי ח המתוא כומלת לסידור הזיון יבטיח חפיו .תימי
 . דסהמהנ

 
 יה צויבר 4.40.02

באמצעות וברטורי מחט אשר  ויברציה קלה   יציקת הבטון תתבצע עם .א
  כמו כן יש .להלן, בכמות כפי שיידרשהמתוארים  די המשפכיםדחדר לציו

בפטישי  ה, טמלמעלה למעה קה, בתנוצי היח שט  לכל  ,התבניותלהכות על 
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ת,  התבני הבטון לתוך מלאה שלדירה טחת חהבה ל גומי בכל זמן היציק 
 . גובההגום עבודה לכל תקן פיולשם כך י

להכין  יקורת נדרש הקבלן ים לבטון ולצורכי בסת המרטט צורך הכנ ל .ב
ל  לכ  מטר 4.0ל אופקיים ש  במרחקים פנימי של הקירותנות" בצד ה"חלו 
 . "ותנ וין "החלב תר היו

יברטורים  סוג הו  רציה,הויב  שך, מעומק הכנסת המחט  -ברציה ויה  תודמי .ג
ת  הוא בעל חשיבונושא הויברציה  .מאותת הדוג נבדקו בעת הכ י  -ו' וכ

   .רויקטכל הפאותה במשך ם קבועים יבצעו שימרבית והקבלן יוודא כי אנ
 
 אשפרה  5.40.02

חדרו  ו ים ימ רו ורשוח ת יהתבניו .קהציהיחר לא וםם תחל יהבטוני פרתאש .א
הקבלן  יות וסילוק התבנחרור ש חרלא גם .ן טו לב למרווח שבין התבניות 

 . ותלמשך שבוע לפח -ירות טבת הקרימשך בה
 . כלליבהתאם לסעיף במפרט התבוצע  האשפרה .ב

 
 ת שונות ות כלליוחי הנ 6.40.02

לא יהיו  ה קרמ  בכל, ו קר מוקדמתות בשעת בובחודשי הקיץ יחלו היציק  .א
 . חוםה שיא תות בשעוקיצי

ובה  צורה טלוט עליהן בניתן לשאלו שנות כבמות הקבלן יבצע יציק .ב
 . לעילל כל מה שפורט  קפדה ע תוך ה -ואחידה 

  .ת יציקהה שלמה, ללא הפסקורות תבוצע במלואה לקומ ת הקייציק .ג
ור  אום ובאישם יקבעו בתהשלבי -יציקה בשלבים   התאושרידה ו מב

לאישור המהנדס והאדריכל   ניתכתיגיש לן  הקב .המהנדסו  כלריהאד
 .הפרדה  סרגלי ,שבונועל ח ,עיבצו

  .הבטוניםשל  מופנית לסדרי היציקה הקבלן לתשומת לב מיוחדת ש .ד
ת על פני  תמנע נזילוצוק יאטמו בשיטה שטפסות הנצמדים לקיר בטון יה
   .ומנייטב מרבחוול ספוגי טב יטום בגומיא בטון שכבר יצוק, כגון: ה
   .המהנדס נו שלת רצוועשביות לס ו מיד אחרי פירוק הטפינוק  טוניםהב  פני 

החיבור   התרחבות הטפסות במקוםלמנוע   קוט באמצעיםבלן לנעל הק .ה
   .שנוצק קודם טוןלב

  -ון של כל שלבי הבצוע ע רעניבוצ  -ודש במרווחים של כח - מפעם לפעם .ו
 . ודהעב  נהליים ומפועל  -וות לכל הצ

טון  הבטי  לשימוש באלמנ  -בטון לאתר  ובתר עילו תיובם שהערבליל כ .ז
 . התערובת  לפני הכנסת ישטפו  -חשוף ה
 .ן את הבטו המספק במפעל ל ידי האחראים וודא עיהנושא   

ציקות  לווה את היברה ספקית הבטון יטכנולוג בכיר מטעם הח .ח
ת  קויציוע  דש בעת בצות פעם בחום לפחונות, ויערוך בקוריהראש
  דיון,ל  ייםיציין לעצמו נושאים הראוג לוו נכ הט .שוףחון למנטי בטלא

 .לבצוע -לן  ט ולקבקמנהלי הפרוי בירם לרענון, ויע  ור ו/אולשיפ
 ! העבודה  יף מים לתערובת באתרין להוס מקרה א בשום  .ט

מידת  ייעץ עם המפעל מספק הבטון, ובש להתלא עביד, י במקרה של בטון  
 .ם ל הנהגיצת אות הנמצאידעבר משפנת להוסיף מ הצורך

סו יותר  לא יוכנ  -ף ון החשות הבטיציקול -ר בערבלים שיובילו בטון לאת  .י
ינה משתנה בין  אשקיעת הבטון  הובלה, כדי להבטיח ש  ון לכלט מ"ק ב 5-מ

 .סיום היציקה מועד התחלת ו
הפרויקט:  ה במשך כל וע יעסוק באותו סוג עבודל שצוות קבהקבלן ישתד .יא

ת פתחים נגיטיבים, צוות  כבלהר  תור, צוושיי תבניות +ה בתהצת ל צוו
וצוות  ברציה יליציקה + ו , צוותירת התבניותוות לסגזל, צת הברסנכלה

 . לפרוק + אשפרה
להשתמש  ורים בהם יש צורך והפקוח, יקבעו אז המתכננים בתאום עם .יב

  עם וריםת, אזתחים, פינובעיקר בתחתית פ -צוניים ברטורים חיבוי
 .כו'מי גשם ות רונוצי

 
 ן י המזמידה ע"העבו  לתלקבה על חלקי בטון חשוף עד ירשמ 7.40.02

שם הגנה  ו חלקי הבטון הגלוי ל, יכוס תסרת התבניו סיום ה מיד עם .א
 .ת פניהםירושמ

ל הבנין  ויו המלא שוי עד לניקיס סות ולחדש את הכהקבלן יקפיד לכ .ב
 . רתו למזמיןומסי
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ארג גאוטכני  ב  פניו  י על כלוהגל טון  י הבסוכיל כלון יניחלקי הב כיסוי  .ג
  רחיצונית אש קשירה מת תמיכה אועץ והק סרגליטון בהבות הגנה על פינ 

 .ת לאורך זמן הגנה על הפינואת יציבות הכיסוי וה תבטיח
מו של  ם על קיואת העובדי סוי המזהירבי הכישילוט על ג הקבלן יתלה  .ד

 . כבת ההגנהוי מתחת לשהבטון הגל 
  נה עלשת י המכתמי חומרי בניין או כתמ גלוי  בטון  פנישל ל ניקוי יתקבלא  .ה

 . ןהבטו
  .תוהבטון הגלוי עד למסיר איכות  ד לשמירתאחראי יחיים בקבלן ואר .ו

רים  חלן גם בשלבים מאוים יהרסו ע"י הקביתגלו פגמ   שטחים בהם
 . ל הקבלןל חשבונו שה באחריותו ועיציקה חדש  ותבוצע

 
 ם ומיפג  יםונטב 8.40.02

של   םרצוניעות שב ו לורה וגוון הבטון לא יהיקסטהט  ,ןני הבטופה ו במיד .א
ח  טונים, יסלקם מהשטאת הב ןיהרוס הקבל  ,מהנדסכל ו/או הריאדה
 .ים, הכל על חשבונוקירות חדש  יצקו

בהתאם   בבטון החשוף וניםבלן תיקיבצע הקח,  ושר ע"י המפק ה ויאבמיד .ב
ר  יקה סת הרי  שדרוח רשאי לפקהמ ם אולי, פרט הכלל מב 02094יף  לסע
 . ללירט הכט במפורכמפחר ביצוע התיקונים, הכל  לא

 
 ותקלדיוק היצי   מיוחדתדרישה  50.20

 
של אנכיותם   נדרש דיוק מרביועמודים  רות בחשבון כי לקיעל הקבלן לקחת  02.05.1

וק את  בלן לבדהק על  .ורה אחרתבות של כל צ האופקי ולרט, פילוסם וחל המ
בעזרת מכשירי מדידה   ותהטפס   ן הרכבתמזב  וס הנדרשילהפת  וא דות מיה

 . ךד מוסמבאמצעות מודוכד'(  דוליט)תיאו ם יקימדו
 

לא  לבין המידה המתקבלת למעשה   ידה הנומינליתהסטייה בין המ ת שהיאהסיבול 02.05.2
 .1 טבלה מס', 789בת"י  הדרגותטבלת   לפי 6גה תעלה על דר

 
למנטי הבטון כמוגדר  ת אליה לפסעיל וה  יל תהולעת רו גדהמוות דריש ידה באי עמ 02.05.3

הריסת  כגון  וזמן שיגרמ  ו הפסדיאות ו/אההוצכל   .ליט הכלהמפר של ב' בסעיף 
ירות יהיו על  הנדרשת, הישר והמפולס של הק תם מחדש ברמה האלמנטים ויציק

 . ןנו של הקבלחשבו
 
 ו'בוטנים וכאלמנטים מ חורים, חריצים, שרוולים, 60.02
 

ולוודא  לברר קבלן  ה  על במפרט הכללי לפני כל יציקה  02066ף עיבס  מורבנוסף לא 02.06.1
   .ושרוולים  חריצים של אביזרים,מדויק את מיקומם ה

ר בכתב  ת ולקבל אישומערכויות הל הקבלן לבדוק את תוכנ היה עברורים י לצורך ה 
   .דרשות להםכי בוצעו כל ההכנות הנת צעי המערכוממב

ת  הדרושות יופיעו בתכניו נותוההכ הסידוריםכל ח שההכר  מן ןיא ת שבזאמודגש  
האדריכלות  רכות ועת תכניות המק גם אהקבלן לבדו ולכן עלקציה נסטרוקוה

 .יו לדרוש אותם בכתב מהמהנדסרות תכניות על ובמידה וחס
יברר עם  צים וכו' ו ת של כל החורים, שרוולים, חריתכני יכין הקבלןלפני כל יציקה   
ת  בודתם כדי להכין עבורם אבעים ר וטים הקשרהפ  בר את כל בדם עינוגל הכ
   .רשנדה

 
ך תאום  עסיק באתר מהנדס לצורקבלן יהאי החוזה,  ישות תנרוע מדר י לגמבל 02.06.2

מפורטת  נית תוכ  ס יכיןהמהנד  .ות הנדרשותת, חורים, שרוולים וכל ההכנהמערכו
  יקתקשור ביצה כלו  מיםפי פי עזר, איצים, משקושל החורים, שרוולים, חר 

   .ביצועה פניתועבר לאישור המהנדס לנית התכ  .הבטונים
   .ה הנ"ל תחול על הקבלןפורמצי נ תאום וריכוז האיל ות כל האחרי מקום כלמ 
בלן, מכל  וצע ע"י הקביות המערכות ולא מופיע באחת מתוכנעבר ופתח ה כל חור, מ  
לפי   םונייסור הבט נ  אוו/וח  קידציקה ע"י לן לאחר היצע ע"י הקב יבה שהיא, יבוס
  ך תהיינה עלוכות בכת הכרהוצאוה  כל .פקח בשימוש במסור יהלוםהמות י חהנ

 . הקבלן  חשבון
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 רהאשפ 70.02
 

ת האשפרה  צע אן לבעל הקבל 0205לי תת פרק הכל מור במפרטבנוסף לא 02.07.1
   .האקליםימה לתנאי המתא

 
  תתאדום החוסז חומר שותי ה, ציקהי ימים מיום 7ם חלפו רט, על כל השטחים 02.07.2

   .וניצבע" CURING-COMPOUNDמתוך הבטון "  יםהמ
ת  ים בעתיד )שטחי הפסקוהאלמנט  לשטחי התחברות חסתתיי ו אינה מהוראה ז  

ון  ת משטח הבטי שכבות ולהחזיק אם יש לפרוס יריעות יוטה בשת יציקה( עליה
  .ימים 7שך רטוב למ

   .CURING COMPOUNDז אין להתי פסקת יציקהעל משטחי ה 
 

ים  ימים נוספ  18במשך  שו ובוייים מ י 10ך קרקעיים יאושפרו במש-ת התתירוקה 02.07.3
 . ותלפח

צע איטום ביטומני, חומר  יהם יבורות עלרה בקיימוש בחומר אשפיהיה שו במידה  
 GS-474בסיס ביטומן כגון היות על , צריך לCURING COMPOUNDפרה האש

 .למ"ר ר'ג 500-כ  ר שלבשיעו 9ASTM-C30ת אם לדרישתוו
 

   .אשפרהה ולביצוע האי לבקר חרא היהשי דיוחי מ הקבלן ימנה עובד מקצוע  02.07.4
 
 פסקת יציקה קים עקב המישוע צבי 80.02

 
  או עמודים,ין בקורות בבטונים חשופים וביקה ברצון הקבלן, בין ות יצהפסק 02.08.1

 .ח המפק  חייבות באישורו של 
הפסקת יציקה   עקבים קע מישצובי הכללירט במפ  02045 יףבסעלאמור בנוסף  

 . קחשור המפאיך  לכ  דרשנן וקבלחלות על ה
 

שלבי יציקה  ל כך שישנם ע ם ואשר התכניות מורותבשלבי קבכל אלמנט הניצו 02.08.2
ב מאוחר לזה שנוצק קודם  שלון שיוצק בחיבור מלא בין הבטנוספים הדורשים 

 . קהיהיצקת סורי הפשאי  הלן לגביול ל עי ת לתנונחיות הניל בהתאם להלכן יטופ
 אשון: רה של השלב ההיציק ת בעת הפסקתות הבאוולפע ע היצוב על יד הקבלן יקפ  02.08.3

 . י הבטוןשמן טפסות מפנהרחקת מי הצמנט או  -
ל עוד הבטון  כרזל וכו', ן מברשות בגומצעים מכניים, כחיספוס הבטון בא -

לל  כו ,תו טריוהי  כנ"ל בעתן טוהבפס חוס מידה ולא נקוי חול בטרי ו/או ב
  ומריםכל הח סילוק .קהציהי  סקתפו הל קכל הזיון הבולט מע   קוינ

 .נ"לורדו כ ה ים וחומרים שרופפ
ויבושם   מספר פעמים כשעה פני היציקהון המחוספסים הרטבת פני הבט  -

 . ע הכהה של הבטוןמות הצבקה עד להעללפני היצי
 
 . דלעיל 02045 עיףבס קה כמוגדר ביצוע היצי 02.08.4

 
 קופיםשן מוביט 90.02

קת י לות, בעת יצאדריכ  נים בתכניות, שמסומ הםש  סוגכל מים  קופ יש לבטן את כל המש 
קוף,  שמידות המש  הביטון, כך על המשקופים בעתהקבלן להגן ל  ע  .ות, קורות ועמודיםקיר
 . רו בקפדנותקוף יישמף וגמר המשלוון המשקוג

 
 דים יוחם מבבטונישימוש  10.02

 דו', ישוכת ודו ביס ביםן עהידרציה באלמנטי בטו  וםב חעק  ןמית כגו טר יקהעת סדלמני  
במקומות  6, " 5שקיעה " מיקה )ללא פוליה(, עםבטון  :יוחדים כגוןונים מ להשתמש בבט

  ר פחם ועם מנת מים צמנטה עשיר באפמניעת סדיקן או בטון מיוחד לבהם יש צפיפות זיו 
קול דעתו של הקבלן  יי שעפ"  אחרים םצעיו/או אמ זריייסלסטפרפשימוש בסונמוכה תוך 

 . פקחע"י המבטון מאושר כנולוג מטב בכתכח וץ מיעוובי
 
 ןזיות הפלד 11.02

  פלדה מצולעתים/יכ רתים  וטות פלדה עגולים רגילהיו מהזיון י   מוטות   02.11.1
  לדרישות דה תתאיםפלה  .כמצוין בתכניות תכות,ת פלדה מרו רתיכה/רשתו

ל  מכ פקומוטות הפלדה שיסו .ת שהןטיול סכ ללא  יםני כליים העדראישה  ניםהתק
 . טישרים בהחל יסופקו אוג שה סו
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המשמשים "קוצים" העולים  הזיון   מוטות  מיקום קפיד במיוחד עלבלן להקעל ה   02.11.2

 . מפלס התקרות מעל
 

  וראישו לבלן שיוגשטות ע"י הקוללים הכנת רשימות ברזל מפורירים כהמח   02.11.3
ק  פסלא יכנן המתין/ בלן לקחת בחשבון כי המזמהק על .חשבנותתך ה יקה לצורבדו

 . חשבונו מות הוא באחריותו ועלת הרשינהנושא של הכד וכל  ת ברזל בנפררשימו
 

מות שונים  לזיון במקווטות פלדה  בור עם חפיפה של מ במידה ויהיה צורך בחי   02.11.4
ן  תכנ מישור הא ון בורים טעחיי שנין ק ב יהיה המרחבתכניות,   ניםמאלה המצוי

יסור  חל א -ראות המפקח  לפי הו ןי ירוגם לסוריחיבאופן כללי ייעשו תמיד הבו
לא יבוצעו ריתוכים   -רכה  והן לצורך הא  ברזל, הן לצורך חפייהריתוך למוחלט  

 .תרבא
  12-מיו גדולים  מקומות מסוימים אורכי המוטות יהי בת בחשבון כ על הקבלן לקח 

לא  כי חת בחשבון במחיר הצעתו ק ו לעלי   מ"מ, 25טר ם מעל קו לידוג  ריםבקטמ' ו
 .ת על כךת מיוחדפס ם תותשול

   .מןיון בזידע את ספקי מוטות הזאם וליתהקבלן להיערך בהל ע 
 

יכים ליציקה  הזיון השי " של מוטותהקפיד שכל "הקוציםלפני כל יציקה יש ל   02.11.5
 . ראחוך לכל ץ בטון ומנקיים ממי יהיו  הקודמת

 
ם  ולא ישול מדדולא י ים שונ קה ו"ברזל רץ" באלמנטים הלו ל חזת בריפוחפ   02.11.6

 . במפרט הכללימפורט בעבורן, כ
 

ק וכמותם  פלסטייצור חרושתי כגון אביזרים מו סטנדרטים מישומרי המרחק יהי    02.11.7
 . יח את כיסוי הבטון בכל השטחבט ה במרחק שיתהי

 
  -קום ברזל קשירה  במ יכהת לדה רמפות מרותכ ות שתר צרליילן הקביבקש  באם   02.11.8

צורך  ה יהי  םבא .בלןיות ע"ח הקהפרש העלו .פקח לכךמהשור ת אין אקבליקבל ה
 . ול על הקבלןח ם תוייעלות השינ י התכניות,בשינו 

 
 יםי מדידה מיוחד פנאו 302.1

 
 ן: ט להלר פוהמגם את  יחידה כולליםבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי ה 02.12.1

נופים  מות ן בטפסים בכל הגבהים לרב זיו וה ןהבטו   תשימות  הובל א.
 ם. ימיוחד 

 ם. היכות למיני כל התמ וביצוע כנון ת ב.
ט  קה בין האלמנטים השונים כמפורלהפסקת היצי כל הפעולות המיוחדות  .ג

 . לעיל
 לרבות מוספים כמפורט לעיל.  וחדיםים מיש בבטונשימו ד.
אחרת  ין צו אם א וכד', אל  םמיי ים, אפ ומ, קיט תטולייצים, בעיצוב חר  ה.

 בכתב הכמויות. 
ות )מע'  מערכהתוכניות  נדרש לפיווים וכד' כוגנים,  עגים, נסת ברכה .ו

ו לפי הוראות  , תקשורת, מיזוג אויר וכו'( אוביוב, חשמלאינסטלציה מים 
 פקח. המ

 האלמנטים הנדרשים. נים לכלעיגו  ז.
רת  צנ ים,לתעלות, כב ,תבור דלתוע יניהםמל  יםם והחורע כל הפתחיצובי ח.

ם  ו הדרושיו בתכניות אי שידרש פעים כ ות ושקע מגרכו', וכן החריצים, הו
קת כל הפתחים  ובדי תיאום לרבות  ת הגמר והמערכות.בודועלביצוע  
סידור  המזמין וכן  מועסקים ע"י  אשר קבלני המשנהברים של כל והמע

  תכושים למעררוים הדט ריהפשל כל   לפני היציקה  וחיזוק לטפסות
 .  ןבבטו עיגונםלות אשר יש לעגנם או לבצע הכנו גמרהועבודות 

 בטון לפני יציקתו.ות הי ם בתוך תבנת מי גשצינורו ביעתק ט.
 ברזל. רשימות כנת ה י.
 . תהסטייה המותרבטון החורגים מ סיתות וסילוק עודפי יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 ע. ץ הקרקועיות יח הנל ש בהתאםכל הנדר יג. 

 . תקן  ה לפיפחשיגת  דר קבלן עבורה תוספת תשלום להי ת אל .יד        
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נה נמדדת  ינואייבים את ביצועה כניות מח תט ו/או הראשר המפ כל עבודה .וט
 .בנפרד בסעיפי כתב הכמויות 

 
  יקוןת  כלבות בכל שטח שיידרש לר קלבטון חיצירת שטחי מחירי היחידה כוללים  02.13.2

  המפקח יות נו, בהתאם להנח ממ  ויהפ צהחלקות ה  א השיג אתשל טון בברש נד
 עיל. רט למפווכ
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 בטון טרוםעבודות  - 30פרק 
 
 לי לכ 10.03

טות חלולות פליצור, אספקה והרכבה של לתכנון מפורט, י ת  חסהעבודה בפרק זה מתיי 
  לפיו   יהןפרט ניות, ן, התכ י, המפרט המיוחד להל למפרט הכלל  ה בהתאםשתבוצענדרוכות 

 .ות י וי כתב הכמ המוצג בסעיפ 
 
 ם כים חלולילוחות דרו 20.03
 

 י כלל  .א
 .רוךות בטון דדללי לעבורט הכלמפ  התאםתבוצע ב העבודה   .1
 . 50-ב ן טוסוג הב  .2
 .םקד -המפקח לפי שיטת דריכת י  הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"  .3
של   טרמפון כנוח תר המפקלאישו לן יגישהחרושתי, הקב לפני הביצוע  .4

רש  כנד סיםעומבחשבון ה המוכיח שנלקחו טטי ב סושמלווה חי הפלטות
סימוני הפלטות   עם 1:100ה בק"מ הרכבכנית מפרט וכן תונית ובוכבת
 . תנו השו

  .גבוהים ביותרה ככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים 
  הפלטותהשענה מוסכמים בין   ם המפקח פרטייתאם עהקבלן    .5

 . ת פלדהורול ק עבות השענה  הנושאים, לר ניםושהם  נטיוהאלמ 
"ל  שהנ מבלי - ת להשתנותויונה עשההשע  יפרטות  מידדגש בזה שמו  .6

 . שיותראת יר הנקוב עבור קורועל המח  ישפיע
יפים   ,לקיםאה לעין של פלטות נקיים, חנרהדרישה הינה לפני בטון בצד ה  .7

 . אחידיםתפרים  .וחלק   ם פינות אחידעם קיטו
  של העליונים נג", על הפנים ופי"ט  קדרוכות נוצועל הפלטות ה חרמא  .8

השכבה   לה טובה שבטיח אחיזם על מנת להחוספסימ  להיותהפלטות 
רך  אובניצב ל כיוון החספוס: .לפחות מ"מ 6בה גוב החספוס יהיה  ."להנ

 . הפלטה
מילוי   ולאחרלפני יציקת טופינג,  ת תעשה ם עבור הצנרקדיחת החורי  .9

ור  יידרשו את איש  טותבפל  ווח שיבוצע וך או קיד חית כל  .ריםהתפ
 . המהנדס

  חדעל ידי א תהמיוצרו מיותת טרורות עם פלטואת התקק  ספן לנית   .10
 להלן:  יםרטהיצרנים המפו

 סולל בונה   -
 ספנקריט   -
 בטון בע"מ  מוצרי יטאשקר -

 . ותלרבות מידות עקרוני  מפורטות הפלטותיות בתכנ .11
אם למפעל  בהת ות טל ידות של פרות לפי מ התקאת  ןתכנן להקבל  לע 

ה או  יקות הקשח ל עליו, ויציחומחדש כנון ת, ה פקחהמ ר ובאישורהמייצ
 . נון המקוריתכה  ולמנה בדיוק לפית שפה, תשקיצי

 . ורטים בתוכניותמפהפלטה תתאים לעומסים ה  .12
 

 מיותיצור פלטות טרוות לדריש  .ב
 .כנדרש 50-בטון ב גבי ר לגדהמו זקת מהחולא יפחחוזק הבטון    -
 . יראלהתקן היש יעמוד בדרישות יוןהז  -

 
 צורלת יסיבו  .ג

 . 5חלק  466לפי ת"י  
 

 רכבה לת הוסיב  .ד
 .מ"מ 2ות לא תעלה על  נן של הפלט וכמתהסטיה מהמקום ה 
 .מ"מ  2א תעלה על התרוממות הפלטות( לאנכית )ה  הסטיה 
 . ים ורצופיםשר י םיובק  היושקים יך שהמיהרכבת הפלטות תעשה כ 

 
 מבר"( פף כלפי מעלה )"קכת הלהגב  .ה

 . הכלפי מעל ה כפף אלסטיוהויה מת ולאחר הדריכה  מןבז 
  .חוטי הדריכההבטון בזמן שחרור כבלי או ל גי תלויה בכח הדריכה, בהכפף  מידת 
בתן  האחסון שלהן עד להרכהבטון( ובמשך זמן  קובע את מודול האלסטיות של)
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חינת גיל  מאוחר יותר מב   טיםהחו והכבלים א  ועד שחרורשמ  ככל .ינגטופציקת הוי
ך משך הזמן  שמתאר ככל .ורדה"קמבר" יולה ושיעור  ת עלסטיוול האדמו ון,הבט

 . זחילת הבטון() "הקמבר" גדל  הפלטות לזמן ההרכבה שיעור  שלר בין היצו
  זודה מי .מ"מ 15ה על  סוגי הפלטות לא תעל תותר בכלהמירבי, ש מידת הקמבר  

 . הרכבתןמן  בז תוכוטות הדררכז הפלבמדד תמ
היצור   את מועדי  אם עם היצרןלת הקבלןו של ת חובזו  שה עמוד בדריכדי ל 
 . וןחסהאלהקטין את זמן  הרכבה כדיהו

 
 בדיקת פלטות טרומיות  .ו

 . 252י ת" בהתאם ל 
  תואמות דיקות ור המפקח שתוצאות הבשיקת פלטות לפני איהקבלן לא יתחיל יצ 

 . נוןכהת  ותרישלד
יות  ן מלה ל הקבאת תר ם אינו פוטטייחישובים הסמפקח להישור  כי א  מודגש 
 . סוי ההעמסהישלון בניכ נובעות מהמסקנות הי לתוצאות וחראא

 
 דרישות הרכבה   .ז

ות תהיינה  כני הת .ור המפקח תכניות הרכבה ישעל הקבלן להכין, ולהגיש לא  
 .טותהפלדור סית לו אויכל  1:50או  1:100 בקנ"מ

  צרויוולא  ת בצורה שמיות יורכבו על הקורווהפלטות הטרש במיוחד שדגמו 
  .רמציות מיותרותמו לה דפורה או שיגונסטרוקצייסכנו את הקל ש פיתו מאמצי

 . וע פיתול כאמורמנדת הצורך יש לשלב תמיכות מתאימות כדי למיב
 . ים לא תורשהוחות מורכבחות על להערמת לו 
ש ימים מיום  דפקח תוך חולאישור המ רועבו י כבהההרניות  כתם של העתקי 

על  ל כאישור  רכבה יש לקבהה כניות על ת  המפקחת  תימאת ח .וזהחתימת הח
ר את הקבלן מתיקון ועדכון  הדבר משחרן  אייחד עם זאת,  .יבאופן כלל תכנון 
הרשות בידי המפקח    .יקוי לאחר מכןגלה לת ו/או תהליכי עבודה אם יתיו תכנ

 . וצעמהה  כבההריך את תהל לשנות 
 
 נותוש  .ח

  466"י  בת פיעותע המווביצות וראבמיוחד להתשומת לב הקבלן  פניתומ  .1
פלטות  ה צה ייחסות למילוי קוכות והמתרחלולות דלפלטות   5חלק 

   .ות וכד'פלטות לבין החגורות ההיקפיה הדרוכות בבטון וחיבורי הזיון בין 
כבנה  ם מוגדר תורותח  כלב .ורהריך יצרור תארוכה יוטבע בבפלטה דבכל   .2

ך  , כמועד מאותו פרהאש ליךגיל ומתה מסדרת יצור אחת מאותו פלטות
קימור  ל גלת ובין הפלטות בתית הפלטוחובה של תו הפרשי ג שלא יווצר

ד  ן ארוך מדי ממועד היצור ועזמ לא אחיד או בגלל קימור יתר בגלל 
,  עלהמ  ילפר כפף יתכבעלות פלטות   .קת הטופינגיצ למועד ההרכבה וי

בון  של חו עחלפיפסלו ויו היציקה של הטופינג,   דמ"מ במוע 15העולה על  
 . פורט לעילהמותר כמ  תר בגבולועם כפף יתטות תקינות  בפלקבלן ה

תאמתם לעמודים, ה ות מסוימות יבוצעו חיתוכים שונים לצורךלטבפ  .3
ך  ם חיתווצעו ען חלק מהפלטות יב ו ככמ .ות, פירים וכד'קירות, קור

נם אינו  קורות נושאים/ות שכוו /מתם לקירותצותיהם להתאקבי ונ לכסא
ה  ירים, יהיפבחיתוך ה .טרוקציהכניות הקונסתו  עפ"י הכל  - נליוגוורטא

על  -טלופף בהיע את כל חיתוכי הפלטות, באופן חבצל באחריות הקבלן
ובכל  י הפירים לכל הגובה  את מעבר לטות שיהווהפתחים בפ .יקלי()וורט

 . ות כלשהןהזזות אופקי  ללאו וצע יב קומות,ה
של  לאו החללים יתמפיות ההיק  תורווהק נג  יקת הטופייש לוודא שבזמן יצ  .4

 .יציקההללו לפני ה  יםללאין לסתום את הח  .ת בבטוןוים שבקצו הלוח"ד
ופן  ( שימלא בא 1:2נטי )דייס צמוכות תבוצע על מצע דרהרכבת הפלטות ה  .5

לאחר   .יםמנטים הנושא ללא  יםח"דהלושבין   ההשענהרצוף את כל שטח 
בו בקו  עוצות וי הקור   ימפניס הדי קו עודפי הלוח"דים ינור פילוס מג

   .בצורה לא מיושרתונח יטי  הצמנ הדייס  .ותהקור
לעין )התחתון( חלקים   אההקבלן לדאוג לקבלת פני לוח"דים בצד הנרל ע .6

 . ותת וחלק "ג תבניות פלדה נקיוים ויצוקים במפעל ע ומלא
בה  רכחדירת מים, בעת הה  תניעקקים למנטים בפ למם א אטוי  בלןהק .7

 .קיםהפקיוצאו  
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 ים מילוי מישק  .ט
   .ת הפלטותחר הרכבא צע מיד לבוישקים ימילוי מ 
מילוי   .לפני המילויו יו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבהי  יםהמישק 

ק  ט דרגאג םע  30-ן בוא בטו חומר המילוי ה  .פינגמהטו ם יבוצע בנפרדהמישקי
 . בד(שומשום בל)

 
 ותרות מים בחללי הפלט טבהצ  .י

המים   רורחאחראי לשיהיה  בלןהק .הפלטות בחללם צטברי מים ממקרים ש נםיש 
דות הגמר  בוע טון לאחר ניקובו, הכל בטרם יחלו בביצועהבי האלו ולתיקון פנ 

וצאה  גמר כת של עבודות הפנים וה די לא לגרום לנזקיםבתקרות שמתחת כ
 .םואיכלם ההמימ

 
 אש נגד  דותעמי .יא 

ת  רישות עמידואים לדשר ית רחק או במיהי נט  ת האלממרחקי הגדילים מתחתי 
וכן בהתאם   .תיקון תשנ"ב, ד' 7,  43.00תקנה   ון והבניה נ חוק התכ  באש לפי

   .5חלק  466ך, ת"י רולאש של אלמנט מבטון טרום דת להגדרת ההתנגדו
 . טקרויהפל  שות הבטיח  ר יועץהכל כפוף לאישו  

 
 מיוחדיםדה פני מדיוא 30.03

 גם:  כולליםידה חירי ה מחי לליהכ  במפרט בנוסף למתואר
 . י הרכבה וייצוררט מפ כבה, חישובים סטטיים ההר , ת הייצורוכניונת ת הכ  .1
 . יצוקים באתרהבאים במגע עם בטונים  קים  חלב פלטהחספוס פני ה  .2
 . חלוליםוחות ה ת המשטח להנחת הל חלקה  .3
 .ושקעים ריםעיבוד חו ופיגומים,   תיכותמ  .4
 . ותרושקות הדכל הבדי  .5
 . וחותים בין הלר וי החיבוניקלרבות תית הקורות של תח מוחלקגמר   .6
 . ע"י מקדחת יהלוםג בפלטות אשר יעשה לאחר התקשות הטופינ ים ור ח  קידוח  .7
 . יציקת הטופינת ודיוסם לפי בפוגוזיון  .8
 . רדמדידה בנפה ל היציק .תה בין הלוחוקייצל  שותנדרה כנות ל ההכ את .9
 . "מ לפחותס  20ק לעומ פלטותרי ה לחוון  רת הבט החד .10
 .זה רטור במפכל האמ .11
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 הני עבודות ב - 04רק פ
   
 סוגי הבלוקים  10.04

בלוקי בטון חלולים  ,  ם לבניהגי הבלוקים יהיו סואחרת במסמכי ההסכה  בהיעדר כל דריש 
 . סוג א' 5י " לתמתאימים  הישראלי ה יםקנת ה כוןל מתקן ש עלי תוב
 .המפקח  ש ע"יו מראאושרם יוקיוג הבלמקור וס  

 
 . ולקבל את אישור המפקחת  אחש לבנות שורת בלוקים ות י רבנית הקיתחלת ני הלפ 04.02

 
ביב ללוחות חשמל,  ם, מסו קבלנים אחרינה למערכות, אעם קבלני מש  יהתאום הבנ  04.03

  נותות השותיאום עם קבלני המערכ ת וי התקדמוע בשלבים לפצ תבו, כו'ם ומעברי נורות,צי
 .מערכות בלן לתאוםשל מהנדס הקורטות ות מפהנחי  ל פיוע
לות קיימות, תע הבניה לצנרת או ל עבודות הבניה, תותאם נילפ במקרה והצינורות יבוצעו  

 . וד מתאימיםהחריצים וביד מילוי  דה על תוך הקפ
ים יש להכין פתחים מתאימ ה, דות הבני צעו אחרי עבו יבו תו עלהת  ות אורוהצינובמקרה  

 . הנדרשים הגדליםלפי  לוקיםת בביתוו ס ו/א
 

ה  יורובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אלא אם ג כלות הפנימיות, ייבנו למחיצהת ו הקירוכל  04.04
 . המפקחאחרת 

 
 . 1523ם לנדרש בת"י בוצעו בהתא הבניה י   עבודות 04.05

ם בחדרי  חגורות מתחת למחיצות .466ם לת"י יבוצעו בהתא יותנכוא  יותת אופקחגורו  
 . טי האיטוםו בהתאם לפריבוצע   דלתותבספי ים וטובר
כין  י  במידה והקבלן לא .לתקרה, לעמודים ולקורות, ו ע"י קוצים לרצפהת יעוגנוהחגור  

קדחו  שי 466בקוטר המפורט בת"י  לבצע קוצים יה עליו יקה, יה קוצים בשעת היצ
 .דבק אפוקסי לכולם נטיאלמל

 
 י מדידה מיוחדיםפנ או 60.04

 את המפורט וללים גםהיחידה כ   מכרז, מחיריסמכי הי ובמהכלל מפרטר באמונוסף ל ב 
 להלן: 

  ות זיון כנדרש, קוצים( לרבו'וכ  , שטרבותלמיניהם )אופקיות, אנכיות  תרוגוכל הח .א
 . יםחפתה  ליכוי כטו, בנ יימדד במ"ר נ הכל  .'כוו  עם דבק אפוקסי

 . פיםביטון משקו .ב
 . עוגלה במ בני .ג
 .בטוןקרת העה לתמגי ינהר אוכה אשבניה נמ .ד
נה נמדדת בנפרד  ינואייבים את ביצועה כניות מח תט ו/או הראשר המפ כל עבודה .ה

 . בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות איטום - 05 קרפ
 
 לי כל  -האיטום יריעות  20.50
 

  ו ו צרפת איה אגרמנ רתתוצללות, יריעות ביטומניות משוכיהיו איטום  ה יריעות 05.02.1
, משווקות ע"י "ביטום" ו/או  U.E.A.T.C איארופ  תו תקן  לותל בעישרא
עות  יהיו מסוג ירי  יריעות האיטום .וההובעלות הסמכה לאיכות גבר"  זק"פ
סטר  עם זיון לבד פוליא S.B.Sפולימר  15%ת לפחות וכילהמות  כללות משויטומניב

   .גר' 250במשקל 
 . םונילשני הכיו  80%פחות ליריעה ל  שתחסית הנדרההתארכות הי  

 
ור המפקח ועל הקבלן לספק  ישמקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובא ל בכ 05.02.2

ות כולל  עירי ה  צרןל יניים שים הטכ ילת העבודה את הנתונמפקח מראש ולפני תחל
 . קות מכון התקנים הישראלייםיצרן וכן תוצאות בדי   ספקט וקטלוגפרו

 
הם כגון: קרעים,  לשכ  פגמיםת ללא וד ובמעאחיד ו   יעלות עוב ב  תהיינה ותהיריע  05.02.3

ון  ים פגומים, סיבי זי גלים, בליטות, שולי  שקעים,,  חתכים, נקבובים, קמטים
 . בולטים לעין וכד'

 
על מנת למנוע   .לצבמצב אנכי ובשטח מו  ורקחסנו אך בלו ויאוות י יעוירה י יל לג 05.02.4

   .נהוהן באחס להיעות בהוב פגיעה בגלילי היר 
 . ני השימושויגולגלו שוב לגלילים לפן חתני הנ ו לפ פתחת י היריעולי יגל 

 
 אופני מדידה מיוחדים 30.05

 
לא  ת, נות/מעקופן דביטו ר ניה במ"פות תהת והרצאיטום של הגגומדידת שטחי ה 05.03.1

 . חים אנכייםימדדו שט
 . נטו  ,וןח פני הבטיטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשט מדידת א 
 . ם לאנכיים לא ימדדוייפקים או ין שטחב ום טוחלקי אי  ות ביןפיח 

 
מדדו בנפרד, את כל  דה כוללים, מבלי שימפרט הכללי מחירי היחיור באמ ל בניגוד 2.30.05

 . ם בכתב הכמויותפים המפורטיבהתאם לסעי הדידהמל,  לעיבמפרט מפורט ה
 

רת  צנ ימעבר םחד לאיטוביזר מיואם ידה כולליבנוסף לאמור לעיל, מחירי היח 05.03.3
   .לב"מ עם איטום במסטיקות כולל חבק מפקר ת ות אודרך קיר

 
ום  התשל  .ות שיורה המפקח באתררטובים יבוצע במקומאיטום קירות חדרים  05.03.4

   .קח בלבדושרו ע"י המפשא  ותקומר מועב
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 גרות אומן ומסגרות פלדהעבודות נ - 06פרק 
 
 לי כל 10.06
 

על   .טים ולדרישות התקניםפרלמיות,  לתכנ  כל ו ביתאימרות  גהמסו רות הנגפרטי  06.01.1
הכללי   מפרטב 06.02עיף התאם לס מנטים בניות ייצור לכל האל וכ הקבלן להכין ת

    מסגרותות/נגראלמנטי הי איטום של  טר ית פבורל , חהמפק  אישור  ולקבל את 
 . קניםתמון בהם הם לבין חלקי הבניי  נגרות/מסגרותובין אלמנטי ה 

 
מכל  אב טיפוס הקבלן באתר הכללי, ירכיב ר  צוהייי , לפנקחהמפאישור  חראל 06.01.2

בהתאם   ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקחח, קקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפ
ייצור הכמות הכללית לפני  ב  יתחיל לא לן הקב .ליט הכל במפר 06.01.06עיף  לס

 . הדוגמאותקבלת אישור 
 

  .ה בהםנע כל פגיעשתימ פןבאוו מרישוי  גנו בבנין יו  ו בכורי  סנו אויאוחש םמוצרי 06.01.3
  .מים או לכל מטרה אחרתוחיזוק פיגדלתות או חלונות ל  אין להשתמש במרכבי 

 . חשבונולן על י הקבוחלפו ע" או יוקנו  ית  פגומיםאו  לקים שימצמוצרים או ח
 

  .מ"מ  2 למזערי שובי עב  FE 37לדה וריהם יבוצעו מפמוצרי פלדה על כל חיב 06.01.4
 .רתכים מומחים בוצעו ע"יבד ויבלים לי חשמ  היום יריתוכי

 . לקבלת שטח אחיד וחלק ראה והוא יושחז עד יה אחיד במהריתוך יה  
 

לדוגמאות,   המפקח  קדם שלור מוחייב באיש ותומסגרות נגר  בודות ול לע הפרזכל  06.01.5
 . ע"י הקבלן ופקואחת מכל סוג, שיס 

 
רט  במפ 19בפרק ורט מפוכ 918י " לת  תאםונים בהלווגו מפלדה יהיהרי  צומכל  06.01.6

ם ועל הגלוון לעמוד  ינמצא בסביבת בחשבון כי האתר  על הקבלן לקחת   .הכללי
 . בתנאים אלו

 
   .תיקוני צבע בלבד וצעור יבאתב .יםהם צבועתר כש עו לאיגימוצרים ה כל 06.01.7

 
 רב מפתח  20.06

סטיות  ת אקותודל ש,א ותדלתת, ות, דלתו רגסמ, ותנגר  - וגיםס ה לל כל)כו מנעולי הדלתות 
כמו   .במבנה הדלתות   לקי מותאם לכ -( של קוד MASTER KEY( יותאמו לרב מפתח )וכו'

 . חהמפק ת ויתאם להנח משנה בה יאזור כן, יקבעו 
 .תות ואינו נמדד בנפרדהדלמחירי כלול במפתח מחיר הרב  

 
 דלתות אש  30.06

 .שהדלת הורכבהחר לא  יםקנון התמכו  ןשור היצריא בון תו תקלי בע וי הי האש  לתות כל ד 
מחיר היחידה ואינה נמדדת בולה ות התיקונים הדרושים, כלעלות בדיקת הדלתות, לרב

 . בנפרד
 
 ותאטימ 40.60

לתות  החלונות והד   אבק ורוח, בין אגפי גשמים,רת מי י חדימלאה בפנמות  ח אטיבטייש לה 
לים מאחורי  חלה  .יםתחהפי חשפין לבנים לבמה  ביןכמו כן, ם, ו הי נן מלב לבי  החיצוניות,

 .פח פלדה ימולאו בטון אטוםלבנים הלחוצים והעשויים מהמ
ו  , ייאטמדהפללי  ופירכבים מפרלבנים המוווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המ מרה 
  תובאמצעח וו מר המסטיק לתוך היש לדחוס את    .פידי ממין וגוון מאושרול פוליס יקמסטב

 . כפי שיידרשע, או מושקיחול  כ ישק המחל את כלם ג  זו, וכן  המטרמיוחד ל  אקדח
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 ה ומחיריםמדיד אופני 50.06
 

  בודותהע ללו גם אתאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכ סף ל בנו 06.05.1
 לן: ות להרט המפו
מילוי מלבני הפלדה  במחיצות וקירות בטון לרבות  משקופיםביטון ה .א

 . נםועיגו  טוןבב ם()משקופי
ים בבטון בתאם לפרטים  נים מעוגנ ת יוות זלרב םשינדרקים החיזוהכל  .ב

 . ולרשימות
עות  קים ופגייעה פיזית, כימית, כנגד מזי הגנה על כל העבודות בפני פג  .ג

 . אחרות
בדיקת דלתות  לרבות   921י  ע"פ ת"י אש  ת בפנדולעמי  הנדרשול  כל הטיפ .ד

 .התיקונים הדרושיםכולל   אש
 .םנטיידרונות ה ר לתות ואת על דרשודהנכתובות ה כל .ה
 . ריםת לרבות תיאום עם הקבלנים האחלתות מבוקרולד  נדרשכל ה .ו
 .פקחדוגמאות לאישור המקנה ותוכניות ייצור והת הכנת .ז
ות  , הקשורוכיו"ב  למבנהתאמה הה החציבה,כל עבודות הסיתות,   .ח

ן  וכ נה,מאי התאמת המב ת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעיםהרכבב
 . ת ההרכבהבע קו זו ניש  ין,בני חלקי הכל   של התיקונים  ת כלאם ג

 . גילוון וצביעה .ט
ן,ידיות  מחזירי שמ   בותלר  ת והמסגרותש ברשימת הנגרו כל הפרזול כנדר .י

 ' כוו  עותאצב,מגיני עצוריםמי סגירה,מבהלה,מתא
 .י( וג'נרל מסטרקירקיאסטמפתח )מ מנעול רב .יא
נגישות ובשאר   חו"קה,בדסטי וק הבטיחות,בדו"ח א"ח בד המפורט כל .יב

 ים ו"ת היועצחדו
במפורש  גם אם לא צוין   במפרט המצורף לרשימותות וימברשר כל האמו . יג

 . ויותבכתב הכמ
 י הנגרות/מסגרות ומושלם של אלמנטמוחלט  איטום  .יד
חלקי הבניין   יןלבת  גרות/מסנגרוי האלמנטבין   שלםאיטום מוחלט ומו .טו

 . בהם הם מותקניםהשונים מכל סוג 
 ת מסגרות/רוגנה  אלמנטי של כל ם ואבק מיי חרו ת לאטימו  בדיקות .טז

 
שינוים  וון לא יגרמו לחוזים( בכל כי )עשרה א  10%ת ולובגב שינויים במידות,  06.05.2

 . במחירים
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 מתקני תברואה  - 07פרק 
 

 כלליות:  7.00
 

 תחום המפרט: 7.0.1
מ  אינסטלציהעבודות   המגרש,  בתחום  וניקוז  ביוב  מים,  וחמים,  קריים  סניטרית  כלים  ם 

עירונית    וכל מערכות העזר כולל התחברות למערכת  ספרינקלריםסניטרים, עמדות כיבוי אש,  
 .בפרויקט 

 
 תנאים משלימים  7.0.2

ה בכדי לפגוע באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים הכללים ו/או  אין באמור במפרט ז
מ פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  בנו  זה  פרט המיוחדים.  של  יבוא  התחייבויותיו  במקום  ולא  סף 

 הקבלן על פי התנאים הכלליים ו/או התנאים המיוחדים. 
התנאים המיוחדים שמפרט זה    מעות שנתנה על פילמונחים המפורטים במפרט זה תהיה אותה מש

נספח אליהם. המפרטים הינם השלמה לתוכניות, לפיכך, אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת  
 ביטוייה במפרטים.  ת תמצא אתניותוכב

 כמו כן מחובת הקבלן לדאוג לקבלת מפרטי המכר של היזם ומתחייב לעבוד לפיהם. 
 

 דרישות כלליות: 7.0.3
 במפרט זה תבוצענה בהתאם לדרישות של המפרטים והתקנים הבאים:  המפורטות  בודותכל הע
 מיוחד.  טמפר א. 
לי לעבודות  , ומפרט כל 57ביוב פרק  לי למים וכל   פרט, מ07  קמפרט כללי למתקני תברואה פר ב. 

, ויתר המפרטים שלא צוינו שבהוצאות משרד הביטחון הועדה  08, חשמל פרק 34כבוי אש פרק  
 רד הביטחון, משרד העבודה. ת בהשתתפות משהמיוחד

 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם, וכל יתר התקנים הרלבנטיים.   1205ת"י  ג. 
 י תברואה )הל"ת(. אות למתקנהור -הדיני תכנון ובני  ד.
ופיקוד   ה.  אש  מכבי   , העירייה  הבריאות,  משרד  המוסמכות,  הרשויות  של  והוראות  דרישות 

 העורף. 
 קנים.דרישות מכון הת ו. 
 י מכר מעודכנים של המזמין. מפרט ז. 

נפרד   בלתי  חלק  הם  הנ"ל  הכלליים  המפרטים  האחרונה.  המהדורה  יהיו  הנ"ל  המסמכים  כל 
 פים ובין שאינם מצורפים. שהם מצור  בין זה מהחו

 
 סיור קבלנים:  7.0.4

 מחובת הקבלן המציע, להשתתף בסיור קבלנים. 
 . השתתפותו בסיור עלולה לפסול את הצעתו-אי
 

 :ופת הביצועתק 7.0.5
נפרד   בלתי  חלק  ושיהיה  המזמין  עם  שיתואם  זמנים,  ללוח  בהתאם  עבודתו  את  לבצע  הקבלן  על 

 מהחוזה.
 

 ות:כנית 7.0.6
 ת עבודה . תכניו1
 תוכניות המכרז אינן לביצוע, אלא למכרז ועיון בלבד.  א. 
רישה להשלימן  ד  ולפי  הצורךלקבלת תוכניות מהמזמין במועד המתאים, ובמידת  הקבלן ידאג   ב. 

 לתכניות ביצוע )באחריותו הבלעדית של הקבלן וללא תשלום נוסף(. 
 
 MADE-AS. תכניות 2

שיאושרו על ידי המפקח. גם תכניות אלה תהינה    AS-MADEתכניות    כיןן יעם סיום העבודה הקבל
 ממוחשבות בתוכנת אוטוקד. 

 ם במחירי היחידה. כלולילא תשולם כל תוספת למחירי יחידה עבור התכניות הנ"ל הם 
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 אחריות למבנים ומתקנים קיימים  7.0.7
הם כתוצאה  להיגרם ל  לולהע  הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק

, על הקבלן להודיע מיד  מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן  
או על  לקבלן  יורה  וזה  הטלמפקח,  כבלי  יפול  פן  כגון:  אחרת  צנרת  או  כבלים  אין  כי  ולוודא  בו, 

 טלפון, כבלי חשמל, צינורות מים , ביוב, וכ'. 
ותם מבנים ומתקנים  המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לא   משחרר את  הואכי  הקבלן מצהיר בזה,  

ות והן  הישירקיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולזאת בכל ההוצאות, הן  
 העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

 
 תנאים להכנת העבודה: 7.0.8

ל , טיב, תצרוכת חשמל, מידות  ים על גוד תונה נ יום מקבלת ההזמנ 14א. הקבלן מתחייב למסור תוך 
תוכניות, אחרות,  ותכונות  לפי    היסודות  מספק  שהינו  הציוד  עבור  דומה  וחומר  טכניים  פרטים 

המתכנן. בעיקר  הקב  דרישת  ומתקנים  מכונות  של  לציוד,  מפורטות  עבודה  תכניות  לספק  חייב  לן 
 לבריכות, מתקני שאיבה וכיו"ב:

 :ישרד מ-ןהביבמפרט ור לאמ התכניות יכללו בנוסף 

 ת הרכבה של מערכות שהוא מספק )כגון משאבות(. ותוכני  -

 סכמות חשמל ופיקוד למערכות שאיבה ותגבור וכיו"ב.  -

 וד. ת יסודות לצי ותוכני  -

 שרטוטי פרטים.  -
 הערה חשובה:

מחובת הקבלן לתאם עם מהנדס וקבלן החשמל את כל מערכות החשמל המסופקות על ידו. לשם 
  -ורים, כדי להבטיח תיאום מלא בנושאכל האספקה, החיבפרט את  מסמך המם  לה  גישכך עליו לה

 סעיף זה הינו עיקרי בחוזה. 
 

אש( וכמו  -נושאי הבטיחות והגנה נגד אש )כבויבב. הקבלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורים  
ות  רישבד  כן דרישות משרד הבריאות. עליו להסב את תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד

 הנ"ל. 
 האחריות בנושא הבטיחות ובכללם שריפות, על הקבלן. 

 
טיב מים  של הסביבה, לרבות    ג. הקבלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הקורוזיה

חלה    -וכו'. במקרה של ספק עליו להעיר את תשומת לב המתכנן לנושא, לפני הגשת הצעתו. לא העיר
 ן. עליו חובת האחריות בנדו 

 
מזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הביצוע בשלבי העבודה השונים,  פשר לנציג הד. הקבלן יא 

יחליף חלקים אשר נמצאו לא מתאימים לרמה מקצוע לפי דרישת המתכנן.    ת יויתקן או  מקובלת, 
חלקיו,   כל  על  המתקן  של  והרכבה  הספקה   , ביצור  הקשור  בכל  המזמין  מטעם  והפיקוח  ההשגחה 

 תו תחייב את הצדדים. כנן והחלטהמתדי  תהיה בי
 

הגורמים   בין  ויתאם  העבודה,  לבצוע  כאחראי  ישמש  אשר  במקום  נציגו  את  למנות  הקבלן  על  ה. 
קבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה . נציג  ה  יגהקשורים לבצוע המתקן. נצ

 הקבלן יהיה מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים. 
 

 אי המקום:ת ותנ כניוהתוקת בדי 7.0.09
הקבלן מתחייב לבדוק את תוכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה שקיבל על עצמו   א. 

 לבצעה. 
 ודות המבוצעות באתר. ר העבבי יתעליו להכיר את של ב. 
מקרה   ג.  באתר,  בכל  ביקר  כאילו  הקבלן  את  האדריכל  רואים  עם  תכניותיו  את  תאם 

הוא  הקונסטרוקטור קבלת  עם  הנביצוע  את  וקיבל  השלד  הודיע  ן  לא  בנידון.  המתכנן  חיות 
ת  ם להיותחול עליו האחריות לגבי פרטי הביצוע , לרבות לשינויים שעלולי  –הקבלן במועד הנ"ל  
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או לאפשרות  בציו למידות הפתחים הקיימים  למבנה הקיים,  אי התאמה  עקב  באביזרים  או  ד 
 גישה. 

ויהיה  , הצינורות וכמצוין בתוכנ  יציאהחי הפת  וד,מיקום הצי  –תנאי המבנה   ד.  יות, אינו מדויק 
יב  יהי חי   ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. כל שינוי

 . המתכנןור מראש מטעם באיש
 

 :בקורת העבודה 7.0.10
די לאפשר  ה שהיא בכבודו עלפני שהוא עומד לכסות איז הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למזמין  

אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. בנוסף לנ"ל חייב הקבלן    לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את
לי או מעבדה מוכרת אחרת( לשם ביקורת על  ים הישראכון התקנ להתקשר עם מעבדה מאושרת )מ

 ביצוע מתני תברואה ולהגיש את הדוחות למזמין. 
תוספת תשל ללא  הנ"ל  ועד מסירתהאחריות    כל  ום.כל  על הקבלן מהתחלת העבודה  ליזם, חלה  ה 

 תשלום עבור עבודה חלקית אינה משחררת את הקבלן מהאחריות הסופית על כל המתקן. 
 

 השלמה:  עבודות .117.0
 מעברים:

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת גומחות, השארת חורים  
ה  , צ תקנושרוולים  לפ ת  יציקות  ינורות  בלתי  'וכוני  הכנה  או  התקנה  בגלל  קשיים  על  תלונות  כל   .

 נכונה לא תתקבלנה. 
ציקה כגון מעברי צנרת  יס בזמן היתם יש להכנלשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים או

ם  תחי. לאחר יציקה לא תורשינה חציבות אל לאחר קבלת אישור המפקח. הזמנת הפ'וכו דרך קירות  
 מעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. מתאימים לה

קת השלד  . כל חציבה שתידרש אחרי יצי'וכוהקבלן יהיה אחראי הבלעדי לנושא הפתחים, המעברים  
 תהיה על חשבון הקבלן.  האינסטלציהר עבודות  עבו
 

 עבודות מחוץ לגבולות הנכס: 7.0.12
מע כבישים,  מעבר  או  וביוב  מים  וכו'במדבר  חיבורי  הרשויות    יעשו   רכות  עם  מוחלט  בתאום 

לצורך קבלת   הנדרש  יש לקחת בחשבון את הזמן  ועל חשבונו,  ע"י הקבלן  המוסמכות המתאימות, 
לרכוש הצבור ו/או לצד שלישי על ידי עבודות מסוג זה יכוסו על ידי    שיגרמו  . נזקיםבלו"זהאישורים  

 הקבלן בלבד. 
 

 ם: קנימת נגישות להפעלת ואחזקת 7.0.13
ת כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות. כמו כן ימקם הקבלן את  ימקם א הקבלן  

 רה וכו'.זרי פיקוד ובקם, ברזים, אביהצנרת כך שתינתן גישה נוחה להפעלת שסתומי
 

 קבלת המתקנים:  7.0.14
 א. קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות:

 ה. עבודות ההתקנהשלמת 
 דרשות , ודווח על ביצועו בכתב.ות הבדיקה הנ סיום כל עבוד 
 .AS-MADEהגשת תוכניות 

 
 ב. תחילת מועד אחריות: 

ובה של המתקן  יהיהתאם להחלטת המתכנמיום הקבלה הרשמי  לא  רשאי להפסיק את    ן, הקבלן 
 פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא. 

 
 :יותאחר שירות ו 7.0.15

י במשך  היה אחרהקבלן  והחומרים    24אי  לכל העבודה  ע"י המתכנן  מיום קבלת העבודה  חודשים 
מבלי כל    וך הזמן הקצר ביותרל כל הדרוש תיקון ת שסופקו על ידו ויהיה עליו להחליף או לתקן א

 תשלום נוסף במשך תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. 
 פי שיידרש ע"י המזמין. די המזמין ערבות ל תה יפקיד ביחט הבול
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הנדרשות  והבדיקות  השירותים  כל  את  הנקובה  התקופה  במשך  לספק  הקבלן  מתחייב  כן    כמו 
ויעי תקינה  ה לפעולה  כל   . המתקן  של  חשבון  לה  על  יהיו  הכרוכים  החילוף  וחלקי  האלו  עבודות 

 הקבלן. 
איש   את   , הביקורת  בעת  להחתים  הקבלן  המקום  זקההאחעל  והבדק  של  האחריות  תופת  בסוף   .

 רמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות. עליו ליזום פגישה עם כל הגו 
 

 MADE-ASדות מסמכים ותוכניות ע  7.0.16
 דה ימסור הקבלן המסמכים ותכניות העדות הבאים: ם העבועם סיו

יסמן א.  הקבלן  בפועל.  שבוצעו  כפי  חלקיה  כל  על  המערכת  סטיות,    השינויים  כל  את  תוכניות   ,
. לשם כך 2000אוטוקד  תוספות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות ע"ג דיסקט בתוכנת  

 נויים שנעשו.הבהרה וברור לגבי השי פקח והמתכננים לצורך יתאם הקבלן פגישות עם המ 
ים  עתק ה  5-המתכנן, ורק אחר כך יוכן ב  –טיוטת החומר בהעתק תוגש תחילה לאישור המהנדס   ב. 

 ט.והדיסק 
  -כחלק מתאריך המסירה   -בויח והתעודות הנזכרות לעיל, הקבלן מ  כמו כן, בנוסף לכל הבדיקות  ג. 

מומחה המאושר  וזאת ע"י    ,  סטלציהינהא ש נכון ותקין במערכת  בהדרכת אנשי המזמין בשימו
 ע"י היצרן. 

ב ד.  העבודה  בהמשך  הקשורים  המערכת  חלקי  כל  את  לסמן  מתחייב  בצור הקבלן  כדי  ה  רורה 
 לאפשר המשך ביצוע על ידי קבלן אחר כמו כן לאטום ע"י פקקים את כל הנקודות. 

 
 תנאים אחרים ושונות: 7.0.17

 דתו. יירים הנגרמים על ידי עבונקות את השטח מהפסולת והשעל הקבלן ל  א. 
התבי ב.  כל  עבור  המזמין  בפני  ויהיה אחראי  הבטיחות  סידורי  כל  לבצע את  זק  לנ  עות על הקבלן 

 ו גופני אשר ייגרם תוך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו. כספי א 
יידרש  , כגון בדיקות אטימות, באם  הקבלן חייב במשך עבודתו לערוך בדיקות שונות על חשבונו ג. 

 ע"י המתכנן.
,  אחרהקבלן יתקין ללא תוספת מחיר, שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מגוף, מכונה, או מכשיר   ד. 

 ן חצים, צבעים וכדומה לגבי צנרת. מו כן יסמכ
או   ה.  הישראלי  לתקן  כפוף  בגוונים,  האחרים  והמתקנים  הצינורות  כל  צביעת  יבצע  הקבלן 

פי  -וון הזרימה בחיצים עלוספת מחיר. הנ"ל כולל סימון כוראות שינתנו ע"י המפקח ללא ת לה
 המפרט המתאים. 

מוס . ו בודק  אישור  לקל  אחראי  החשמלמעמך  הקבלן  אחד  רכות  בכל  הוא  חשבונו  על  ל 
 מהמקצועות. 

 
 ניקיון קווים: 7.0.18

להו עליו  המסירה  ובעת  והמתקנים,  הקווים  לשטיפת  ידאג  אינם  הקבלן  שהקווים  למפקח  כיח 
  24  -לפני יציקת הבטונים לאחר מכן יבצע בדיקת לחץ ל  מכל סיבה שהיא. וזאת עליו לבצע  סתומים,

 ה. י במפרט זינל קרדשעות. סעיף זה הינו 
 על הקבלן לדאוג לחיטוי הצנרת לפי התקן ודרישות משרד הבריאות ללא תשלום נוסף.

 
 תכניות למכרז:  7.0.19

ה זה הן  וע לו שהתכניות המצורפות למכרז /חוזהמכרז/ חוזה זה, מצהיר הקבלן כי יד   בחותמו על
את זה  במקרה  מעודכנות  תכניות  מהוות  ואינן  בלבד  למכרז  המפורטכניהת  תכניות  לביצוע  ות  ות 

 יבצע הקבלן יחד עם צו התחלת העבודה. 
 

 חלוקת העבודה בין קבלני המשנה: 7.0.20
ותתייחס   07בפרק  ור בעיקר טרית כאמהאינסטלציה הסניל ידי קבלן סניטרית תבוצע ע אינסטלציה

 לכל העבודות המים הקרים, החמים, השופכין, הניקוז, הביוב. 
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 :יהאינסטלצת ודולעבתנאי סף  7.0.21
 ניסיון:א.

פרויקטים    10שנים לפחות, ועליו להוכיח שביצע לפחות    10הקבלן צריך להיות בעל ניסיון מוכח של  
רשימת  , עליו לצרף רשימה עם שמות ממליצים והשנים האחרונות  5-שפועל באופי דומה בשל מתקן  

 הפרויקטים. 
 כוח אדם:ב.

 עובדים לפחות: כורת שלו(המשלי עליו להוכיח כי בחברתו )ברשימת מקב
 שנים לפחות.  10בעל ניסיון של   אינסטלציהמהנדס 

 שנים לפחות. 10מנהל עבודה מנוסה בעל  ניסיון של 
 . אינסטלציהסאי מומחה בהפעלת מערכות הנד

והמערכות   הציוד  כל  לביצוע  מהיצרנים  הסמכות  וקיבלו  השתלמות  שעברו  בכירים  עובדים 
 , וכמו כן תעודות הסמכה לרתכים. ק מהעבודהחל  ויםהמופיעים במפרט, ומהו 

 :מסמכיםג.
ביצוע לכל הצוות.  עליו לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על הנ"ל ולקבל אישור המזמין בעת ה

 עודות מתאימות. הצוות חייב להציג ת
 אישור ובדיקת הנ"ל: ד.

לבדוק את רשאי  יהיה  ו/או המתכנן  כגון המפקח  נציגיו  ו/או  ל "ל  הנ  המזמין  או  הכל  לאשר  פסול 
 בהתאם לשיקול דעתו. 

 קבלני משנה: ה.
אישו  לקבל  חייבים  אשר  הקבלן,  שיעסיק  המשנה  קבלני  על  יחול  לעיל  האמור  לפני  כל  המזמין  ר 

 הפעלתם. 
. 

 : , ביוב וגשם , דלוחין , שופכין לחץ צנרת   .0107

וקרים   א. חמים  למים  פלסטיים-צנרת  צינורות  מגןצ  עם  מולטיגול  מסוג   יהיו  פלסטיים.    ינורות 
הצבמקל סקדיול  י ט  תפר  ללא  מגולוונת  מפלדה  יהיו  ת"י    40נורות  יהיו    .593לפי  המחברים 

ברגות ויאטמו בפישתן. צנרת . כל החיבורים יהיו עם ה255מגולוונים מיציקת חשילה לפי ת"י  
ת"י    -דלוחין   לפי  מפוליפרופילן  מפו  958תהיה  גבוהה.   או  בצפיפות  וף  לעטיש  ליאטילן 
 יה.   ולהגן מכנית על הצנרת  תוך  כדי  הבנים והצנרת  בבטון אטים למים )כלול במחיר(  המחברי

שופכין    ב. בבנין    -צנרת  מחומר    -גלוייה  התקן  לפי  קשיח  מפלסטיק  או  תהיה  פוליפרופילן, 
 כולל חציבה ברצפה ביטון   (   H.D.P.E)  פוליאטילן בצפיפות גבוהה 

לן בצפיפות גבוהה עם  חיבורי   ו לפי קביעת המתכנן  מפוליאטיהילרצפה יחת  מת  צנורות שופכין ג.
ס"מ מכל צד, )כלול  במחיר  הצנור(.  המעטפת    10ין תעטף בבטון של  ריתוך.  צרת מתחת לבנ

 ה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי של הרצפה.   תהיה קשור

, לכל עומק    SN-8פי.וי.סי דגם עבה  -ח תהייה משט  תוחקרקעית מונחת בפי-צנרת שופכים תת  ד.
 נדרש כולל עטיפת חול . 

 .    2בשפוע  %  -בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא צוין אחרת  צנורות אופקיים יונחו ה.

רות וברצפה, מחסומי  הרצפה  והמחסומים  התופיים יהיו תקניים  הביקורת בקיכל קופסאות   ו.
 . קלינ מ מפוליפרופילן עם מכסים

 מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.    -ויר  ות א צנור ז.

 .   H.D.P.Eפוליאטלין צפיפות גבוהה  4צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "  ח.

פות  יפוי פנימי אמאיל או מפוליאטילן בצפייהיו מיצקת עם צ  8/ "   4מחסומי רצפה "  ט.
 " רצפה   מחסומי  "  4גבוהה.   לרצפה,    8/  מתחת  היציקה  בתואו  יותקנו  לפי  ך 

קון לכל  התכניות. הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סילי
 ס"מ(. המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שייקבע.  5-3לק  החופף  )לפחות  עומק  הח
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 צנרת ואביזריה: .17.0

 א. קוטרי הצינורות:

הכמויו ברשימת  והרשומים  בתוכניות  המסומנים  הקטרים  יכל  קוטרים   היות 
 ומינליים. נ

 הגדרת הקוטר הנומינלי תהיה בהתאם לתקן הנוגע לצינור הנדון. 

 ב. ניקיון הצנרת:

בתם הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכ  ש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייבי
יומ הפתוחים  קצותיהם  את  סתימת ולסתום  על  להקפיד  יש  העבודה.  גמר  אחרי  יום 

 ים בתקרות או בעמודים, בפקקי עץ. וב המורכבבי או/ צינורות גשם ו

 ג. ספחים:

)פיטינגים( יש להשתמש בספחים  חרושתיים שיתאימו לסוג הצינור   בכל עבודות צנרת 
 אשר הם מחברים. 

 ד. אמצעי תליה ותמיכה:

לן להשתמש באמצעי תליה, תמיכה וקיבועה מפלדה מגולבנים עם רפידות גומי  הקבעל  
ע  ROCO  או   MUPROכדוגמת   לכל סוג צנרת יש לבחור בשיטת רך מאושר  או שווה 

להגיש הקבלן  על  המתאימה.  קיבועה  או  תמיכה  אמצעי    תליה,  של  רשימה  למתכנן 
 השתמש בהם. תליה, תמיכה וקיבוע מלווה בדגמים ולקבל אישור מראש ל

 

 פירוט טכני: –מערכת שופכין ודלוחין מפוליאטילן במבנה  .27.0

 ואוויר:ין  ופכ א. צנרת דלוחין ש

ׂ  הת קשיח  מפוליאטילן  לתא   (H.D.P.E)יה  עד  ש"ע  או  "גברית"  או  מובילות"   " של 
 ותר. ביוב הקרוב בי 

 הנחיות טכניות:

יש להשתמש רק   °88.5  -ון בשינוי כיו  C45שינוי כיון יש להשתמש אך ורק בזויות עד °
 באישור המתכנן. 

  .EH.D.P-מיה תה ב. צנרת המורכבת מתחת לבנין )בגבולות קו הבניין(

פגיעה אחרת  ו/או  שיפוע  שינוי  שימנע  באופן  הבטון תהיה  יציקת  לפני  הצנרת  הרכבת 
יקה . לשם כך יש להשתמש בחבקי עיגון מיוחדים, כמתואר במפרט המיוחד. בעת היצ
 יד על הוראות ההרכבה של היצרן בגין התפשטות הצנרת המורכבת בבטון. יש להקפ 

 ג. חומר: 

 HDPEיו מיוצרים מפוליאטלין בצפיפות גבוהה  יהן יהואביזריח  קש  ליןצינורות פוליאט
יצרן הצינורות והאביזרים המסופקים    1ק  חל  349המתאים לתקן הישראלי לפי מפמ"כ  

"גבריט" או ו בעל רישיון ייצור מטעם חברת  לאתר הבנייה יחויב להוכיח שמפעלו הינ 
 ! צרןמחובת הקבלן לספק צינורות ואביזרים מאותו י ש"ע.

 :ד. חיבורים

שיטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות המפורטות להלן, אולם 
ניתן לשלב מספר שיטות בתנאי שהמערכת תתאים להנחיות של חברת בבניית ה רשת 

 ש"ע. "גבריט" או 

 חיבור ע"י ריתוך פנים בעזרת מכונת ריתוך.  -

 חיבור ע"י מצמד ריתוך חשמלי.  -

 טם אלסטומרי. א קצר עם קוער שחיבור ע"י מחב -
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 חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומרי )מחבר התפשטות(.  -

 ברשת הצנרת מפוליאטילן קשיח הינו החיבור ע"י ריתוך פנים. החיבור השכיח 

מסוג בחבור  ע  השימוש  מותנה  יהיה  חבור  אחר  התפשטות,  )חיבור  התקנה  דרישות  "י 
 כו'(.מכשירים ו ר לחבוענפים באתר, מעבר לחומרים אחרים, 

עפ"י   יעשה  אחרים  מחומרים  לצינורות  קשיח  פוליאטלין  צינורות  בין  החיבור  אופן 
 ת חברת "גבריט" או שווה ערך. הנחיו

 ה. מאספים ומחסומי רצפה וקופסאות ביקורת: 

 או פוליפרופילן עם תו תקן.  H.D.P.E-מחסומי רצפה יהיו מים ו מאספ

ב יהיו  העגולים  והמכסים  מהשבכות  מ  קרהל  צבוע  במסגרת  מפליז  עשוי  הכול  רובעת 
 ר , ומותאמים לריצוף.בסיסיים , תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאוש גוונים 5-אפוקסי ב

 קטעי ביקורת:

בקולטני להרכיב  יש  חרושתיים  ביקורת  לדריקטעי  ובהתאם   , לתוכניות  בהתאם  ובנקזים  שות  ם 
 ם. הם מורכביבה רת התקן. קטעי הביקורת יהיו מחומר זהה לזו של הצנ

 קטעי ביקורת יורכבו במקומות שהגישה אליהם נוחה והטיפול בהם לא יפגע במטפל. 
  והמתכנן שומרים לעצמם את הזכותקין פתחי בקורת בכל הנקודות הקריטיות המזמין  חובה להת

 להוסיף פתחי בקורת לפי הצורך.
כיוון חייב להיות    בכל שינויכן  מו  המרחק בין פתחי הביקורת בצינור אנכי, לא יעלה לאמור בתקן כ

 פתח ביקורת. 
 ו. התקנה:

 והנחיות חברת "פלגל" או שווה ערך. התקנת צנרת מפוליאטילן קשיח תתאים לדרישות
 שליטה על התפשטות טרמית צירית של הצינור. 

 פן התקנת הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור. וא
 : ייםפשריש להבדיל בין שני אופני הנחה הא 

 ישה. הנחה גמ
 הנחה קשיחה. 

 של היצרן.כל קטע צינור יונח עפ"י ההנחיות בתוכניות ובהתאמה להוראות ההתקנה 
ת במקומות בהם  התקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של יצרני הצנר 

 יש למנוע התפשטות אש צריך להתקין מחסום אש. 
 ע: קרקב \ז. צנרת המונחת מחוץ לבניין 

 נרת בקרקע מחוץ לבניין: ר הנחת הצ להלן תיאו
 .רה בהתאם לשיפוע הנדרשהצנרת תונח בתעלות חפורות בעלות תחתית יציבה ויש

א קשים  עפר  רגבי  אבנים,  )ללא  נקי  חול  מצע  על  יונח  בעובי  הצינור  אורגניים(  חומרים  ס"מ    15ו 
 לפחות, מהודק היטב. 

גו  לחפור  יש  בולטים  אביזרים  בו  במחובמקום  מנת  על  אורך  מצע  לכל  מלאה  תמיכה  להבטיח  ת 
 הצינור. 

ס"מ כ"א, מהודק היטב    10נקי כנ"ל , בשכבות של  אחרי הנחת הצינור יבוצע המילוי הצדדי בחול  
 בעזרת כלי ידני. 

 גב הצינור. גובה  מילוי זה יבוצע עד
 חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור. 
  10ת מעל גב הצינור, תבוצע בשכבות של  ס"מ לפחו   30  ייהשכבת המילוי הבא, חול נקי כנ"ל, עוב

 ות בעזרת כלי ידני. ס"מ כ"א מהודק 
ללא גושי אבן או חומרים אחרים היכולים לפגום בצינור  מלא את החפיר בחומר כיסוי  בהמשך יש ל

צי.   משני  שווה  ובלחץ  אחיד  באופן  הידוק  תוך  יבוצע  לפחות  הכיסוי  להשיג  כדי  הצינור    90%די 
 (. Dאו  B בדיקה    ASTM 1557דוק מעבדתי ) לפי  מרבית בהית היפומהצפ

ניתן להשתמש בהידוק מכני . לכיסוי החפיר ניתן להשתמש    ס"מ מעל גב הצינור  50אחרי כיסוי של  
 בקרקע מקומית. 
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גב ההכיסוי המזע יהיה  רי מעל  ו  0.5צינור  כל תנועת רכב  בו אין  מונח במקום  הצינור    0.8-כאשר 
 הם קיימת תנועת רכב קלה.באזורים בנח מו  כאשר הצינור

ס"מ מסביב,    10עטיפתו בבטון מזוין  כאשר לא ניתן להשיג כיסויים אלה, יש להגן על הצינור ע"י  
נור פוליאטילן קשיח אל תאי בקרה מבטון יעשה  לפחות, אולם להנחה זו יש לקבל אישור . חבור צי

דרך צינור  מעבר  גמישות.  המאפשר  התא  באופן  אטומה  מצעות  בא  וצעיב  דופן  טבעת  עם  שרוול 
 ר אלסטומרי בהתאם להוראות. מחומ

 ח. בניית רשת הצינורות: 
)ענפים( אשר יבוצעו בבתי מלאכה מורשים ע"ח היצרן  הרש ת תבנה באתר מקטעי רשת טרומיים 
מפורטות  בי ביצוע  תכניות  סמך  על  תעשה  באתר  והרכבתם  )הענפים(  הטרומיים  הקטעים  צוע 

 לן ויאושרו ע"י המתכנן. ע"י הקב  ווכנשי ומטרית()איז
 ט. שירות שדה, אחריות: 

שיר  יבטיח  מוסמך  נציג  או  הטרומיים  היצרן  הרשת  קטעי  של  מפורט  תכנון  הכולל  שדה  ות 
(PREFABRICATION  ׂ     ייעוץ הב  וייצורם,  באתר  להתקנת  ופיקוח  הטרומיים  ניה  הקטעים 

בלן מחייב להשתמש בשירותים  הל"ת. הק  לפי ות  וחיבורם, קווי הצנרת לפני כיסויים ובדיקת אטימ 
כמ המוסמך,  נציג  או  מיצרן  אחריות  תעודת  ולקבל  כגון  הנ"ל  מוסמכת  מעבדה  אישור  לקבל  כן  ו 

 מכון התקנים. 
 שנים.  10למשך האחריות תחול על טיב החומר והעבודה  

 תעודת האחריות תימסר למזמין העבודה לאח ר אישור סופי של שלמות המערכת.
 נרת שופכין:  אקוסטיקה צ תטיפי. ע

העוב הקולטנים  לכל  אינסטלצייה  קבלן  ע"י  תבוצע  אקובטית  ובשטחים  עטיפה  בדירות  רים 
ירה על הבידוד עד  ציבוריים בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה כולל עטיפת הבידוד ע"י סרט לשמ

 ביצוע סגירת הגבס. 
חרת, יש להוסיף פלסטית א  נרתו צבין הקומות וקירות אש אH.D.P.E -יא. בכל מעברי צנרת ה

ואביזר נגד התפש יועץ הבטיחות.  קולרים  סעיף זה מתייחס לכל הצינורות  טות אש לפי הנחיות 
 הפלסטיים.

 י.ב. צינורות איסוף מי מזגנים וניקוז מדי גז: 
   P.V.C -לניקוז ארונות מדי גז יהיו מ סוף ניקוזי מערכות מיזוג אויר וצנרת  לאי צנרת

מתוצר ל קשיח  איפסת  חולקי  בהברו  יחוברו  הצינורות  או  יות.  רקורדים  או  פיטינגים  בעזרת  גות 
 עם גומיות אטימה מקוריות.   P.V.C -פרקים מ

וסמנו בתכניות ובמקרים של הנחה  הצינורות יותקנו אנכית לגובה הבניין או אופקית בשיפועים שי
ורכם. לצינור  בם ולכל אסבית מס"מ לפחו  3יציקת בטון בעובי של  במילוי מתחת לריצוף יעטפו ב

 ר קוני מתוברג. ניקוז המזגן  יסופק בין השאר אביז
ב יהיו  חריצים  ביקורת  קופסאות  גבס.  בבטון/  במלואם  יאטמו  צנרת  תעבור  בהם  קירות 

 מכסה מיציקת פליז מתוצרת מ.פ.ה עם שתי גומיות אטימה. מפוליפרופילן ויכוסו ב
 

 : קרקעית-צנרת לחץ תת  .0207
" דה  פל  צנורות סקדיו  -  2בקוטר  מגולבנים  חיבורי    40ל  יהיו  פלסטי    ריתוךעם  וציפוי 
, עם חיבורי ריתוך, עם  530תהיה לפי תקן    -ומעלה    3.  צנרת מקוטר "APC-3  חרושתי

. יש לעשות  תיקוני  העטיפה     וציפוי פנימי בטון   ,    APC-4  עטיפה  פלסטית חרושתית
  ורת שדה של היצרןתוך בק  יצונית,הח נה  ההגלאחר  גמר  ההרכבה להשלמה מלאה של  

 ת וחיצנייות . , הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות כיבוי אש פנימיו
 

 :הכנת חורים ועבודות חציבה  .0307
הצנרת   סוגי  כל  שרוו  -לגבי  להכין  הקבלן  של על  באלמנטים  וחריצים   חורים   לים, 

כניות  נרת לפי תהצ   ברת ייכללו במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעהבטון ש
ו על חשבונו הוא את החציבה של החורים  וכן לבצע  ם הדרושים החריציהאינסטלציה 

אשר הוכנו בשעת היציקה. החציבה תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפני הבצוע.  
מתחת  הקבל שופכין  של  הצנורות  מאושרת.כל  לא  מחציבה  שיגרם  נזק  בכל   ישא  ן 

 בהם צויין אחרת. ה, פרט למקריםפלטות הרצפ ת קצייבוצעו לפני י  -לרצפות 
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 : צביעה  .0407
צנר  כולל  תצבע  הצנרת  ובשתי  כל  יסוד  צבע  שכבות  בשתי  יצקת  וצנרת  מגולבנת  ת 

המתכ ע"י  שיאושר  וגוון  מסוג  סופי  צבע  הכנסתה  שכבות  לפני  צנרת  לצבוע  יש  נן. 
 לקירות.  

לצב להקפיד   יש   הצנרת.   במחיר   נכלל   הצביעה  ה   את  וע  מחיר  מגולבנת  הצנרת 
כל הנאמר לעיל חל גם .   במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר  אבץ  למניעת  קורוזיה

 על  מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת. 
 

 :פכיןהתקנת צנרת שו  .0507
הבקורת   פתחי  המאפשר   -כל  לצד   תמיד   יפנו  הבקורת  פתחי  להל"ת.  בהתאם  יעשו 

ל יש  גישה באביזרים  מש  השתגישה.  להתקין   אין   הנדרש.  לפי  צדדית  גישה  בעלי 
אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת מלמטה בשום מקרה, גם  

שו  בקווי  כיוון  שינוי  בכל  המתכנן.  של  או    -פכין  בכתב  בברכיים   להשתמש   יש 
של    ולא     45בהסתעפויות  בלבד  מ  90מעלות  בהוראה  אלא  של שפורמעלות,  בכתב  ת 

 מתכנן. ה
והכיסוי   הצנורות.  -החפירה  במחיר  ונכללים  הכללי  במפרט  מתחת    כמפורט  צנרת 

לרצפת קומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת "תעבוד" 
 רצפת המבנה.  יחד עם

 
 צנרת לכיבוי אש בתוך הבניין: 7.5.1

  3"-, מ  2בורי הברגה עד ", עם חי593י  ת"   ללא תפר לפי  40הצנרת תהיה מפלדה סקדיול  
 לרבות צביעה בצבע עשיר אבץ. תוך מגולבן, בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לרי

 
 צנרת אספקה מחוץ לבניין : 7.5.2

 " עד  פי הקרקע  ת.י  ללא    40צינורות מגולבנים סקדיול    2צנרת המונחת מעל  לפי  תפר 
מ 593 קוטר  צביעה.  פלדה    3"  -+  צינורות  מלט  עם    530י  ת"  לפיומעלה:  פנימי  ציפוי 

 ון כל אחד. מיקר 20-צבועה לפחות פעמיים אפוקסי בעובי שלא יפחת מ
 

 צנרת המונחת מתחת לפני הקרקע:  7.5.3
" עד  בקוטר  ס  1  1/2צינורות  מגולבנים  אנטי    40קדיול  צינורות  הגנה  עם  תפר  ללא 

 תלת שכבתית.   APCידי צביעה באפוקסי ועטיפת  קורוזיבית על
עם ציפוי פנימי מלט עם הגנה אנטי    530ה לפי ת"י  צינורות פלד  2ד " ות בקוטר עור ינצל

ועטיפת  קורוז ידי צביעה באפוקסי  על  לפי     APCיבית  עטיפת בטון  תלת שכבתית, או 
 החלטה נוספת. 

 
 צנרת אספקה בפנים הבניין : 7.5.4

רי הברגה יבום ח, ע593ללא תפר לפי ת"י    40* צנרת מים ראשית תהיה מפלדה סקדיול  
ע עשיר בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן, לרבות צביעה בצב  3"-, מ2עד "
 אבץ.

סופי   אישור  לפי  פקסגול  תהיה  בדירות  צנרת  לפי  *  ותבוצע  והמתכנן,  המזמין  של 
 ות ותכנון מפורט של הספק ובאישורו. הנחי 

 הערה חשובה: סוגי הצנרת יקבעו לקראת הביצוע.
יסוד ובצבע עליון    תיצבע מחוץ   גלויה  נרתצ  -נרת* צביעת צ , צבע  לבניין בווש פריימר 

 בגוון שיקבע ע"י האדריכל . 
 

 הנחיות כלליות לצנרת: 7.5.5
או   גלויים   ,) הדירתיים  המים  למוני  ועד  לבניין  )מהכניסה  בבניין  המים  צינורות  כל 

שכבתי    י מגן תלתיפו פ צוללא תפר, ע  40ות פלדה מגולוונים סקדיול  סמויים, יהיו צינור 
בצבע   266.5.1מתוצרת "אברות" נושאים תו תקן ישראלי     APC GAL  -ל מסוגבשיחו

לבר מים  המוליכים  צינורות  צביעת כחול.  תורשה  לא  אדום.  בצבע  יהיו  השריפה  זי 
 צינורות בבניין. 
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 ,225החיבורים יבוצעו בהברגת בעזרת פטינגים מיציקת פלדה חשילה מגולוונת לפי ת"י  
באבר  או המתיתוכים  ובעזרת  לקטרודות  מגולוונת  בצנרת  לעבודות  פטינגים אימים 

 מגולוונים מתאימים לעבודות ריתוך. 
ורות יוסרו בעזרת כרסום ידני. איטום החיבורים יבוצע בשפתן  הבליטות על שפת הצינ 

ובמריחת מיניום או בעזרת סרט טפלון. תיקון אזורי הריתוכים או ההתחברויות יבוצע 
 ת אביזרי עזר מקוריים מתוצרת אברות. ים או באמצעוים מתכווצסרט "י ע

מגול מפלדה  וחיזוקים  תליות  ווים,  באמצעות  יעוגנו  גלויים  מצופה  צינורות  או  וונת 
 אפוקסי גלוי בתנור. 

לאחר השלמת עבודות ההתקנה , הבידוד ובדיקת הצנרת בלחץ תבוטן הצנרת בבטון עם  
 אחוז גבוה של מלט וללא סיד.

ס"מ לפחות מסביבם ולכל   3יעטפו ביציקת בטון בעובי  מתחת הריצוף  ת במילוי  ורוצינ
 אורכם.

 בבטון. חריצים בקירות בהם תעבור צנרת יאטמו במלואם
הצינור   קטרים  בשני  גדול  בקוטר  שרוולים  דרך  יבוצעו  קירות/תקרות  דרך  מעברים 

 העובר ויאטמו בחומר עמיד אש .
 

 ם:בידוד צנרת מים חמי  7.5.6
מ  צנרת  יעשהבידוד  "ענביד".   ים חמים  תוצרת  "וידופלקס"  סינטטי  גומי  קליפות  ע"י 

בתוך הבניין או פח מגולבן בעובי  ההגנה על בידוד צנרת תהיה ע"י עטיפה בסרט פלסטי  
 מ"מ )מחוץ לבניין וחדרי מכונות(. או לחלופין בפויל אלומניום.  0.6
 

 : בדיקת לחץ  .0607
הקרים א. המים  ה מערכות  וכיבוי  חמי,  בדיק  -האשם  של  יעברו  לחץ    12ות 

במשך   סעיף    4אטמוספרות  הל"ת  לפי  חשבון  8.8.2שעות,  על  יערכו  הבדיקות   .
ספק את המכשירים הדרושים לכך כגון: משאבה, מנומטר, צנרת   הקבלן  ועליו ל

ביומן    זאת   שיאשר  המפקח  בנוכחות  תערך  הבדיקה  זמניים.  קווים  וסגירת  
רק י  אחרל   העבודה,   אהאישור  הצנורות,  הצנרת  אטמו  על  הבידוד  יותקן  ו 

 המבודדת. 
והדלוחין   ב. השופכין  לצנרת  לחץ  סעיף     -בדיקות  הל"ת   לפי   אין  8.6.2תעשה    .

מתפרקים    טסט   בפקקי   להשתמש  יש  המפקח.  אשור  לפני  התעלות  את  לכסות 
 לצורך הבדיקה, כדוגמת מוצר של חברת "פומס" או ש"ע מאושר.   

 באבנית:ים וטיפול מערכת מד מ  ג.
מד  מערכת  תותקן  למגרש  בין  -בכניסה  כולל  העירייה,  ע"י  כנדרש  ראשית  מים 

וש אבנים  מלכודת  ניקוז,  אלהיתר  עבור  -סתום  מים  למונה  וחיבור  מז"ח  חוזר, 
 גינון ציבורי, בכניסה לכל בית תותקן מערכת מד מים משני כנדרש ע"י העירייה. 

 :ברזים חוצצים ד. 
מעבר מלא עם ידית מתכת עם אטם טפלון או  "שגיב"    רזים כדורייםב  2עד קוטר " 

 " דגם    3ש"ע מאושר. קוטר  ברזי פרפר  " או מגופים  תוצרת "הכוכב  103ןמעלה: 
 תוצרת "רפאל". , T-4001דגם 

 שסתומים אל חוזרים:  ה. 
 " קוטר  דגם    2עד  "סוקלה   231מפליז,  ש"ע   -תוצרת  או  "איסקים"  או    בלאס" 

 .ושרמא
דומע  3"בקוטר    ברזל,  מיציקה  דגם    V-51גם  לה  או  "רפאל"     RV  283תוצרת 

 בלאס" או ש"ע מאושר. -תוצרת "בראוקמן
אוטומטים ו.   לאישור  למי  שסתומים  שיוגשו  ברמ"ד  או  דורות"   " מתוצרת  ניהם 

 המתכנן. 
 אין לבצע את המערכת ללא אישור המתכנן לסוגי האביזרים. ז. 
 

 : שיפועים  .0707
 יים.  אופק -וחמים  רת מים קריםנצ

 מינימום,  אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות.   2דלוחין ושופכין  %  צנורות
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 1.5% – 6צנרת שופכין  " 
 . מתכנןיש לקבל אשור בכתב מאת ה -שיפועים  קטנים יותר להנחה  ב

 
 : קבועות מחרס  .0807

 סוגי הקבועות לפי  המפורט בכתב הכמויות .  
להגן   מיום וע הקבעל  יש  הב  ות  למסירת   ועד   יש ינאספקתן  המסירה   לקראת   ין.  

הרצפות   מפני   המרחקים   על   להקפיד   יש   פגם.   מכל  מבריקות  ולמסרן  לנקותן 
 הקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות  מאותו  הסוג.  ו

דר היע , מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהאסלות יהיו מתוצרת "חרסה"
אחר מחומרדרישה  ההדחה   מכלי  יהיו  כמותי.   ת,  דו  מנגנון  עם  מאושר  בדגם  פלסטי 

כולל ולקיר  לרצפה  פלדה  קונסטרוקצית  עם  יסופקו  תלויות  המפורט   אסלות  כל 
כמותי , יש לבדוק  -+מיכל הדחה סמוי דו  1ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "-בתכניות

 עם אדריכל סוג מיכל ההדחה .
יש   ללחזאסלות  בעזררצפ ק  "ה  פליז  ברגי  למרוח "ס  40,    3/16ת  יש  כרום.  מצופי  מ 

 תושבת האסלה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה. 
רחצה   קו   -כיורי  על  "יורכבו  בקוטר  מגולבן  מצנור  לצורת   1/2נזולים  ומותאם  מכופף 

 היההכיור במגע רציף. יש להקפיד על איזון הכיורים והקבועות. כיור הרחצה במקלט י 
 .1205.3לפי ת"י בלתי מחלידה. התקנת הכיור וי מפלדה עש

מיד  עם  היציאה ממחסום   -  2כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר " 
 כיור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל.  ה

תוצרת  א'  סוג  לבן  מחרס  תקניים  הסניטריים  הכלים  כל  יהיו  אחרת  דרישה  בהיעדר 
לפי    וה  שו   "חרסה"  או   דוגמא מכל   בחירת המזמין או האדריכל.  ערך  יספק  הקבלן 

ן. כל קבועה ואביזר לאישור המפקח. כל  הכלים  יורכבו  לפי  המפרט  הטכני  של היצר
הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בהתאם לדרישות התקן ובצבע מותאם לכלים לפי  

יהיו   , או האדריכל. מכסי  אסלה  בגווןג קמסובחירת המזמין  לפי בחירת   שיח  ובסוג 
 ו האדריכל. המזמין א

 
 א. חומרי הקבועות:

 -והיזם(חומרי הקבועות יהיו כדלקמן: בהתאם למפרט המכר. )טעון אישור האדריכל  
למיניהם  המים  ברזי  כל  את  לצייד  יש  כן  כמו  משפטים(.  כיורים,  )אסלות,  חרס 

 . ול(חסכוניים מאושרים ע"י הרשויות )בעלי תו תקן כח 
 טבח:ב. קערות מ

כפול. התקנה שטוחה ג אקרילי  מסו  60/40כיור במידות   כיור אקרילי  נירוסטה או  או 
 ו ש"ע.כדוגמת דגם שלוסר של זהבי ו/או סוליקוויץ א

הזיזים כנ"ל לגבי כיורי רחצה. לכל קערה מחסום בקבוק מפוליפרופילן מתנקה מאליו  
 ם. מדיח כלי קוזני  תוצרת " חוליות" עם הכנה לחיבור 2בקוטר "

 ים:ג. סוללות למים קרים וחמ
כרום   ציפוי  גליל,  סרת  מודגל  תוצרת  פרח  דגם  בעמידה  להתקנה  ניקל  מוכרום  יהיו 

היה סוללה עם ברז נשלף . לעיתים כיור וברז מים קרים יהיו גם ניקל, לקערת מטבח ת
 במרפסת במידה ויהיה צורך. 

 ד. אסלות ישיבה:  
יהיו אסלות לבן. מיכל צרת הארץ או חוץ סוג א' בצבע  ת מחרס תוויותל   כל האסלות 

 הדחה סמוי עם מנגנון דו כמותי כולל מושב ומכסה דגם כבד מפלסטיק. 
 יזוק והתקנת המיכל והאסלה בכל סוגי הקירות. המתקן כולל כל מתקני הח

 עם עין בקורת.   H.D.P.Eחיבור האסלה אל נקז יעשה באמצעות ברך לאסלה  
 ה. מקלחת 

ראש מקלחת מצופה כרום ניקל  קק ניקוי,  עפ פ  4/"2ום רצפה "ת כוללות מחס לחוהמק
כרום מחומר  וחמים  קרים  למים  וסוללה  מעולה  ראש   -מטיפוס  עם  למקלחת  ניקל 

ו לפי    2קלחת קבוע אינרפוץ  מ דרך תוצרת "חמת" סידרה "מיקסומית" או שווה ערך 
 בחירת החברה. 
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 ו. אמבטיות:
עש. צבע לבן  רילי כולל ציפוי חיצוני בולם רייל או אקאמאוי  מ"מ עם ציפ   3מפח בעובי  

ס"מ תוצרת הארץ או חוץ סוג א' או שווה ערך, כולל סוללה   160/71או פרגמון במידות  
תוצרת  למים   יד  למקלחת  גמיש  צינור  עם  תלייה  מוט  ניקל,  מכרום  וחמים  קרים 

 "חמת" דגם מיקסומת או שווה ערך. 
 ל:כלוז. הכנה למכונת הכביסה ת 

ה , כולל מחסום מיוחד עם זקיף לחיבור  ודלוחין למכונת כביס  קרים חמיםצנרת מים  
 עם הברגה.  1/2צינור הגומי של המכונה וברז גן "

 כלים תכלול: ח. הכנה למדיח
 ברז מים קרים והכנה לניקוז בסיפון של קערת מטבח. 

 ט. הכנת חיבור למקרר: 
 ם למקרר.קריים יותקן בעתיד בדירות מיני פנטהאוז ברז מ 

 . 28-30יותקנו ברז וכיור  במרפסות בקומות בדירות מיני פנטהאוז ופנטהאוז 
 בכל הברזים והמקלחות יותקנו חסכמים עם תו תקן כחול.

 כלים יהיו בעלי תו תקן כחול. כל ה
 

 :ומחסומי פלסטיק סוללות ברזים  .0907
והחמים   כל: הקרים  ושופכין   סוללות המים  יוצאים   ברזים  חיצוני,     ,  של חלקים  ים 

פני מזרמים,  ברזים  שרשרות  מיים,  לכיורים,  שסתומים  וברגיהם,  חיזוק  ווי  רוזטות, 
וכד'    שופכין   נחושת מצופים   כל     -לפקקים, רשתות  לעביטי   יעשו מסגסוגת  אלה  

ף  כרום  מלוטש  כמפורט  בתקן  הישראלי  ויהיו  מהדגם  המצויין בכתב הכמויות, כפו
 .  המפקחידי ו על ושרשיא לדוגמאות 

יהיו מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  חלק מהמחסומים   -ון"(  מחסומים לכיורים )"סיפ
ת  מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי  יסופקו עם יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליט

 כלים.   
 

 : ברזים ואביזרים  .1007
פים כרום.  חושת  מצונ   וגתיהיו מטיפוס כדורי  מסגס  -ועד בכלל    2ברזים עד קוטר "

יהיו  מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל. בכל   -ים  ברזים וסוללות פנימי 
יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו. כל     -בור הברגה  מקום בו יותקן ברז או  אביזר עם חי

 זה  במחיר  הברז  או האביזר.
 

 :ברזי שריפה חיצוניים  .1107
שריפה   ביהי   -ברזי  כד  עליו  דגם  כיפות  "פומס"  3וגמת  על  של חברת  ברז    .  כל  פתח  

 .  יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי
 

 :מחסומי רצפה  .1207
יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבועי     -   4/ "  2מחסומי רצפה "

  -וני  ד ק קורבגוון שיאושר. המחסומים חייבים לשאת תו תקן. חיבור  על  ידי  חצי  ר
 נקי עם שטח הרצפות.בור  המחסום. יש להקפיד על גמר  בחי
 

 : קופסאות בקורת  .1307
"  2קופסאות בקורת "  /2  " "  4או    עם  מכסים  כמפורט  לגבייעשו  מפלסטיק     -   4/ 

 תקן -. הקופסאות חייבים לשאת תו מחסומי רצפה. כנ"ל לגבי מאריכים
 

 :PS/ מולטיגולצנרת אספקה בשיטת   .1407
, עם   מולטיגול  צנרת  בוצע  באמצעות  חידות השירותים ומטבח  תקה בתוך יצנרת החלו

בצע ע"י היצרן עם הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבטיפת בטון .
 שנים.   10 -אחריות ל

 מעלות צלסיוס.   100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 
 . ברות לנקודה שים  להתחנדרה   תכלול את האביזרים מולטיגול "צנרת " * 
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שנים   10  -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ולילו שרות ואחריות  כמצו מחירי הציוד יכל  *  
 .   מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 

 
 :פקסגולצנרת אספקה בשיטת   15.07

באמצעות   תבוצע   ומטבח   השירותים  יחידות  בתוך  החלוקה  .   פקסגול  צנרת  צנרת 
ההתקנה.    ן  פלסטיים  המאפשרים  שליפה  לאחרנורות  מגצ   תוך הצנורות  יותקנו  ב

   10  -הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל
 שנים. 

 מעלות צלסיוס.   100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 
ל  תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה ותכלול שרוו  "  פקסגולצנרת "  *  
 יינתן מחיר נפרד.     . למחלקיםתעלמ
שנים   10  -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  וליד יכללו שרות ואחריות  כמצו מחירי הציו  *  

    .מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 
 
    :וניקוז מתקני ביוב .6107

לביוב השוחות  ניקוז   כל  מתוצרת   -  /  פלסטיים  או  הת"י,  לפי  טרומי  מבטון  יעשו 
וולפמן    מאושרת לשוחות.  ()  עם  הרצפה  תהיה  ות  הבטון  התקן   לפי   לפני   זיון   וצק  

הטבעות מגנופלקס    הנחת  שוחה  ביציקה תחתית  המיוצרות  חרושתיות  תחתיות  או   ,
אחת עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן.  בחיבור הצנורות לשוחה יותקנו    מונוליטית

לשוחות מיוחדים  השוחו  מחברים  מכסי  אחרת  דרישה  בהיעדר   י ,  ליבנ ת    וןט   25  -ו 
פי.וי.סי דגם -רקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מק-תת  / ניקוז  צנרת שופכים,    מעמס
 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .  SN-8עבה 
למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת   / ניקוז  ור קו הביובחיב

וה  , וגישוש + שימוש במחפרון  כולל חפירה   , יש   וטר במידת ת ש זמנהחשמל   , הצורך 
 קיים לפני תחילת הביצוע .  / ניקוז  לבדוק תא ביוב

 

 ביוב ותיכול:  07.17

 . SN8 844פי.וי.סי קשיח לפי ת"י -צינורות: צינורות מ  א. 

או במקרים מסוימים    658תאי בקרה: תאי בקרה מחוליות בטון טרום לפי ת"י   ב. 
 קים( מבטון. ים )בנצ'יגונמזלתאים מבטון מזוין יצוק באתר ותחתית עם 

 טון. 40תנועת רכבים יש לבצע שוחות עם מכסים לעומס באזורי כביש מיועד ל ג. 

יש לבצע שוחות עם צ ד.  ווארון מוגבה ומכסים ממולאים  באזורי שטחים מרוצפים 
 בדוגמת הריצוף. 

ם  התחברות מערכת הביוב של המגרש והניקוז למערכות עירוניות, יש לבצע בהתא ה. 
 ה ובתאום עם העירייה. שות עיריידריל

 
 : מתקני מים .1807

 ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תוכנית . 
אביזרים וספחים , חפירה מטר , הכוללת    1תותקן בעומק עד  צנרת המים בפיתוח שטח  
 והחזרת המקום לקדמתו . 

  שמל חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת הח
חפיר,   שוטרכולל  והזמנת   , במחפרון  שימוש   + וגישוש  לבדוק    ה  יש   , הצורך  במידת 

 קוטר קו מים קיים לפני תחילת הביצוע . 
אגר המים לצריכה ולכיבוי אש ייעשה בהתאם, כמו  בהתאם להנחיות התאגיד, תכנון מ

 ם ,כן תכנון לחדר משאבות , ספיקת המשאבות וסוגם יושר ע"י המתכנן לפני התקנת 
אסכ מים,  למשאבותמת  חשמל  הזנות  חשמל,  לוחות  ובאחריות    ביזרים,  מתוכננים 

 הקבלן לבצעם בהתאם עד לקבלת אישור מכון התקנים בכפוף לתקנים הרלוונטיים. 
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 : ציוד כיבוי אש  .1907
מטף  גם  יכלול   ואשר  המתכנן  ידי  על  שיאושר  ארון  בתוך  יותקנו  אש  כיבוי  גלגלוני 

י, צנור  כוונ   -הגלגלון יורכב על ציר רב     -רות  דרישות אחדר  היעק"ג. ב  6אבקה יבשה  
 25ואורך    3/4לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  "  1המים המזין יהיה "

לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה מהירה.   3/4עם מזנק רב שימושי בקוטר  " מטר
י המזנק  ואל  הגלגלון  אל  הלחץ  צינור  מצמבא  היו חיבורי  בקוטר  מצעות  "שטורץ"  די 

 לאישור מכבי אש. .הציוד הנ"ל כפוף 1"
יסופקו בנוסף לנ"ל    -בעמדת כיבוי מלאה   מבד   2זרנוקים  "  2ובהיעדר דרישה אחרת 

   2עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפה  "   2מטר בתוספת מזנק סילון "   15משוריין  
 ג. ק" 6עם  חיבור  שטורץ ומטפה אבקה יבשה  

 
 : המתקן קבלת  .2007

בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את   בנוסף לנאמר במפרט הכללי: לאחר
יום  רשום  הדו"ח  עד למועד  כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  שנתנו  מ

יחוייב    -הסופי לקבלה. אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא בצע את כל  התיקונים  
ור נוסף מן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל בק ת מבטול זבעוהנוהקבלן בהוצאות  
 לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.  -לקבלת  המתקן 

 
 : וי אש ספרינקלרים עבודות כיב .2107
המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחקים וגבהי המתזים יהיו לפי   . 1

  1יהיו מקוטר "ה למתז לתקרה אקוסטית נת הירידקהת ן ,יות התק התוכנית והנח
 ת אם לא צוין אחרת בתוכנית . לפחו

, על הקהלן  . 2 לאשר את    הצנרת תהיה עפ"י ההגדרות המופיעות בכתב הכמוייות  
 תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע . 

 
 :תכניות עדות  .2207
(AS MADEהביצ לאחר   הקבלן   ע"י  יוכנו  את  וי  וע  (  הצנרת   כללו   מהלכי   כל  

 ימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו. והקבועות כפי שבוצעו וי
שקובע מדוד  יוצא  חמים  מי  בקו  טרמוסטט  להתקין  יש   : טמפרטורה   הערה 

 צלזיוס .  45 -מקסימאלית ל
 ייצור מים חמים:  07.21
ורט ת כפי שיפולצמא הקומות העליונות של הבנין, תותקן מערכת סולרית  7-ל  7.21.1
 להלן. 

 ות של הבנין הגבוה יותקנו בוילרים חשמליים.הקומות הראשונ  7-לדירות שמתחת ל 
 דודי חשמל לקומות הנמוכות: 7.21.2

 יהיה על ידי דוודי חשמל דירתיים, להלן הפירוט: ייצור מים חמים
ל:  כלושנים לפחות, וי 8-ליטר יהיה מתוצרת מוכרת, עם אחריות ל 150הדוד בנפח 
קווט   2.5"י אלמנט חשמלי  בשטח תקני, גיבוי מקומי עמסוג מעטה כפול  מחליף חום

 בנפח לפי התכניות עם תרמוסטט בתוך הדוד. 
-משי זכוכית, והדפנות הפנימיות מצופות ציפוי טרמוהדוד מבודד בפוליאוריטן או 

צרת תו תלתגלאס", או אחר, ציפוי המבטיח הגנה בפני קורוזיה ויכלול שסתום ערבוב 
 " או ש"ע. "שגיב
 פירוט המערכות הסולרית: 7.21.3

ייצור מים חמים יהיה על ידי מערכת סולרית מאולצת ועל ידי דוודי חשמל. הדוודים  
 תוצרת "פרת" או שווה ערך מאושר. והמערכת יהיו מ

מערכת המים החמים בדירות תתבסס על דוודים עם מחליף חום המחוממים על ידי  
 ועל דוודי חשמל.ת מאולצת כזימר מערכת סולרית

 א. כללית: 
במפורט את מערכת האנרגיה הסולרית במעגל סגור המבוססת על   על הקבלן לתכנן
 דוודים דירתיים. 
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ים דירתיים בתוך הדירות , משאבת סחרור, מערכת קולטים,  המערכת תכלול: דווד
ם  זריאביקונסטרוקציה לתמיכת הנ"ל, צנת חיבור מבודדת, מערכת חשמל, וכל ה

 ידי מכון התקנים.  . כל המערכת תהיה מתוצרת מוכרת ומאושרת עלהדרושים
כל התפוקות יהיו לפי התקנים המתאימים ובאישור מכון התקנים. הקבלן יתאם  

 כנן את מערך הקולטים על הגג. וית
 ב. הדוד: 

שנים לפחות, ויכלול: מחליף   8-יהיה מתוצרת מוכרת, עם אחריות ל  150הדוד בנפח 
קווט בנפח לפי    2.5 ל בשטח תקני, גיבוי מקומי ע"י אלמנט חשמלימעטה כפו  סוגם מחו

 התכניות עם תרמוסטט בתוך הדוד. 
-דפנות הפנימיות מצופות ציפוי "טרמוהדוד מבודד בפוליאוריטן או משי זכוכית, וה

 גלאס", או אחר, ציפוי המבטיח הגנה בפני קורוזיה. 
 ג. הקולט:

 . 579דרישות ת"י  ו יתאים לשל בנהיהיה מתוצרת מוכרת והמ
 6מ"מ, הקולט יאושר ע"י מכון התקנים, ללחץ עבודה   3 השמשה תהיה מזכוכית בעובי

קציה, במגע עם מים, יהיו עמידים בפני אטמ'. חומרי הקונסטרו  12אטמ' ולחץ בדיקה 
 קורוזיה )כגון: נחושת, פלדה מגולבנת וכל חומר אחר שקיבל אישור של מת"י(. 

ס"מ, ויהיה   5עובי ות, או משי זכוכית בס"מ לפח 3וריטן בעובי ע"י פוליא דד  יבוהקולט  
 "ר. מ  2.0-נתון בבית מפח מגולבן צבוע או מפיברגלס. שטח הקליטה יהיה, לא פחות מ

 ד. צינורות:
ללא תפר. במקרים מיוחדים יאושרו צינורות אחרים חיבורי   40יהיו מגולבנים סקדיול 
 חת מהאלטרנטיבות הבאות:ד שיהיה א ידוו בהברגה, אטומים, ויכלל 

 ס"מ .   2ענביד או שווה ערך בעובי   בידוד וידופלקס של 
 יר זפת או ציפי פח. הבידוד יצופה ע"י פוליו אלומניום עבה עם שכבה פנימית של נ

שים לב: צינורות מערכת הסחרור וצינורות הקולטים יהיו מאותו סוג למניעת רורוזיה 
 בין מתכתית. 

 קציה:רונסטה. קו
לים מקצועיים מרותכים  קציה לתמיכת המערכת תהיה עשויה מפרופיסטרוהקונ

 צבע עליון. וצבועים. הפרופילים ינוקו בחול ויגולבנו אחרי הייצור. לאחר מכן יצבעו ב
 ו. הרכבה: 

-תבוצע בצורה מקצועית ונאה, ולפי כל כללי המקצוע , הקולט יורכב בזווית לא פחות מ
C°25     4ד על ר. הקונסטרוקציה תעמורום, במדויק ככל האפשובכיוון ד פקלאוביחס  

 ס"מ.  20X20הגבהות מבטון )יסודות( במידות 
לה באמצעות פח פלדה )מרותך  כל רגל של הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת ליסוד ש

 . 12ודיבל פיליפס   100/100/4לרגל( במידות 
 ט. לדגם הקולאם בהתמקום היסודות של הקונסטרוקציה ייקבע ע"י הקבלן, 

 ז. בדיקה:
 י הקבלן. ע"  579הבדיקה תיערך לפי ת"י  

 עקרון הפעולה: 
במעגל קולטים מורכבים על הגג, יקלטו את אנרגית השמש ויסחררו את המים החמים 

סגור אל דוודים ביתיים. הסחרור יבוצע ע"י משאבת סחרור אשר תופעל ע"י תרמוסטט 
 שנייה בקו חוזר מהדוודים. ט מייצג וקולעל  דיפרנציאלי אשר גליו יורכבו, אחת 

 . 579ת תהיה בהתאם לתוכניות, והבדיקה בהתאם לת"י התפוקה של המערכ
 ח. ציוד מכני:

סבל"ד, אטם מכני, ציר    C 100 1450מים עד משאבת סחרור תהיה עמידה בפני  
 נירוסטה, מאיץ ברונזה תוצרת מוכרת או שווה ערך מאושר ע"י היועץ. 

הקיר  או קונזולה על  יצרן. המשאבה תורכב על בסיסות הלהמלצ אם  בהתספיקה ולחץ 
 ותכלול את כל החיזוקים הדרושים. 

שווה ערך בדרגה  שסתומים אל חוזרים מסוגסגת נחושת יהיו תוצרת "קים" או 
 מותאמת למים חמים עם בוכנה או עם מדף. 

גם  ה דיהילפני המשאבה יותקן מסנן מים חמים מסגסוגת נחושת. מיכל התפשטות  
 . מה סגור מתוצרת "פלמקו" או שווה ערך מאושרדיאפרג
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שסתומי שחרור אוייר ומצמצם לחץ לכניסת המים יהיו מתוצרת " בראוקמן" או שווה 
 ערך מאושר. 

 יאה מכל דוד יותקן שסתום ערבוב תלת דרכי תוצאת " שגיב" או ש"ע. ביצ
 כל הציוד מחייב השגתו לאישור המתכנן. 

 ט. חשמל ופקוד:
 :זה נכלליםיף בסע

המתכנן, יכלול תרמוסטט שני ראשים  תרמוסטט  דיפרנציאלי מתוצרת מאושרת ע"י 
 או שני חיישנים והאינסטלצייה החשמלית עבורם. 

של המשאבה, והפיקוד שלה כוללים: לוחית הפעלה חסינת קרינת  כל מערכת החשמל
UV טחון. ת במנ מים, הכוללת גם הגנה ע"י מפסיק חצי אוטומטי, נתיך, אטום 
אבה, לוחות, רגלים( ע"י כבלים  צייה חשמלית בין כל מרכיבי המערכת ) משסטלאינ

הכל עמיד נגד תרמופלסטיים בתוך צינורות משוריינים וחיבורים פלסטיים גמישים. 
 . UVקרינת 

 י. היקף העבודה:
 העבודה כוללת:

 תכנון מפורט והגשה למכון התקנים.  -

 וסטטים.ליים ותרמ חשמ ים דוודים עם מחליפי חום, אלמנט -

 קולטים.  -

 קונסטרוקציה לקולטים.  -

 דות ובידוד, אביזרים, משאבה, מיכל התפשטות. עבו -

 תרמוסטט דיפרנציאלי.  -

 מערכת תפקוד, והחשמל.  -

 כל הנ"ל למערכת מושלמת , הפעלה ויסות, כוון. הרכבת  -

 שנים.  8-אחריות ל -

 קבלת אישור מכון התקנים.  -
 יא. הערה כללית:
מותאם בדיוק למתכוון    ידו אינו  -לכנון, במידה והציוד המסופק עבת  ינויים ע שהציהקבלן רשאי ל

 כאן.
 זה יחייב . שינויים אלה יוגשו בצורת תוכניות מפורטות לאישור המתכנן, ורק אישור 

  לוח החשמל יכלול את כל המתנעים, ההגנות, נורות תקלה ופעולה לכל מנוע ותקלה, פעמון אזעקה 
ר להחלפה אוטומטית  כן סדונפילת מתח, מגון יתרות זרם, וכמו  גד עלית ו ה נהגנעם כיבוי השתקה,  

 בין המשאבות התורניות. 
 לן. אינסטלצייה חשמלית בן כל מרכיבי המערכת תותקן ע"י הקב

הלוח יהיה במבנה אטום למים ולאבק, ויבנה בהתאם לדרישות מהנדס החשמל של המבנה, וחברת  
 החשמל. 

הבין והמ-המפרט  הישכן  עודמשרדי  אישוהתקן  לקבלת  אחראי  הקבלן  כן  כמו   , בודק  ור  ראלי 
 מוסמך למערכת החשמל. 

 י.ב בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת :
 . 1205קני תברואה באמצעות מעבדה מוסמכת לפי ת.י. על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקות של מת

 
 מוני מים: 07.23

 מונה מים ראשי: 

ל עיריית נשר, כולל כל  קת המים שמחלות למגרש יהיה מונה מים ראשי לפי הנחי 
 והברזים הדרושים בגודל מתאים, הכל לפי התכניות ולפי דרישות העירייה.האביזרים  

 כמובן מונים דירתיים. הכל לפי הנחיות עיריית נשר. לבניינים יהיו מוני מים משניים, ו
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 מונים דירתיים: 

וצינור מקשר,   חוזר-, אלתוקני   ברזי 2בכל דירה תבוצע הכנה למונה מים דירתי כולל  
וק משותף לכל קומה. סוג הברזים, סוגי הכנות לקריאה מרוכזת כמו כן יהיה ברז נית

 וכו' בהתאם לדרישות עיריית נשר.

 

 ט מתקני שאיבת ניקוז במרתף: פירו 07.24

 מערכות שאיבת ניקוז לפי הפירוט כדלקמן: 2בחניון יותקנו 

מ"מ לפחות, המשאבות בנויות   80חופשי  עבר ם מלניקוז רצפה כולל שתי משאבות ע
 בד מיציקת ברזל והגנה טרמית בסלילי המנוע כנגד עומס יתר והתחממות. במבנה כ

או שווה ערך   A.B.S": "לוברה" או "המשאבות תהיינה מאחת התוצרות הבאות
עם מכסאות לפי פרטים  200מאושר. המתקן יותקן בתוך בור שאיבה תקני עשוי מבטון 

טיבות ברצפה עם חיווט  כנן. ליד כל מתקן שאיבה יותקן רגש רל ידי המתו עושרשיא
 ללוח בקרה מרכזית ולביפר של איש אחזקה. 

התקין קו מילוי מים אוטומטי שימלא  כדי לגרום להפעלת המשאבות מידי פעם יש ל
שיותקן על קו המים למילוי, כולל   1/2את בור השאיבה על ידי שסתום חשמלי בקוטר "

 ידי טיימר פעם בשבוע. יופעל על , ו "ח מז

ילוי של מערכת זו, כמו מערכת חיישן הרטיבות יכללו במחיר מתקן  מערכת החשמל מ
 החשמל של החדר. 

 נתוני המשאבות: 07.24.01

 ראה תוכניות.

 מתקן השאיבה:   07.24.02

 מתקן השאיבה יכלול בנוסף למשאבות את הבאים: 

  10הרמה פי    נת עם כושרפלדה מגולבה שוי מטר ע 10אספקת שרשרת הרמה באורך 
, כולל וו הרמה מגולוון. המשאבות תהיינה מותאמות למי הניקוז.  ממשקל המשאבה

מטר מותאם לעבודה בביוב ו/או ניקוז.  10באופן אינטגרלי יסופק כבל חשמלי באורך 
  הרץ ומצויד בהגנה תרמית, 50וולט   400פאזות  IP68  3המנוע יהיה אטום לחלוטין  

 רטיבות.   והגנה נגדות  לח

 סל"ד .  1450סל"ד או  2900-תהיה מותאמת לעבודה בנקודת העבודה של המשאבות 

י המשאבה יהיו עשויים  המשאבות יהיו טבולות להתקנה בבור רטוב או יבש. כל חלק
יציקת ברזל. המשאבה תסופק עם סידור אוטומטי לחיבור באמצעים פס מוביל או  

קוי קשת יניקה בתחתית המשאבה עם פתח ני בטון וכן על  מדה לחילופין עם בסיס להע
 מברזל יציקה. 

האביזרים סביב המשאבות יכללו שני שסתומים אל חוזרים, שני מגופים רבע סיבוב  
עוקף עם מגוף, שסתום שחרור אוויר צינור סניקה ו "גמל" לפי התחברות   מעבר מלא

קה ושרוול ללוח.  לפני היציון  בבטלשוחת חוץ, וכמו כן התקנת שרוולי צינור היציאה 
ללא תפר. קו הסניקה בקרקע יהיה מפלסטיק דגם  40נים סקדיול  הצנורות יהיו מגולב 

PE100 40יהיה מגולבן סקדיול   -ישיותקנו בחפיקה עם ריפוד חול. אם גלו. 

"המשאבות יאושרו לשימוש בשבת ובמועדי ישראל ע"י מכון צומת ו/או המכון  
 ההזמנה(. ל מקרה יקבלו את אישור המזמין לפני ובכ -וו"ע ו שו/א הטכנולוגי ההלכתי  

 לוח חשמל ופיקוד:  07.24.03

 יהיו דוגמת המסופק על ידי חברת הידרוניקס או ש"ע מאושר ויכללו: 
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במבנה מתכת צבוע אפוקסי קלוי בתנור וברמת    HYD10025/LHGוח חשמל דגם ל
 . IP68אטימה  

ד בבקר פעולת משאבות דגם  יוב ומצוילב  לותהלוח מיודע להפעיל זוג משאבות טבו 
LHG זרם ראשי, מפסיקים להפעלה אוטומטית וידנית לכל משאבה, מגעים  , מפסק

לחיבור ללוח התראות חיצוני ופס   יבשים לפעולה ותקלה של כל משאבה המיועדים
מהדקים לחיבור אביזרי פיקוד, לחיבור הזנה ראשית ולחיבור המשאבות. הלוח יסופק 

 : LGHר המשאבות מליים. בקחש  פיםמצו 4

ח החשמל אחראי על הפעלה והפסקת פעולת המשאיות, החלפת הבקר המותקן בתוך לו
לה בעת תקלה במשאבה  תורנות אוטומטית ביניהן, הכנסת משאבה שנייה לפעו 

הראשונה או במקרה של עומס ביוב כבד המחייב פעולה של שתי המשאבות יחדיו.  
לכל משאבה: מצב אוטומטי, מצב הפסק  ושה מצביםשל בעלהבקר מצויד במפסק בורר 

 ומצב ידני. המצב הידני הוא קפיצי ומיועד לניסוי המשאבות בלבד. 

קר פועל" המהבהבת כל זמן שהבקר במצב לכל משאבה קיימות שתי נוריות: נורית "ב
תקין ונורית "משאבה שנייה" הנדלקת בכל פכם שמשאבה שנייה נכנסת לפעולה. בתוך 

 שני ממסרי זמן )טיימרים(:ו מצויים עצמקר הב

שניות המאפשר להשוות את כניסת המשאבה הראשונה לעבודה ועל   0-10טיימר   א. 
ל להיגרם במידה וקיימות שתי  ידי כך למנוע "רטט" של המשאבות אשר יכו

 נקודות הפעלה קרובות משי. 

ית  ורנ הת  דקות המאפשר לצרף משאבה שנייה לעזרת המשאבה 0.2-5טיימר   ב. 
 של עומס ביוב גבוה. במקרה 

 בקרת גובה הנוזל: 

מצוף הדממה תחתון   -1מצופים חשמליים: מצוף  4בקרת גובה הנוזל נעשית באמצעות 
המפעיל את   1מצוף הנמצא מעל מצוף  -2מצוף המפסיק את פעולת המשאבות.

  , מפעיל את המשאבה השנייה 2מצוף הנמצא מעל מצוף   -3המשאבה התורנית. מצוף
  3שה הנמצא מעל מצוף מצוף גלי -4משאבה משנית פועלת" מצוף    ק נורית "דליומ

 ומיועד להפעיל את מגעי ההתראות. 

 פעולת הלוח: 

תשלקנה כל נוריות הבקר למספר שניות. הבקר הפעלה ראשונית: עם הכנת מתח ללוח , 
 בת. יבדוק את עצמו ולאחר שיימצא שהכל תקין תישאר רק נורית " בקר פועל" מהבה

ני לצורך בדיקה. לאחר מכן  ת נבדקה יש להפעיל את המשאבות במצב ידחר שהמערכלא
 יש להעביר את המפסקים למצב אוטומטי על מנת שהבקר יהיה מוכן לפעולה. 

משאבות : בכל הפעלה תכנס לעבודה משאבה אחרת והמשאבות תעבודנה  פעולת ה
 לסירוגין . 

הפסק,    במצב נמצאתבות משא ת הבמידה וקיימת תקלה במשאבה התורנית או אח
 לעבודה. תיכנס מיד המשאבה השנייה 

( מופעלת 2פעולת המשאבות נעשית באופן הבא: כאשר מפלס המים עולה ומגיע למצוף )
 המשאבה השניה תכנס לעבודה באחת משלוש האפשרויות הבאות: המשאבה התורנית.

 . 3מפלס המים ממשיך לעלות ומגיע למצוף  -

( אולם המשאבה התורנית עובדת זמן  3למצוף )  גיעא ה מפלס המים עדיין ל -
 דקות.  5-.0ומפלס המים אינו יורד. משך הזמן ניתן לכיוון בין  ארוך

 המשאבה הראשונה נמצאת בתקלה.  -

בה או המשאבות תופסק רק עם ירידת מפלס הנוזל מתחת למצוף  פעולת המשא
 . 1התחתון
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ה תחדלק מנורת ובה הגלישת גן א המסמ  4במידה ומפלס הנוזל יעלה עד למצוף העליון  
על ויוכנס מתח למהדק בלוח המיועד להתחבר לצופר התרעה התרעה, זמזם הגלישה יופ

 חיצוני. 

 הפעלה וכיוון:  

ר הגובה ומסירת המערכת כולל הוראות תפעול ואחזקה יעשו הפעלה ראשונית, כיוון בק
 בשטח באחירות יצרן הלוח והמשאבות. 

 איבה תכלול נוסף לאמור לעיל:ר בורות שעבורה מערכת חשמל ובק  .042407.

טומטי בתדירות נמוכה לכל משאבה במידה והמשאבות לא הופעלו במשך זמן  טסט או -
 ארוך.

 ת האחונות בכל משאבה. זיכרון המכיל את חמש התקלו -

 לוח תצוגה דיגטלי המראה באופן שוטף:  -

 לוחץ יציאה מכל משאבה. -

 .מהירות הסיבוב של כל משאבה -

 שאבה. מצטברות לכל משעות עבודה  -

 פועלת. משאבה פועלת/ לא -

 משאבה בתקלה.  -

מגעים המאפשרים הוצאת סינגלים של : לחץ, תדירות, משאבה פועלת/ לא פועלת,   -
 שאבה בתקלה למערכת איסוף נתונים או תצוגה נפרדת.ומ

 חיבור לבקרה חיצונית. -

 פרד להלן. בנ  ורטהכל צריך להגיע ללוח בקרה מרכזי כפי שיפ 

 המרכזי בתיאום עם קבלן מתח נמוך.  חייב בהעברת התראות ללוח הבקרה הקבלן  

 

 בדיקת התקנה מערכת תברואה: 07.25

 כללי:  07.25.01

לדרישות התקנים  המלאכה בהתקנת מתקני תברואה, בהתאם בודקים את טיב   -
 שבסדרה זו, ולפי כללי המקצוע.

יקה מדגמית ובמספר בדיקות דדים , בד הצ ביןבודקים את המתקן בהתאם להסכם  -
 לגודל המתקן ומורכבתו.  מוסכם ומותאם

  הבדיקות ייערכו בנוכחות המזמין , או המפקח , או הקבלן )השרבוב( או בא כוח, -
 שהוסמך על ידם. 

מבצעים את הבדיקות למערכת בשלמותה או לקטעים ממנה, במועדים ובשלבים   -
כיסוי צנרת בקירות, או בחפירות , או   קה ) לפניבדיע ההנאותים, המאפשרים את ביצו

 פני יציקות בטון וכדומה(. ל

הצנרת או קטע ממנה העומדים להידבק בבדיקת אטימת בלחץ , לא יכוסו , אלא   -
 אחר שנבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות תקן זה. ל

 

 בדיקת מערכות המים הקרים והחמים:  07.25.02
קרים וחמים לפי כל הדרישות  ספקת מים לא כותבודקים את התקנת המער א. 

 התקן. 
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או המערכות מתאימות לכל דרישות התקן, תיערך בדיקת אטימות הצנרת  נמצ ב. 
כפול לחץ העבודה , שבו יימצאו   1-1/2-בלחץ מים. לחץ הבדיקה לא יפחת מ 

בר )ק"ג   0-25המערכות כשהן בשימוש , ובכל מקרה לא יפחת לחת הבדיקה מ
 לסמ"ר(. 

דליפה , לאחר  , אם לא הופיעו בה סימני קת האטימות כאמורעומדת בבדי ת נרצה 
 שעות לפחות.  24הפעלת לחץ הבדיקה 

 המים , המשמשים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה.  
 דקים את כל הצנרת בבניין בדיקה סופית לאחר החיבור הזמני לרשת העירונית. בו ג. 
 

 המאספים:מחסומים ו, הור בדיקת מערכות הנזקים והאז 7.25.03

ת על כל רכיביה, קולטנים, צינורות  בודקים את ההתאמה של התקנת המערכ א. 
 אוויר, מחסומים וכדומה לכל דרישות התקן. 

 בר. 0.25ות בלחץ מים של ודקים את אטימות המערכ ב ב. 

 בודקים בכל גובה הבניין או שבודקים בדיקה חלקית כל קומה בנפרד. 

 

 י:חיטו  07.25.03

דרישות משרד  יתקנים ומאגרים תעבור חיטוי בהתאם ל, אביזרים, מכל צנרת המים
 הבריאות ללא תשלום נוסף. 

 פירוט הדרישות:

 ריקון מאגרים.  . 1

 טאטא קשיח. ניקוי רצפת ודפנות המאגר במ . 2

 .P.P.M250חיטוי המאגר בסודיום היפוכלוריד בריכוז מעל  . 3

 P.P.M3מי שתייה בריכוז עד  המים לרמתאת והבלאחר השהייה שטיפה ומילוי  . 4

ות משרד הבריאות המפורטות בהוראות למתקני תברואה  החיטוי יבוצע על פי הורא
י ושטיפה של כל מערכת מי  )הל"ת( על פי חוק התכנון והבניה המחייבות ביצוע חיטו

 שתייה לאחר תיקונה או התקנתה. 
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 שורת תקו ךמתקני חשמל, תשתיות מתח נמו  - 08פרק 
 

 טכני טמפר
 

 ראשי פרקים 
 ר תאו   מס' הפרק 

 תאור העבודה      1
 כללי      2
 אביזרים וציוד חשמל      3
 מוליכים ומובילים      4
 לוחות חשמל      5
 חשמל   כיבוי בלוחות ,מערכת גילוי עשן     6
 ריזה כמערכת      7
 ומע' פריצה תשתית לטלפונים     8
 תאורת חוץ      10
 ה קהאר     11
 סירת המתקן מ     12
 והתשלום   אופני המדידה     13
 רשימת תוכניות      14
 
 תאור העבודה. .1

 העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן:  
 מתקן כח ומאור.  .א
 לוחות חשמל.  .ב
   (.אזעקותומערכת    טלפונים כריזה, , עשןמערכות מתח נמוך )גילוי  .ג
 הזנות חשמל ותשתית לתקשורת. .ד
 והפעלות.   קותבדי .ה
 

 .כללי .2
   , חדר אוכל ומטבח, מבנה כיתות וחדר חשמל מבנים ראשיים : מבנה הישיבההפרויקט כולל   

 ראשי.
 

חשמל   2.1 לעבודות  המעודכן  הכללי  המפרט  לפי  תבוצע  הבי  08העבודה  הועדה  -ן  בהוצאת 
חשמל, חברת  הוראות  המתאימים,  הישראלים  התקנים  ו  משרדית,  בזק    יות הנח הוראות 

ודות השונות הכלולות במסגרת עבודה  ם העוסקים בסוגי העב קנים והחוקים לתבהתאהמזמין  
בת  למצוין  בהתאם  וכן  והוראות  יזו  הנחיות  ולפי  המיוחד  הטכני  במפרט  בתוכניות,  אור 

 המהנדס ו/או המפקח. 
בהעבוד 2.2 תבוצע  לה  הפוסק  יהיה  המתכנן  המהנדס  גבוהה,  מקצועית  העבודה,  רמה  טיב  גבי 
 ע"י הקבלן ותבוצע מחדש. ד בדרישות תפורקשלא תעמו ודהעב 
ה 2.3 יבקר  העבודה  ביצוע  של  לפני  החיבור  ומקומות  המידות  כל  להתאמת  וידאג  באתר  קבלן 
 המתקנים השונים.  
מיזוג  מ שמל, חברת בזק,מערכות המים והביוב,  על הקבלן לתאם עם: המזמין, חברת ח 2.4 תקני 

וכואוויר,   תקשורת  המתקני  במקמתו'  עב כננים  כל  ביצוע  לכך  הא  הואו  ודותיוום,  חראי 
 ד במבנה ומחוצה לו. שעבודותיו יתאימו למקומם המיוע

ה  מהמערכות  יותר  או  באחת  הקבלן  של  פגיעה  מיידית  נ"ל כל  תתוקן  ותהיה(  ע"י    )במידה 
 חשבונו.   הקבלן ועל

ו/או המפקח,  2.5 לידי המהנדס  כים  ורים, מסמאישם,  בהתאם לדרישותיה  הקבלן חייב להמציא 
לג  הנדרוהוכחות  מבחינת  הן  העבודות,  הציוד,  החומרים,  טיב  במפרבי  והן  ש  ובתוכניות  ט 
ממין    יהיו  הקבלן  ע"י  יסופקו  אשר  והאביזרים  החומרים  כל  הקובעים.  התקנים  מבחינת 
ויתאי  התקנים  משובח  לדרישת  ובהעדרו  העדכני,  הישראלי  התקן  לדרישות  ארץ מו  של 
 הנדס ו/או המפקח כשהם פועלים  י המ קיהם יימסרו ליד על כל חל  ניםמתקמוצאם. ה 
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 ת באופן שישביע את רצונם מכל הבחינות. בצורה תקינה ומושלמ  
 ביצוע עבודותהעבודה תבוצע ע"י חברה קבלנית בעלת רשיון תקף המתיר לה לעסוק ב 2.6
   זה.נה בסדרי גודל של מב חשמל. החברה תוכיח שביצעה עבודות חשמל דומות  
 ת לאחר  ו לפסול את החברה הקבלנית וזאאו מהנדס החשמל לאשר אפרויקט ו/ מנהל ה בזכות  
 בדיקת כישוריה.  
 .  ע"י מכון התקנים   עדכני  לחברה יהיה אישור הסמכה 
 ר הלוחות יבוצע רק לאישור המהנדס לפני הייצור, ייצותוכניות לוחות החשמל תוגשנה  2.7
 .בלת אישור המהנדס לאחר ק 
 רהתשתיות )צנרת, תעלות, קופסאות חיבורים וכד'( עבו תאאך ורק  ל יבצע קבלן החשמ 82.

 אזעקות. ו ,מחשבים כגון: גילוי עשןמאוד מערכות התקשורת ומתח נמוך 
 הציוד של המערכות הנ"ל תותקן ע"י חברות  השחלת המוליכים בתשתית שהוכנה והתקנת כל  
 לפני התחלת  הנדס ו/או המפקחרו ע"י המאושושיקשורת ומתח נמוך  המתמחות במערכות ת 
 הביצוע.  
 ראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד למשך שנה אחת מיום אישור המתקן הקבלן אח 2.9
 קבלן לתקן כל עבודהוקבלתו ע"י המהנדס ו/או המפקח. במשך תקופת האחריות, על ה 
 כתוצאה  ל ליקוייםה שמקרעל חשבונו, פרט ללקויה ולהחליף כל חומר ו/או ציוד פגום   
 מתקן. ן או רשלנות מצד המשתמשים בלא נכו  משימוש 
 באחריות הקבלן כל התיאומים עם חברת חשמל לאישור תוכניות, לתאום ביצוע העבודה   2.10
 דרש ע"י חברת חשמל.ע"י חברת חשמל במועד, כל עזרה שתי  
 בנהק חשמל למתספ מל תיו כדי שחברת חשו הקבלן ינקוט בכל ההליכים לקידום עבוד  
 שרי. בהקדם האפ  
 
 . אביזרים וציוד חשמלי .3

האביזרים והציוד החשמלי שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו למפורט במפרט מיוחד זה, לתוכניות   3.1
 ר לפני הרכישה ע"י מהנדס החשמל. ולמוגדר בכתב הכמויות ולפי דוגמה שתאוש 
ע  להתקנה  יאושר  לא  אשר  מציוד  יסולק  המפקח  הקבלןום  המק"י  ויו  ע"י  חשבונו  חלף  ועל 
 בציוד אחר מסוג מאושר.  
ע"י המהנדס רק לאחר שהקבלן  ציוד   3.2 יותרו לרכישה לקבלן  ערך  שווה  ו/או  דומים  ואביזרים 

 ש בציוד המקורי. יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות זהות לנדר
 רה תקנית.בצוון חוזקו לתקרות הבט כל אביזרי התאורה השקועים בתקרות אקוסטיות י  3.3
 תכניות החשמל.  אם להנחיות יועץ התאורה ובשילובהתב  התאורה תבוצע 3.4
 
 .מוליכים ומובילים .4

 הצנרת שתותקן במסגרת עבודות החשמל והתקשורת תהיה בהתקנה סמויה, אלא   4.1
 כניות.ודה זו ידרשו חציבות ו/או פתיחת ריצוף כמפורט בתות, במסגרת עבאם צוין אחר 
המוליכ  4.2 יחשמ י  עםל  מסוגכב  או  C.V.Pבידוד    היו  נחושת  כבילים  N2XY  לי  אש,    או  חסיני 

מכון  ע"י  המאושר  מסוג  תהיה  והכבלים  המוליכים  תוצרת  בתוכניות,  לנדרש  יתאים    החתך 
 התקנים הישראלי. 

 , להלן צבעי הצינורות:מסוג "כבה מאליו" הצינורות יהיו 4.3
 ק ירו -מערכת חשמל   א. 
 ום אד  -גילוי אש  ב. 
 כחול  - טלפון ג. 
 צהוב  –קה אזע .ד 
 םאדו – כריזה .ה 
 מערכת, שם הלוח ומספר מעגל.כל צינור ישולט בשם ה 
 במקומות המצוינים בתוכנית יותקנו תעלות רשת לכבילי חשמל ו/או תקשורת.  4.4
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 . חשמל ותלוח .5
המבנה    ו יבנ  ותהלוח  5.1 לצורת  החיבורים,  לתרשימי  הכלליות  בהתאם  יות.  וכנשבתולמידות 

תוכניות  הקבל יכין  הלוח ן  ליצור  מידו  ותמפורטות  תרשימים,  מבנה,  ציוד  שיכללו  רשימת  ת, 
יוגשו לאישור המהנדס ורק לאחר בדיקותיו ואישוריו יותר לקבלן לבצע את  וכד'.   התוכניות 
 . ותהלוח 

 סיון  יל נ ובע 61439-2 -ה ל יבוצע רק אצל יצרן מוסמך, המצויד באישור הסמכ ותיצור הלוח  5.2
 יהיה    ותהלוח  גדרים במסגרת עבודה זו, יצרןולמתחים הנתונים והמוות לזרמים ר לוח ליצו 
 מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ועליו להציג מסמכים המעידים שהוא נמצא בביקורת   
 קנים הישראלי.ת של מכון התמחלקת האיכו 
הלוח  יצור  לנ"ל  א  ותבנוסף  רק  עיבוצע  שיאושר  יצרן  המתכנהמה"י  צל  ואיכות  נדס  בטיב  ן 
 שיענו לדרישותיו.  
לבדוק 5.3 החובה  מוטלת  הקבלן  הלוח   על  התאמת  זאת    םלמקומ  ותולוודא  כל  במבנה,  המיועד 

 ע"י מהנדס החשמל.  ות לפני אישור תוכניות הלוח
יול רב מודד,  , כהקבלן יבצע איזון עומסים לפאזות  ,םוהפעלת  םחיבור  ות קנת הלוחלאחר הת  5.4

 קבלים. עלת מערכת והפקה בדי
 

 הערה:
 –ים וכריזת חירום משולבת מערכת גילוי עשן, ניהול ושליטה בעשן, טלפון כבא

 תבוצע מערכת משולבת בהתאם לתקני ודרישות רשות הכיבוי העדכניים. 
 

 .ULמערכת כריזה חירום תקן  אש משולבת עם מערכת גילוי 6.4
 כללי.  .א

ת הקבלן  רת לקביעת ובחירמפרט מסג  מיןהמז רף מהווה מבחינת המפרט הטכני המצו -
 נדרשות.  ז וי עשן ומערכות כיבוי אש בגשייתן שרותי אספקה והתקנה למערכות גיל

, UL ותקנים בינלאומיים 1220המערכת על כל חלקיה ומרכיביה תכלול תקן ישראלי  -
FM  ו- NFPA. 

 WATER PROOFסוג ( יהיה מ OUT DOORכל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ) -
 . IP-65מים, אבק וחול בדרגת  ה אטום לרטיבות,ד שלו יהייוווהז

כוללים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמין דרישות מינימום המפרטים הטכניים  -
 חינת רמת ביצוע ההתקנה. בהם הציוד חייב לעמוד, הן מבחינת פונקציות והן מב

 רץ ובעולם.מפרט טכני זה מבוסס על ציוד מוכר וקיים בא -
הנדס תקן לאישור המהנדס. רק לאחר אישור המות וציוד עפ"י ההכין תוכניל  בלןעל הק -

 ניות יהיה על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ התוכניות שאושרו. לתוכ
יקורת. בדיקה תקינה  הקבלן יעביר ביקורת מכון התקנים כולל תשלום עבור הב  -

 בודק. משמעותה בדיקה ללא הערות מטעם ה
 כיבוי. ת רשויות הלפי דרישו UL – FMפי תקן ה לריזהיה משולבת עם הכהמערכת ת -
משולב עם מערכת כריזה מאושרת מכון    ADR7000המערכת תהיה כדוגמת טלפייר  -

 התקנים. 
 . הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן .ב

 . 3חלק   1220ש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל  יוד הנדרהתקנת הצ -
 רך. חזוקה במידת הצוה נוחה לת גישיח  תבוצע באופן שיבטהתקנת הציוד  -
וע"פ דרישת המזמין כלול   5.4סעיף  1220/3תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש בתקן   -

 במחירי הפריטים ולא ישולם עליהם בנפרד ותבוצע הדרכה עבור המזמין. 
 ממ"ר לפחות כאשר המעטה 0.8כבל דרופ בעל מעטה כפול בחתך של תבוצע בההתקנה  -

 מעלות צלסיוס.  -20צלסיוס עד  מעלות 158רות +יד בטמפרטועמו  PVCהחיצוני עשוי 
מ'.   2כבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל  מעטה הבידוד של ה -

ברכזות ובגלאים וכו'. מחיר  הכבלים ו/או המוליכים ישולטו גם בקופסאות המעבר + 
 רו בנפרד. השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבו
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 תנאי סף. –משולבת כריזה חירום וטלפון כבאים  גילוי וכיבוי אשלן מערכות  קב ת לדרישו .ג
או ציוד שווה ערך מערכת "פתוחה"  ADR7000יהיה מחברת טלפייר ישראל  כל הציוד  -

 נים הישראלי.  ובאישור מכון התק  ULמאושרת בתקן 
 המערכת תועבר לאישור המתכנן והמפקח טרם התקנתה.

ו עשן. המערכת תתוכנן,  ה במקרה של אש אעדת לאתרא מיו שן  רכת לגילוי אש ועהמע -
 .F,E,D,C,B,A 72 NFPA -תאם לתותקן, תיבדק ותחוזק בה

 על ארבעת חלקיו.  1220ומכון התקנים הישראלי תקן  ULרכיבי המערכת ישאו אישור   -
 . 9002ה המציעה יהיה תקן ת"י ברלח -

 
 . תאור המערכת .ד

לול ( אנלוגית ותכADDRESSABLEת )וענ אש תהיה מערכת ממ גילוי מערכת  –כללי  -
 חלק אינטגרלי של לוח הבקרה. זת חירום וטלפון כבאים משולבת כמערכת כרי

לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית הכוללת מערכת כריזת חירום  
 כחלק אינטגרלי של לוח הבקרה.  IN-BUILTבאים וטלפון כ

ידה  וגי עם תושבת אחמסוג אנל  היו( ייה, אופטיים, חוםכל סוגי הגלאים )יוניזצ
 שבת.שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התו

כל החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו לצרף: מפרט טכני של רכיבי הציוד  
הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. תעודות בדיקה  המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות 

 הישראלי.   ניםהתק ומכון   ULדרישות המעידות כי הציוד עונה ל
 רישות הבטיחות והתקן.יסוי מלא ע"פ דהמערכת תהיה בכ 

לוח או שו"ע.   ADR7000ד ובקרה אנלוגי לגילוי אש כדוגמת טלפייר מסדרת לוח פיקו -
 הפיקוד יותקן בפנל כבאים. 

 תהיה כדוגמת תוצרת חברת טלפייר או שו"ע.  י האש המוצעת מרכזיית גילו -
.  ULבעל תו תקן ים הישראלי וכן מכון התקנור איש י האש תהיה בעלת מרכזיית גילו -

אנלוגית. יחידת הבקרה תהיה מבוססת   ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג 
קצה   יח'  2000  -על עקרון המודולריות ובכך יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל

  ברו( יחוLOPכל חוג )חוגי בקרה, כאשר ב  10ממוענות )גלאים, לחצנים וכו'( ותכלול עד 
יהיה   בכל חוג אים, לחצנים, צופרים וכדומה(. החיווטביזרי כתובת )גל א 250עד  64

בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחברת אל אותה מרכזיית גילוי אש 
 יים, כאשר החיווט לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים. אזורי גילוי קולקטיב 

מערכת כריזת   מערך גילוי האש.שולבת עם ם מירוול מערכת כריזת חלוח הבקרה יכל -
ה אשר בה יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות  החירום תכלול יחידת זיכרון ובקר

ה והתראות קוליות. במקרה של התראת אש המערכת תאפשר שליפת ההודעה המתאימ 
 מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים הרלוונטיים. 

מקומי אשר יאפשרו להעביר   ידני ומיקרופון יזה מיתוגהכרכת  כמו כן תכלול מער
כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית בצורה ידנית  התראות והודעות אל 

 וסלקטיבית. 
ספק המתאים לכמות הרמקולים  המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בה 

ן  של המתכנ  ורואיש פק הנדרש יועבר ללפחות. חישוב ההס 50%של  המפורטת ורזרבה
 יצוע. לפני תחילת הב 

ונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון  וג  GENERATOR-TONEכמו כן תכלול המערכת 
 המקומי.

 
ר  המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חירום כיחידה אינטגרלית לשידו -

מערכת  הודעות חירום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. ה
זורים בנפרד או לכל האזורים וכל  יות לכל אחד מהאות סלקטיבודעת התאפשר העבר

ריים יחד. בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת המקומית או מעמדת השטחים הציבו
 המודיעין. ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק  

די  יעוום יותקנו במארז עמדות מכשירי טלפון כבאים ומיקרופוני החיר   –טלפון כבאים  -
 ".לן "עמדות כבאיםומשותף לה

 עמדה ראשית ועמדה משנית. יעשה שימוש בשני סוגי עמדות טלפון כבאים,  
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עמדה ראשית יותקנו במארז יעודי ננעל הכולל צג לזיהוי השלוחה הקוראת טלפון  
 יקרופון. כבאים ומ 

 שעות.   24עמדה ראשית תותקן במרכז הבקרה במקום המאויש 
 ם.רגות בשני הצדדיבחדרי המדנו ותק ת כבאים משניות יעמדו

 .NFPA  72המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות 
המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חירום. 

 ום שלוחת הטלפון הקוראת.העמדות יכללו מערכת חיווי מיק
 ום.ופון החיר יקר' מטר ומשולבת עם יחבשלוחות יותקנו במארז יעודי ננעל במפתח מס

רכזת גילוי גז ויכלול את של גלאי גז עצמאיים ללא כל צורך באפשר חיבור לוח הבקרה י -
 (.MA 4-20מילי אמפר ) 20עד  4האפשרות לקבל קריאה מגלאי גז המספקים קריאה של  

 יהיה להתקנה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח. בקרה  לוח ה  -
, באמצעות יחידת מצברי  ה של הפסקת חשמליפעל במקרוח  הל –יחידת ספק הכח  -

שעות. ספק הכח יהיה חלק  72פעילותה של המערכת למשך ר יאפשר המשך חירום אש
  24  -( ל230VAC 15%)אינטגרלי של יח' הבקרה ובנוי על העקרון הבא: יחידת המרה 

VDC ה  ערכת, יחידת טעינהמסוגלת לספק זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת המ
 י ג'ל אטומים.רים ומצבר מצבל

 פרוגרמה.ר הפעולות במערכת יקבע עם יועץ הבטיחות ע"פ דס -
 גלאי אופטי אנלוגי מתוצרת טלפייר או שווה ערך. –גלאים  -

היה בעל אישור מכון התקנים   לאיהג UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 
 הישראלי. 

סוג  ם ויהיה מהחואו גלאי היוניזציה  בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס
ADDRESSABLE .עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח   

 הגלאים יותקנו בכיסוי מלא גם בחדרי חברת חשמל. 
  57שיא של לטמפרטורת  הגלאי יגיב  –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי תוצרת טלפייר  -

על  ת מ עלומ 6.7מפרטורה של מעלות צלזיוס. בנוסף לכך יגיב הגלאי לעליית ט
 שך זמן שאינו עולה על דקה אחת.ורה הסביבתית במ הטמפרט

אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2הגלאי יכיל  –פטי/חום תוצרת טלפייר גלאי משולב או -
 כתובות ברכזת.   2

 (. UL)חלון  FT/   3.7%עד   FT/  0.2%ינועו בין  רגישות לעשן בגלאי אופטי
 .UL-268תקן   לאי אנלוגי נושא אי יהיה גהגליר נלוגי תוצרת טלפי גלאי עשן יוניזציה א  -
 –פנל חיווי ובקרה  -

נלי חיווי ובקרה משניים אחד בפנל הכבאים והשני בחדר נמוך או בחדר הקבלן יספק פ
  40 -שורות ו  2רית בלבד של  מרית בעב אלפא נו LCDאב בית. כל יחידה תכלול תצוגת 

יונה תציין  השורה העל ם.  ונימרכיבי המערכת הש תווים לציון ההתראות והאזעקות מ
ירועים ממרכיבי המערכת מיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואאת ה

בעברית, תכלול כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה,   LCDהשונים. בנוסף לתצוגת 
ממת  רה של שריפה, סימון תקלה וכו'. כמו כן כולל הלוח מפסקים להדאזעקה במק

 וכו'.  RESETר, למצב בדיקה, צופ
יאפשר ת יחידת מצברי חירום אשר  ל הפסקת חשמל באמצעופעל במקרה שדה תהיחי 

 שעות.  72המשך פעילותה של המערכת למשך 
ת בקרת כריזה כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווט קוליים ביחידה לשימוש כיחיד

 לשםאו הרשת וע"פ דרישה ע"ג בטיחותית. המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי 
 וסף, מכשל חיווי. גל הגנת מערכת נ יצירת מע 

 
 –לחצני אזעקה וכיבוי  -

, הלחצנים 6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  UL/ ANSI  38נים יהיו מאושרים  הלחצ
 יהיו בעלי יחידת כתובת. 

 
 –ן נוריות סימו -

תלויה, בחלל  דר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה בכל מקרה בו יותקן גלאי בח 
צונית מבסיס הגלאי. הנורית תפעל במקביל  נורית סימון חי כו' תותקן ה וצפ רצפה
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סימון בבסיס הגלאי. הנורית תהבהב / תדלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת לנורית ה
עדשה מגדילה  מופעל. הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול 

ט  ן תותקן עם שילוורית סימול נ . כ ווית רחבה וממרחקשתאפשר לחזות בדליקתה בז
 מתאים המתאר את מקום הגלאי. 

 
 –צופרים  -

. הצופרים 1חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  UL/ ANSI 464הצופרים יהיו מאושרים 
וניים.  יתאימו לעבודה במערכת מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים אלקטר

ל צופר. עוצמת  ר נפרד לכלטוסציקול, שופר וכן אוהצופרים יכללו יחידת "דחף" רמ
מהצופר. הפסקת פעולת  מטרים   3דציבלים לפחות במרחק של  90צופרים תהיה ה

הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת צופרים". מתח הפעלת  
 יכת זרם נמוכה. הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צר 

ר ויפעל  ק אינטגרלי לצופהיצרן כחל"י ר ענצנץ שיהיה מחוב  כל הצופרים יותקנו עם
ים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור  פלש  60במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב 

מטרים לפחות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא  30ממרחק 
 רכת.למע RESETיפסיק עד שיעשה 

גם צופר פינוי  האזעקה,  ופרלצ  בגז יותקן, בנוסףבחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי 
"צופר פינוי, מערכת כיבוי אש   בטון שונה( ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן:)

הופעלה, יש לפנות את החדר מיידית", במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר: "בחדר  
 הופעלה מערכת כיבוי בגז". 

ז. שחרור הג  אחרל ליותקן צופר שיפע  נות חשמל בהם מותקנת מערכת גיבוי בגזליד ארו 
מערכת כיבוי  – תקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז תחת הצופר יו

 אש הופעלה בארון חשמל". 
 

 –חייגן טלפון אוטומטי  -
אים  מנויי טלפון וסידור מת  4 -יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל 

ונים לשינוי  ן יהיו נתייגבח קו. מספרי הטלפוןלמסירת הודעה מוקלטת כולל שמירת 
 אם לדרישת המזמין. בהת

חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזיית  
 הטלפון או מהמכשירים עצמם.

 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים: 

 קו מבצעי. –שרות מכבי האש  •

 במקום.  שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים •
 

 העבודה של המערכת המפורטת לעיל.  תעשה על פי משטראוטומטי הגן חייפעולת ה
החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק". החייגן יפסיק את 

בועים  מינויים ק 6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל  5פעולתו האוטומטית לאחר 
 ת. פחות ל שניו 30יים יהיה מראש. אורך ההודעה היוצאת למנו 

של יחידת החירום בלוח הפיקוד ובעל  יהיה זהה לזרם החירום ל החייגן פעלה שזרם הה
 . 24VDCצריכת זרם נמוכה 

 
 –שפורפרת טלפון כבאים נייד   -

ית שפורפרת טל"כ ידנית תותאם למערכת טלפון החירום. הכנסה של תקע שפורפרת ידנ
מע אות צלצול נליין וישאו מצבולי וחזותי תציג לג'ק ישלח אות לרכזת האש שבאופן ק 

ת החירום יתמוך במינימום של פורפרת הידנית. טלפון החירום הדו כיווני של מערכבש
 ( שפורפרות יד פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת האות. 7שבעה )

 
 –טלפון חירום קבוע  -

סת שפורפרת  עה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום. עריקופסת הטלפון תהיה צבו
רפרת הטלפון מהעריסה ישלח אות ללוח  כזה שכתורם שפו בעלת מתג היהן תהטלפו 

ן קולי וחזותי יציג מצב אונליין של אותה נקודה. מערכת טלפון החירום הפיקוד שבאופ 
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ין ללא ירידה  ( שפורפרות קבועות פעילות אונלי7הדו כיוונית תתמוך בלפחות שבעה )
 בעוצמת האות. 

 
 – FM-200י אש  מערכת כיבו -

החשמל  ימון וגלאים ללוחות חשמל של קבלן וי אש ומנורות סמערכות כיב  ו עוציב
 אמפר ומעלה.   100  -וללוחות חשמל מ"א מ

 
 כללי 

מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגרלי ממערכת גלוי האש והעשן. המערכת תתוכנן,  
ת המפרט . מפרט טכני זה משלים א NFPA 2001 -אם לתותקן, תיבדק ותתוחזק בהת

 ק בלתי נפרד ממנו. וי אש ומהווה חלילוי וכיב ת גערכהטכני למ
בנפח הנדרש ע"פ   FM-200אמפר ומעלה תותקן מערכת כיבוי בגז  100בכל לוח של 

 התקן. 
 

 הפעלת המערכת 
 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: 

 גלאים דרך לוח הפיקוד.  באמצעות שני -אוטומטית  •

 עות לחצן חשמלי. באמצ   -ידנית  •

 מכנית.  ות פעולהבאמצע   –ית ידנ •
 המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול.  

 בקרה עצמית לתקלה והפעלה. –בלוח הבקרה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת 
 

 גז הכיבוי 
 .FM-200כדוגמת גז  NFPA 2001מאושר  CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

 .FM-200בוי מנו נקנה גז הכימקור מ ר לישוג אחובה להצי
 

 הצנרת 
בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר   SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת 

ע"י המתכנן. הצנרת ונחירי הפיזור יחושבו ויותאמו לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב. 
ם  ת בעומסים הסטטייקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע תוך התחשבועיגון הצנרת לת

 יגון בעת הפעלת המערכת.פעלו בנקודות הענמיים שיו הדי ו
 הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. 

 .ULCאו  B.Sאו   ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים 
 

 –כריזה  -
 אחוז.  30 תותקן מערכת כריזה משולבת הכוללת הגברה ברזרבה של

 העיקרי. רה הבקללוח  SLAVE -ו כ מערכת הכריזה תעבוד עצמאית א
 לא כולל קווי רמקולים ושאר מערכות השמע.ה מבוקרת באופן מרכת הכריזה תהיעמ
 

 בקרת קווים 
כל קווי הרמקולים ושפורפרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת  

 )נוריות(.  הכריזה וגילוי האש באופן קולי וחזותי
 

 ULמגברי שמע בתקן 
 מעגלי הרמקולים.   ם ר.מ.ס( להפעלתוולטי 25)יו אודאודיו יספקו כוח מגברי ה

מספר מגברי אודיו ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האש או כמערכת כריזה  
 עיקרית או כגיבוי שמוחלף באופן אוטומטי. 
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 מערכת הודעות אוטומטיות 
הודעה  יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת  כל אזור או אביזר כתובתי

הפעלה של כל אזעקה תגרום    הרמקולים במבנה.מראש לכל טת וקלאוטומטית מ
(  4ישמע באמצעות הרמקולים. ההודעה תחזור ארבע ) להודעה מוקלטת מראש לה

פעמים. המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה. המערכת תאפשר יכולת כריזה 
 ת טלפון החירום. משפורפרו 

 
 ם י מתגים / מחווניטלפון חירום דו כיוונ 

 יכלול:פון החירום  לט

 ילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום.תי של פע סימן חזו •

 שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת.  •
 

 רמקולים 

ם תחום בחירת הספק     או ע RMSוולט  25 -יופעלו ב ULכל הרמקולים יהיו לפי תקן   •
 אטים. ו  2.0 -ל  0.5 -מ

    db84ובמקומות ציבוריים תהיה  המותקן במעברים רמקולית לינל נומ עוצמת שמע   •
 מטר.  3במרחק 

 . Hz -  4000 Hz  400תגובת תדר תהיה מינימום של  •
 
 רשת

אזעקות   MODBUSאו  ARCENTהפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס 
. אזעקות,  NCAת רשת יוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמותקלות ממערכות ב

 אנלוגיות יוצפנו על גבי הרשת. ה מכל הנקודות הבקר אותותת וקלות
 הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים. 

תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת לא יגרום ליקוי בפעולת המערכת או איבוד 
 יכולת לדווח על אזעקה.

 
 וםעמדת כריזת חיר 
פעלה כללית בתוך תיבה נעולה מוגנת  ופון לחצן צד להקרוללת מים כירועמדת כריזת הח

 אנטי ונדל. 
 העמדה תותקן בפנל הכבאים ודלפק הכניסה. 

 כבלים וחיווט: 

כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית   –כבל רמקולים  •
 מ"מ לפחות לכל אזור.  0.8של בקוטר 

כל אחד       AWG 22ל גיד בחתך ש  8בל מכ מורכב היה ן י כבל מיקרופו –ון כבל מיקרופ •
(7 CAT  מחוטי )(. בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים, סכוך אפיפה )רשת

נחושת סביב המוליכים ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים להתקנות  
 מיות. חיצוניות ופני

שרוול   ר חוט ללא יבוה חט מתאים, לא יורש כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חו 
 אים. חיבור מת

קצותיו במספרים   2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב
ברי קיימא המושלחים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות  

 הקבלן. 
 

 האש לחצני הפסקה למערכת גילוי 
 כבילה.  וללת כרישת יועץ הבטיחו יבוצעו לחצני הפסקה לסוגיהם ע"פ ד
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 אזעקות.ו ניםתשתית לטלפו .8
עבו לטלפוניםבמסגרת  תשתית  הקבלן  יכין  צנרת    אזעקותו  דותיו  תכלול  חיווט אשר    עם 

 בהתאם לתוכניות החשמל. טלפוניםמכל נקודת קצה אל ארון 
 . אל רכזת פריצהרת עם חוטי משיכה עבור מערכת אזעקות תבוצע תשתית צנ

 יוד. הצ ספק מדויק יועבר ע"י פירוט  
 

 תאורת חוץ. .9
 כניות החשמל. וובשילוב ת  כניותולמתואר בת ורת חוץ בהתאם  ע תאתבוצ

תאורה   עמודי  למגרש  יותקנו  ובכניסה  לד    5בגובה    בחניה  תאורה  פנס   , שיוזנו  וו  50מטר  ט 
 .כניות ועם אביזרי בולארד כמופיע בת   ורת גןבסמוך למגרש תבוצע תא ורת רחוב,מתא

 
 .רתשוותק מל הזנות חש . 10

 נים מספר מבנים בפרויקט מתוכנ 10.1
 מבנה כיתות וחדרים  -
 מבנה בית מדרש  -
 מבנה לחדר אוכל ומטבח  -
 חדר חשמל ראשי  -
 

 המבנים.   יןקעיות ביבוצעו הזנות חשמל ותקשורת תת קר   במסגרת העבודות
בגבול המג מונבנישה  יותקן  רלוח  ולידו    ה חברת חשמלרש  שיזימפ"ז  לוח  ןאשי    שמל הח  את 

 כניות החשמל. ול המבנים בהתאם לתראשי יוזנו כ , מלוח חשמל  בנהבמ הראשי
 
    בגבול המגרש ומשם עבור בזק והוט  יםראשי נותעבור תקשורת ומתח נמוך יבוצע ארו  10.2
       המנהלה , משם צנרת וכבילה תת"ק אל שאר  במבנה ראשי ןילה אל ארוצנרת וכב ע תבוצ      
 המבנים.       

מעבו מתחר  צנר  ךנמו  ערכות  בתבוצע  וכבילה  כמופיע  ת  המבנים  לשאר  המנהלה  מבנה  ן 
 כניות . ובת

 
 .הארקה . 11

 ,  1984  -תבוצע הארקת יסוד בהתאם לתקנות החשמל )הארקות יסוד( תשמ"דים במבנ  11.1
 או המפקח. /ובהתאם להוראות המהנדס ו

ו  11.2 הכלונסאות  העמודים,  עוק יציקת  בהם  היסוד  יסוד  הא  ברתורות  לאחר  רקת  רק  תבוצע 
יס  הארקת  שאלקטרודת  באתר  המפקח  ו/או  המהנדס  לחוק,  אישור  בהתאם  בוצעה  וד 
 התקנות ותוכניות הארקה של המבנה.  
 יון העמודים הקיימים   יבוצע חיבור בין יסודות הבניין הקיים לבניין החדש כולל גילוי ז 11.3
 ש. הארקה בבניין החד  תוריתוכם אל טבע      
ארקת יסודות את הארקת המערכות  נה תכלול בנוסף למערכת הלית במבארקה הכלמערכת ה  11.4
 הבאות:  
 הארקת צנרת מים.  - 
 גישור שעוני מים. - 
 הארקת ארון תקשורת ראשי. - 
 הארקת מערכות מיזוג.  - 
 ב מתכתית.הארקת צנרת ביו  - 
 בוצע(. י)במידה ו  V.Tהארקת תורן אנטנת  - 
 וסטיות ק ת אקרוהארקת ת - 
   נה שלגביהן החוק דורש הארקתן לפס השוואת  כות המתכתיות במב הארקת כל המער - 
 פוטנציאלים ראשי.    
 לוחות חשמל.   - 
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 .מסירת המתקן .12
בדיקת המתקן והתאמתו לתוכניות  עם סיום עבודות החשמל במבנה יערוך קבלן החשמל את    12.1
 קנו על ידו. בדיקה יתו ת הבע ל הליקויים שיתגלו כ ולחוק החשמל, 
יזמין    2.12 לביקורת כללית של המתקן, הסתי   על חשבונוקבלן החשמל  גויות  יאת חברת החשמל 

 בודק חברת חשמל יתוקנו ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו. 
קבלתה  12.3 לאחר  רק  כגמורה  תחשב  מפקח    העבודה  חשמל,  חברת  בודק  ע"י  הסתייגויות  ללא 
 קום. י המפקח במע"ו ל מתכנן החשמק, ע"י בז 
גמ  12.4 העבודהעם  לספק    ר  הקבלן  על  סופי  חשבון  לשחרור  כפי    3כתנאי  מהתוכניות  העתקים 
חשבונו,    על  הקבלן,  יספק  הצורך  במידת  המפקח.  ע"י  וחתומות  מאושרות  כשהן  שבוצעו 
החש  מתוכניות  המזמין  העתקים  ע"י  שיתבקש  כפי  אחרים  לגורמים  גם  חברת  )עמל  בור 
 אחרת(. ו כל רשות, א בזקהחשמל,  
ותקשהקבל   על   12.5 לחשמל  המעברים  שכל  המבנה  של  השונים  הבניה  בשלבי  לוודא  רת  ון 
ולא    במידה  באחריותו  יהיה  המעברים  ביצוע  שבידיו,  החשמל  לתוכניות  בהתאם  מבוצעים 
 עם על חשבונו. יבוצעו קבלן החשמל יבצ 
ילים,  מל, כבילים, מוב לוחות חש  ות:לרבכל הציוד החשמלי    ות קבלן החשמל אחראי על שלמ  12.6
ע"י המפקח,    לקבלת המתקן  עד  וכו'  גניבה,  ציוד קצה  בגין  של הקבלן  שום תביעה  תוכר  לא 
 נזק וכד' לפני שמתקן החשמל נמסר למזמין. 

 
 . אופני המדידה והתשלום .13

     0800.00חשמל פרק   דותתימדד ותשולם לפי המפרט הכללי המעודכן לעבו  העבודה13.1 
  ת שיפורטו בסעיפים הבאים.  שרדית, בתוספת ההנחיועדה הבין מ ת הוובהוצא       

 של סתירה ייקבעו ההנחיות המפורטות להלן. במקרה 
 כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה אלא אם צוין אחרת בסעיף.  13.2
   ועביצהחומרים הדרושים לי ופים בכתב הכמויות כוללים את כל עבודות הלוואל הסעי כ 13.3
  כלולים כל החציבות,הפעלה והרצה, כן  קות, חיבור חשמלי,דה, לרבות בדיבוהע      
     תחים שינויים במבנה, פתיחה וסגירה של קירות, תקרות, רצפות ותיקון מלא לאחרפ      
  בהיקף  נוירצונם של המהנדס ו/או המפקח. במידה ויחול שי העבודות לשביעות ביצוע       
 ך ניתוח  ערך השינוי באופן יחסי לערכו על סמהמזמין, יחושב   ט, עקב דרישת ויקהפר       
 מחירים.       
 באו   'י יובאו בחשבון רק באם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין אוגעבודות בשיטת ר 13.4
 כוחו.       
 צע ע"י המפקח.המבבודה בו יינתנו אישורים והנחיות בכתב לקבלן ינוהל יומן ע 
הקבלור  13.5 את  וה אים  שבדק  כמי  באתר,  תחן  המעשיים  התנאים  בכל  הזנת שב  תנאי    לרבות 
כל    מחיריו  כוללים  ולפיכך  הצעתו,  הגשת  לפני  במבנה  המערכות  ושאר  למבנה  חשמל 
שום    לקבלן  לכך  תשולם  לא  מראש.  צפוי  והבלתי  תנאים  הצפוי  או  קשיים  עבור  תוספת 
 שהיא. יבהמיוחדים או כל ס 
  ועם המהנדס המפקח,   , טל"כחשמל, חב' בזקיאומים עם חברת  את התלים  כוללן  מחירי הקב  
 למרות שבכתב הכמויות אין סעיפים מיוחדים עבור תיאומים אלה.  
הגבלה    13.6 ללא  השונים  הסעיפים  של  הכמויות  את  לשנות  זכות  תינתן    בהתאם למזמין 
 למחירי היחידה של הקבלן המבצע. 
 ל:נקודת מאור יכלו ר מחי 13.7
תל  הזנה  ע  מ"רמ  1.5גידי  -תכבל  או  תה"ט  בצנרת  מוליכים  למצוין  או  בהתאם  ה"ט 
 בתוכניות מלוח החשמל המקומי עד המפסק ואביזר התאורה בכל מקום במבנה.   
סנדו  סימון  שלט  תאורה,  לאביזר  חיבור  חיבורים,  מודבק    'ויץקופסאות  מעגל  מספר  עם 
  יצוע ההתקנה.  דרושות לבת הודוומרי העזר וכל העבל חלמכסה המפסק וכן כ 
 נקודת בית תקע יכלול: מחיר  13.8

ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט או עה"ט בהתאם למצוין בתוכניות    2.5גידי  -כבל הזנה תלת 
במבנה, חי בכל מקום  בית התקע  נקודת  עד  או  מלוח החשמל המקומי  לבית תקע תה"ט  בור 

חד תקע  בית  חיבור  16  פאזי-עה"ט,  ס של  ים,א',קופסאות  סימון  מספרט  עם  מעגל    נדוויץ' 
וכן כל חומרי העזר וה )סיתות,    עבודות הדרושות לביצוע ההתקנהמודבק למכסה בית התקע 

 (בלוקים/גבס כולל מילוי חציבה בקירות/בתקרה, בבטון/
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 בכתב   ורתיאמטר רץ בהתאם ל לפי  ם, צינורות ותעלות ימדדוכבלי קווי ההזנה לרבותמחיר  13.9
ה  וו/אהכמויות   אורך  ו לפי  למעשה  ח יכלל לכה  מעבר,  קופסאות  חיזוקים  יו:  לקירות,  זוקים 

לוחות  חיבורים  בתעלות,  עם    לכבלים  מעגלים  מספרי  מוצמדים    דסקיות החשמל,  מתכת 
   ע"י המהנדס/המפקח.  לכבילים בכל המקומות שיידרשו

 העבודה, צוע לביהתיאומים הדרושים כל  מחירי כל העבודות כוללים את התשלום עבור  13.10
 תיאומים מכל סוג שהוא, בין אם התיאומים נדרשים  כל תוספת עבורלכן לא תשולם   
 ין ו/או עם גורם מתכנן כלשהו. י עשות עם קבלנים שונים, מערכות אחרות בבנילה  
 לקים נפרדים: מחיר לוח חשמל יימדד בשני ח  13.11
  וכל  רה, חיווט,, פסי צביקיםמהדד, שילוט וסימון,  ציוהלוח כולל: יצור, הרכבת המבנה  .א
 הנמדד בנפרד.  ציוד העזר הנדרש להתקנה לרבות הובלה וחיבורים למעט כל הציוד החשמלי     
 כל הציוד החשמלי הנמדד בנפרד כגון: מאמ"ת, מא"ז, מפסק וכו'.  .ב
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 יחודות ט עב - 09 פרק
 
 םינפוטיח חוץ -ליותכל ישותרד 10.09

 
הכין  ללא יותר  .ער", "כרמית" או ש"וקיתרמפעל מתוצרת "יהיה מוכן במ  יחהט 09.01.1

 . העורף  פיקוד ורישא עלב מוגן יהיה  טיח למרחב  .ובת באתרתער
 

פח  ע"י מגן פינה מבלו חיזוקי פינה  קיות ואנכיות, יקטויחות, אופכל הפינות המ 09.01.2
,  " או ש"עPROTECTORתוצרת "  UV  -ב דלבן עמי P.V.C-מ  נההג ינתלוון + פמגו

 . פינהה ה גוברך ולכל או
 

צועת  חת רי הנ ה ע", תבוצע חבישיופקי ואנכ אובניה,  ןנטי בטומר בין אליבובח 09.01.3
עם ערב אקרילי,   ספוגה בטיט צמנטיס"מ, כשהיא  15מזערי של   וחבפיברגלס בר

  וגיש לדא   .חוץ  חיט פנים ו חה לטיהכנ לב בשצע ה תבוביש הח .ורלאורך תפר החיב
 . ותלפחים מית" במשך יורת ה"תחבושפשאל

 
בסרגל  ק בדתיותם ונציב   םתוריוומישלוטין חוישרים לים יו חד היפים ים וגלקנטי 09.01.4

 .פניהמכל צד של ה
 

 X.P.M "מ או יותר ייעשה בעזרת רשת מ 10חריצים שרוחבם   וי טיח עליסכ 09.01.5
 . יללט במפרט הכרופמכהחריץ   ידי צימשנ ת וברת עמגולוונ

 
ובאופן    פוליםהשי מעל ו אופקייהיה בקלי הריצוף  יפו ם ש במפגש ע טיח גמר 09.01.6

 . ם מפני הטיחאורכלכל ווה  בלטו במידה ש יהשיפולים ש
 

ות  המתכנן והדוגמא שונים לפי דרישת אות לסוגי הטיח הגמל הכנת דוהמחיר כול 09.01.7
 . מ' 2X2  חותלפ של ות ינה במידתהי

 
ול  כל  -ם רטובים חדריות  קירע על ה( תבוצט תחתונ מנת צהתז) שכבת הרבצה 09.01.8

 . ויפ יבמחיר הח
 

 חדיםה מיומדיד יאופנ 20.09
 : רט להלןגם את כל המפודה כוללים מחירי היחי 
 . יםוגליפ םבחשפיטיח  .א
 . ל ובשיפועעוג במ  םוישי .ב
ה  ל אורך וגוב ת,לכוהאנכיו פקיותהאו פינות כמפורט לעיל בכל הפינות   וקזיח ג.

מקום   לובכ,גליפים,לחשפי פתחים ת מסביב יח חוץ,לרבוובט  ה,בטיח פניםנ יהפ
 שידרש.

 . מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mעות פיברגלס ורשת צור .ד
 שונים וכיו"ב(  אביזריםי חלונות, נ במל ים,ם סניטרי ם )כלים שוניטיח ליד אלמנטי .ה
 . הוחתמ ברצועת רשת  ונותרכות הש עיה במ טלצכיסוי חריצי אינס .ו
 פנים.   מנטי בטון כהכנה לטיחעל גבי אלהרבצה  שיכבת  .ז
  דדת בנפרדמננה נואי  צועהת ביות מחייבים אאו התכני ו/  שר המפרטעבודה א לכ .ח

 . יותתב הכמובסעיפי כ
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 צוף וחיפוי עבודות רי - 10ק פר
 
 כללי  10.10

 
לפי בחירת  ו  ותימו הכ ש בכתבדרלנ םה בהתאהיי  ייםו יפח/חים ארי/ותהמרצפ סוג  10.01.1

 . המפקח
מבחינת   רשיםדקנים הנהת  ה ובכלקיעת החל מנל 2279ים יעמדו בת"י ופריצכל ה 
  והאריחים יהי .כו'וריות ו ידות למישהמ , סטיה מת בשחיקהעמידווזק, ספיגות,  ח

 . תו התקןמסומנים ב
ם ואישור  שונייפוי ההחו  צוףהרי כתב של כל יצרן מסוגיב ורש לספק אי בלןהק על 
ל סוג  ש כניון המוכיח עמידותור הבניה בטה לחקהתחנ  ואים קנהת ןוכמ

 .יםנדרש התקנים הבכל   הספציפי  וף/חיפויצהרי
  
  צורשל הי סדרה אחידהקפיד על לה  יש .זההתהיה   חיםארי/מרצפות ת כל הידמ 10.01.2
רות  בב סדלערין א ם,י ל למה או בחללים גדוש ומהבק  לכל אזור( יצורתאריך י )

מיין  ל יש  .אריחים/ל המרצפותגוון אחיד לכ  על  הקפידיש ל .יחרא תושונות לאו
גודל,  ימה בשל ה מתאמרצפת שאינ כל  וף ולסלקהריצ  י ביצועות לפנרצפמאת ה

   .פגם  או וון ג
 

   .חיות המפקפי הנחהתכניות או ללפי   -צורת הנחת האריחים   10.01.3
 

   .הריצוף לפניציה טלנס איל וחשמ  יש לבטן צנרת 10.01.4
 

ף,  ויים הריצתפלסים, יסמ פרשים ובמקום בו יש הוגי ריצוף שונ ס ין בר בבמע 10.01.5
 . ן היטבמ"מ מעוג 40/4שטוח  םלומיניוו אא /ו יתן פליזבזו  אה אחרת,הור רבהעד

 
 באות:אלטרנטיבות ההריצופים יבוצעו ב 10.01.6

  מדה ו,חשבונעל   ,קבלןע היבצך ורצהבמידת   .רה ע"ג הבטוןשיה יבהדבק .א
  .בקהחלק מוכן להד עד לקבלת משטח לו שפכטת ו/אסלתפמ

סף  עם מוס"מ, נטול סיד  2בעובי  טיט  +  ומסוםאו ס וצב יע"ג חול מ  .ב
   .ק"ג למ"ק 200 -רובת מנט בתעתכולת הצ .תת העבידולהגדל

  30-ן ב בטו בהדבקה ע"ג הריצוף וצעב י (ם נמוכים)אזורים רטובים דריבח .ג
לול  )הכ במפרט הכללי 1008 לסעיף םתאבה וסף לאטימהעם ממוחלק  

 . במחיר היחידה(
חירי  ללא שינוי במ,  פקח באתרת המ ום להורא בהתא יבות ט האלטרנום תח 

 . היחידה
 

צורות  ונים וים, שילוב גוף והחיפוי כוללות דגש ת הריצושעבודו גש בזאתודמ 10.01.7
   .באתרמפקח ת החיו הנ י נפל לפי התוכניות ולהכה,  דומוכ

 
  . המפקח פני הנחיותמתאימים ל  פועיםבצע שיבלן לקהל ע 10.01.8

 
ים  לול אריחשר יכדוגמה, אמשטח למראש  קחהמפ ר ש לאישון להגיקבל העל  10.01.9

   .שהוא סוג  ם מכליפוליוש
 האישור יכלול את:   
   .יםהאריחסוג  .א
וכל    רובהוע, הביצת ה יטש  ,םהכנת התשתית, החומריל: כול , הביצועאופן   .ב

   .דההעבוע  יצולב ש הדרו
לק  ח ויהווה  ד לריצוף עמקום המיו ב פחותמ"ר ל 12יה בשטח המשטח לדוגמא יה 
   .דת לביצועמיועהעבודה המ

 
ח בכתב על שנים מיום אישור המפק 10של   לתקופה ריות בכתבן יתן אחבל הק10.01.10

,  טויקהפר  השלמת ום מת  יםשנ שיעמיד ערבות למשך שלוף  ן אהקבל .דהר העבוגמ
  םע והחומריצורכיבי הבילול את כל מ האחריות תכ .צוףות הריעבוד לעו  ותלאחרי 
האחריות   .י המליטהוחומר , האריחים  שקיםטיפול במה והח ודות הנב כגון: ע

  בונו, את על חש הקבלן יתקן,  .וד הכלולים במפרט זהבי התפק כל מרכיתכלול את 
כל  וי ן קו התי .המזמיןטעם מחה מ מו  של עתד תוע כפגום עפ"י חוקב שיטח הש
   . מסוים או בשטח כולו ר באזוף יצולפת הר לול החלכ
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ודעה  משלוח הה מועד ימי לוח מ 10ך תוקונים ע תיצרגן ולבתאחייב לה תהקבלן מ  
של   ל דעתוה, עפ"י שיקות במקרה של תקלה חמור שעו 48 או תוך וי פגמיםלי געל 

   .חהמפק
 
 פים וצמר   םהגנה על שטחי11.01.10

ו/או  ת לוחות גבס ות באמצעול פגיע מפני כ צפים ורמ  יםהגן על משטחלן ל על הקב 
נה ו/או  ת במב כל העבודו לגמרניהם עד  ם בייי מודבקלקרטון ג  להגנה מגלית שכב

  ום, אולם בכלח וזאת ללא תוספת תשל "י המפקתאושר עאחרת שנה  הג כל שיטת
 . תצפובמר הבלעדי לכל פגיעה  אי אחרו ה קבלן הינמצב ה

 
 צלןרופט ניריחי גר ף באריצו 20.10

 
וון לפי  ( בג2)  314י "בת 4בלה טג א' לפי סוריחים מאחרת יהיו הא בהיעדר הוראה  10.02.1

 . ת המפקחבחיר
 

ב דוגמאות  על הקבלן לקחת בחשבון שילו .לתכניותים בהתאם אריחהנחת הצורת  10.02.2
 . תובהתאם לתכני  מדויקיםים תוכ לרבות חיוחדות מי

 
"  770מר  או "פלסטוכרמית" ו/" של "100יש ר גמ ופ"ס וגמס  בקה יהיהלהד הטיט 10.02.3

ט( של   הצמנ מכמות 15%) 460( +לטקס  1:2)  ול:צמנטחאו טיט מ /רמוקיר" ו"תשל 
   .קחשור המפש"ע באית" או גיוולונגב טכנ"
  ו" של "כרמית" ו/א181יט ר ט סוג "סופיהיה מג חול מיוצב הטיט להדבקה ע" 

  15%) 460+לטקס ( 1:2) :צמנט חולט מטי אוו/תרמוקיר" של "ופר" ת סופייצ"ר
   .המפקחשור יש"ע בא  ווגיות" אל"נגב טכנול מכמות הצמנט( ש

 
 ה ים להדבק האריח הכנת  4.20.10

שטוף  יש ל .להדבקהאת האריחים המיועדים ם מראש ה מכיניק צוע ההדבלפני בי 
אבקות  את  אבק אוה אתיר להס במים ולשפשף במברשת כדייח ת גב האר א

  .בניתבתעשויים בכבישה   םיתייתעשיאריחים  בר:הס  .חיהאר  גבמ "ץ ולה"חי 
באבקה   צרניםתמשים הי ית, משן התבנמ אריחההיר של ילוץ מך חרלצו
ב  גדולות על ג ה זו, כשהיא נמצאת בכמויותבקא .משל( ל טלקגון ה" )כמחליק"

להסירה,    ויש  אריח,ב הוג  בק הד ןמשמעותית לקשר שבי ה מיד ה בח, מפריע הארי
   .הדבק הה ני לפ
   .בידה בקלות שכן ניתן לנגב בקה, ניכרתות האהמצא 
רת מטלית  זלשפשף בעפחות ח, או לגב הארייטב את  הטוף  שה, יש לת להסירמנ על 

להיות   כים הלוחותדבקה צריבזמן הה .דבק כל שהיאם שכבת ני יישורטובה, לפ
דות  עומיה אות הניצבותת הפ ול גם אכל י יםיח ראניקוי ה .מאבק ויבשיםיים  קנ
 . ה()רובה או כוחל י המישקיםת מילוקלוט א ל

 
 טובים ומקלחות דרים רבח ףריצו 5.20.01

כיוון  לרצף בשיפוע ל  יש .לעיל   05רק רט בפכמפו בת איטוםלאחר שכ הריצוף יעשה 
הכניסה ובאזור  ת לדלת פליז מתח  פרדה עם פסש לבצע ההרצפה, ימחסום 

ת השיפועים לפי  בכדי לבצע א .ותיות האדריכל תוכנל  חת ובהתאםר למקלגדהמו
 . חיר היחידהים, הכלולים במם אלכסונילבצע חיתוכי  ות ישתוכניות האדריכל 

 
 מילוי מישקים  6.20.10

  3ם על מישקים שמירה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עת הריצוף תהיה הנח 
ובה  ול ריחם בחומר כממולאי ו המישקים יהי  .תאם תוכניותאו בה חותלפ  מ"מ

גש עם  עד שתיפ -" רת ה"רובהעומק החד ."עו ש" א MAPEIרת "תוצאפוקסי 
   .מ"מ 6ולפחות   חדר למישקהדבק ש

אין   .בגוון המוזמןצרן, כן מראש ע"י הי, מו מילוי מישקים מש בחומרנדרש להשת 
 . ט, בשטחגמנן או פיתר ולהשתמש במגוו לאל

  10ומק לע  והדבק הקשויולת  פסשקים את הסלק מהמילפני מילוי המישקים יש ל 
 .מ"מ

 ."י שואב תעשייתיהפסולת תסולק ע 
יש  ,  ריכלותניות האדו בהתאם לתוכ לפחות ו/א מ'  6.0/6.0של  טחים גדולים שב 

יקבע ע"י המפקח בעזרת  מ"מ ו/או כפי ש 10-8 -וחב כשקי התפשטות ברלבצע מי
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קום  ל מיש התכנון  .חע"י המפקבגוון שיקבע  סיס סיליקוןגמיש על ב מר חו
 . דריכל והמפקחבא לאישור האיו  המישקים

 
 רצלןגרניט פוו ריחי קרמיקהחיפוי קירות בא 30.10

 
(  2)314בת"י  4פי טבלה חיד, מסוג א' ל ות וגוון אדות אחידבעלי מי האריחים יהיו 10.03.1

 . ן לפי בחירת המפקחבגוו
  האריחים  דבקתה .רט הכלליבמפ 10065ריחים יהיה בהתאם לסעיף  יישום הא 10.03.2

בק מסוג  בד במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף   טיצמנ ע"ג טיח צעובת
ו דבק  וגיות" ו/א גב טכנול תוצרת "נ" "גרנירפיד   תוצרת "שחל" אומ  472ריט  שחלק

"7-Cרןהדבק בהתאם להוראות היצ יישום .וצרת "כרמית" או ש"ע" מת . 
 . אההמל תםוהתייבשו  י הקירותאריחים תעשה רק לאחר ניקו הדבקת ה 

 
 . לעיל 10.2ראה סעיף  -מישקים י הלחיפוי ומילוכנת האריחים ה 10.03.3

 
אים מהקירות,  מנטים היוצלבין אל ן אריחיםת מרווחים בי יד על סתימ להקפ יש  10.03.4

ש לסתום  פקח, כן יהמ אטימה אלסטומרית באישור   גון צינורות וברזים, על ידיכ
 . רצפהן ההתחתונה לביחים  רין שורת הארווח שבי בחומר כנ"ל, את ה

 
וסטה כמפורט  ופילי ניר" ו/או פר RONDECגם "פרופיל גמר ד בפינות יבוצע 10.03.5

 . ותוכני בת
 

 ריצוף באריחי אבן או שיש  05.10
 

 ף והחיפוי הזמנת הריצו .א
 . חיתוךוכניות ה בהתאם לתורק במפעל  הריצוף יעשה אך יתוך אבני ח 
  מאבניין דוגמאות כלה  קבלןוי לאתר, על ה הריצוף והחיפ  רם אספקת חומריבט 

מאות, יוכל  הדוג לאחר אישור   כל, ורקי וממדרגות לאישור האדריפוצוף, צירי
 . ן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתרהקבל

 
 ש ף באבן או שיעבודות ריצו .ב
 

 יו החומר ותכונות  המבנ .1
מינימום  בחיד לא שכבתי, עלת מבנה אהמפקח ב אושר ע"יהאבן שת 

  440-מ למ" 2.0-ל   עברלא מ ברמת שחיקה דעמושר תם חרסיתיים ואגידי
  60גפ"ס(  יזערי ללחיצה )מזק מ , חו1.0%על מיגה לא סיבובים, רמת ספ 

 . ק"ג/מ"ק  2.600-רחבי כ , ומשקל מ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס( 
 
 וע מידות וביצ .2

סטיות   .וךתלא כל סטיה בחימדוייקות בוי יהיו ומר הציפמידות ח 
ות, בלא כל  ישתאם לדרבה וייקתעלי זוית מד ב ם, סימומ"מ מק 1תרות  מו

 .ט סביב היחידותהקנ ריצוף או על הטח פני "גרדים" על ש
   .רכבת החומרתיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני ה 

 
 ות ל סיבו .3

 לן:המפורט לה   יעלו על  האבן לא מידות אריחיהסיבולות ב 
 מ"מ  0.2 באורך ורוח 
 מ"מ  0.5בי  עו 
  חריגה  .ה ביותר של האריחוכ ידה הארמהמ  ומילפר  0.3צבות ימנ  ריגהח 

 . יותר של האריחמהמידה הארוכה ב מיל פרו 0.25ות י ממישור
 
 ליטושים .4

, לא  דרישות האדריכללות בהתאם עלי רמה ואיכ הליטושים הסופיים ב 
שים  ריצוף, הליטוהחומר לוואי על ליטוש או  י חיתוך,כל סימנ יורגשו 

מלא עד ברק סופי  ש ת בליטוהאחיכל,  בחירת האדר י לפ  ויותבשתי אפשר
 . HONEDגמר מט  והשני ב
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בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת ברק  מלא אין להשתמש וש הבליט 
י לפי  יש או אפוקסומילוי בדבק שי  כולל חרוץ הליטוש  .אבןבליטושי ה

   .חלטת המפקהח
 

 י/ריצוף ווני ביצוע החיפ נת .5
מסוג   ריב פולימער תוספת+  1:3ביחס   מנטול צההדבקה יהיה חטיט 

  15%של או שו"ע, בכמות ני" אן "נגב אלו ויב  MAPEIפלניקירט מתוצרת 
   .היצרן הביצוע לפי הוראות  .מכמות הצמנט שבתערובת

 
 קים שמילוי מי .ג

טרה  לבחומר מסוג או וך וימולאוולת ולכלטיט, פס  וקו משאריותהמישקים ינ 
או שו"ע, עודף   SP-100,  ריטג לטקאפוקסית מסו ובהו ברנגב אלוני, א  קולור של
בושו הסופי, הגוון לפי  העבודה, לפני יימות ים, עם התקדמ קה ע"י החומר ינו

 . רהבחירת האדריכל מקטלוג החב
 

 התפשטות  תפרי .ד
 . קטיבי הנושאח הקונסטרועד למשט המצע או חתכו עד טיטתפרי התפשטות י 
 . שו"ע או 570" ש "נובה פיליגמ  חומרתפשטות יהיו בילוי תפרי הה מ 

 
 סילר על לוחות שיש/אבן  .ה
 

על האבן בחיפוי קירות, הן על  משטחי האבן )הן כל  לר ייושם עליהס .1
 . מניעת החלקהלספת  והן ישמש הן לתו האבן בריצוף, הסילר

 
 . צוף והחיפוייר ימים לאחר הרמספ ת האבןהתייבשו  ילר לארחיישום הס .2

 .חור המפק אישאבן ונחית יצרן הה ם לבהתאסוג הסילר,  
 
דרוך  היצרנים, אין ל פרטי"ר בהתאם לממהחומר ליישום הסילר וכמות  .3

 . מיםי 3על אריחיה אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך  
 
נחיות  בהתאם להראשוני  לבצע טיפול יישום הסילר יש  שנה לאחר חצי .4

 . ניםהיצר
 

 פים ל שטחים מרוצ עהגנה   .ו
בס  פגיעות באמצעות לוחות ג כל ן מפני באב צפים משטחים מרו לן עלהג על הקבלן 

קח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם  שתאושר ע"י המפ  אחרתשיטת הגנה  לאו כ
 . גיעה במרצפותפלעדי לכל נו האחראי הבבכל מצב הקבלן הי

 
 ריצוף ביצוע ה .ז

אם  ובהתג חומר וצורה שונות מכל סו דוגמאות ריצוף  להכין מספרל הקבלן ע 
לביצוע    םכל בהתאניתנת לשינוי ע"י האדרי מאהדוג .ףיצוות הר בתוכני  נדרשל

 . ועל חשבונו גמאות ע"י הקבלן ר דומספ
  

 אופני מדידה ומחירים 70.10

 כוללים: היחידהי מחירי  במפרט הכללנוסף לאמור ב

ין  סירה למזמ ריצוף למצב נקי ומיניהם, והבאת ההכתמים למ כל קרצוףוניקיון   .א

 . טיןלו לח נקיבמצב 

מתאימה לסוג   רובתתימה בתעוס  סים וכו'בוד מוצאי צנרת, מכעי ות,טון צינורבי .ב

 . ריצוף על בסיס מלט לבןה

אלכסון, כל  יתוכים, הנחה בות לרבות חלפי התוכני שילוב גוונים ודוגמאות .ג

שטחים   עיבוד פסים צרים, ולם תוספת עבורלא תש .כו'מיניהן ול התאמותה

 . 'כום וגלינים, מעוקט
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שיפועים   בטוןו/או  וןבט ,ל מיוצבבות מדה מתפלסת, חו לר צוףהשטח לרי כנתה .ד

 בכל עובי שידרש.  כמפורט לעילמסום או סו

 . ט לעילחיפוי לרבות טיח כמפורהכנת השטח ל .ה

וכד' מותאמים  מחסומי הרצפה   עיבוד סביבות ואת האת ההשלמ ור שיפועים, סיד .ו

ות בעלי  במקומ  וחדבמימדויקות  דותחים למיריהא סורלרבות נים ר מסביבלחומ

הדרושים עבור אביזרי   ידוחים במקומותכן קמיוחדת וית גיאומטר  צורה

 . אינסטלציה, חשמל וכיו"ב

 . צומשטחי טר ס"(( ודינוג )"ווקהברקה )"פוליש"-ליטוש .ז

  ,חות גבסלוטון או באמצעות לוחות קר מכל סוג ,יצוף  הרל משטחי כגנה על ה .ח

 . וףריצבמחיר ה  כלולה ,מסירהלפני הנה ההגות סילוק  לרב ים נילון ,ופמצ

 . ים לבחירת המפקח ופירוקםדוגמאות וגוונ יצועב .ט

 . ימתם ברובהמ"מ וסת 3  מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י

  י מסביב לכל מתקני ה ובטון פולימררובה גמיש מפוננטי,יק דו קואיטום במסט  .יא

 . ותקירברצפה ובה התברוא

 סילר  יב.

ומרים, הספים,  ל הח גם את כ ליםולק זה כ השונים בפר דה בסעיפיםמחירי היחי יג. 

ה  צ ובקן ריצופים/חיפויים ה/פליז/אלומיניום,במעבר ביההפרדה מנירוסט פרופילי  

י "אייל  ע"  נכיים המשווקיםואאופקיים  הם, מיניגמר לי ה ריצופים/חיפויים, פרופיל 

וכמתואר  ריכל  פי דרישת האדל ל הכ  ניות,כבתורט או כמפו,ם" או ש"עציפויי

 .תוכניותב ם ובפרטי   בתוכניות
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 עבודות צביעה - 11ק פר

 
 כללי  10.11

 
לאתר כשהם ארוזים באריזתם  ויסופקו  מוכנים מראש היו צבעיםם יכל הצבעי 11.01.1

 .מקוריתה
 . ביעהנה ומעלה ממועד הצתאריך ייצורם שלו צבעים שקבלא ית 

 
וכמות  וג  ע כולל סיצרן לאותו צבמפרטי ה  ל דרישותדה על כצע בהקפה תבוביעהצ 11.01.2

פי למספר  הסו המפקח יהיה הקובע הבלעדי ו .לול הנדרשיםיוחומרי הד  יימרפר
  חותלפבוצעו ל מקרה י)בכ .וון אחיד או כיסוי מלאו לקבלת גהשכבות שידרש 

 . כבות(שלוש ש
 

 הבאות: שרויות  את האפ  לת כוליא המפקח והיעשה ע"י בחירת הגוונים ת  11.01.3
  .וון וכיו"בת בג בע, תוספג צמאותו סוערבוב גוונים שונים  .א
ן בגוון  ת דלת או חלומשל: מסגר)ל ונים שונים למרכיבי היחידה בחירת גו .ב

 . וכדו'(באותו חדר ה זה מז  וון שונהונה מהכנף או שני קירות, בגש
פר  מבנה מס חוזרת בה  דלתשל ונות )למיחידות השרת גוונים שונים ל בחי .ג

 .(ותו גווןבא ת תהיינהכרח שכל הדלתואין ה  - פעמים
 
בעלי   , יפורקו ע"יגון פרזולה כהמפקח שאינם מיועדים לצביע חלקים שנקבע ע"י  11.01.4

 . הצביעה  דש עם סיוםמחורכבו הקבלן וי אכה המתאימים, יאוחסנו ע"י  המל
 

יבש  עה נקי,  עד לצביום המיומק כשהרק צעו אך והצבע יבו שכבות הגמר של 11.01.5
כבות  צביעה לפני התחלת ביצוע שאי המפקח לתנר הקבל אישויש ל  .שי מאבקוחופ
 . הגמר

 
  מ"ר, מכל 1קטע לדוגמא צבוע, בגודל  בלן להכיןהצבע, על הק  לת עבודותתחי לפני  11.01.6

 . ך בעבודהליו להמשיקבלת אישור בכתב ערק לאחר   .מפקח, לאישור הבעסוג צ
דוגמאות  פר הקבלן מסהמפקח רשאי לדרוש מ  .חירת המפקלפי בח  -וונים כל הג 

 .קבלן הגוון המבוקשעד ל
 

נות, קבועות  ונות, ארוע מרצפות, חלת כתמי צבנקו בגמר עבודות הצבע יש ל  11.01.7
 . המפקח ר לשביעות רצוןנקי ומסוד סרנה יימהמב  .ו"בריות  וכי אסניט

 
 . גבסג לוחות ח והן ע"ע"ג טי ישום הןליים זה  ידה יהיומחירי היח 11.01.8

 
 עיםיפול בצבט 20.11

 
 .הם יהיה לפי הוראות היצרןמערכות הצבעים והטיפול ב כל 11.02.1

 
שאינם  אווררים לים סגורים היטב, במקומות משמור במיכ הצבעים יש ל את 11.02.2

 . מדיטמפרטורות גבוהות השמש, לעשן ול ופים לקרניחש
 

 .ע"י היצרןהמתאים  מלץ לצבעדלל המול רק במידול צבעכל  11.02.3
 

  קיםפיד על היחס הנכון בין החלמרכיביים יש להק -צבעים דווש בה של שימ מקרב 11.02.4
 . ובםבשעת ערב

 
 . בותע שום עבודות בגשם, טל ורטיאין לבצ 11.02.5
  

 חותטיב 30.11
 

ייד את  ן יש לצכ .יןתק  היו במצבם וכד'( ידה )מברשות, מרססיכל כלי העבו 11.03.1
 . םאש מתאי ן וציוד כיבויבציוד מגהעובדים 

 
עים  אחסנים צבו מובקרבת מקום שבו עובדים א  ר לעשן בזמן עבודת הצביעהאסו 11.03.2

 . םאו מדללי
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 תיקוני צבע  40.11

 
ע"י ממיס  שומן ולכלוך אחר  ילוק כל שאריות ה מכנית וסלד ברשת פבעזרת מ ניקוי 11.04.1

 . בצבע ביב הפגםס"מ ס  30ברוחב  ( בורטמ )טרפנטין
 

שוריים אחידים  תתבצע עד לקבלת משטחים מייון ובצבע עלוד  בצבע יס צביעה 11.04.2
 . דאחיובעלי גוון 

 
  .תות אקוסטיו קרמעל לתס"מ   10 דות הצביעה יבוצעו עד לגובהעבואחר,   באם לא יאמר 11.05

  .פיביעה הסו גובה הצצביעה וב ורך הצ  רר מיקוםהקבלן לב ת ביצוע העבודה עללפני תחיל 
ה תהיה על אלו לא ימדדו ועלות הצביע חים ידרש, שטלא במקום ש במידה והקבלן יצבע

 . חשבון הקבלן
 
 דידה מיוחדיםאופני מ 60.11

 
 לים: ול חידה כמחירי הי בנוסף לאמור במפרט הכללי,  11.06.1

ת  רוקי פניד לקבלת שליכטה ועגרי חול של שכבת הטוש הקירות מגרלי .א
 . ונקיים  חלקים

צביעה כולל רצפות  רי האות באזונמצמערכות שכל פרטי הבנין וה ה עלהגנ .ב
הצבע  רדת כל כתמי והו אתילןוליבפ ע"י כיסוי בברזנטים או  וחלונות 
 . דהות, חלונות וכו', בגמר העבומרצפ

 . לחץ אוירצעות זרם חול ב הפלדה באמ  טחיקוי שנ .ג
באתר  העבודה   ע עד גמרת או ש"ון בועוילני  סויבעזרת כיעל הצבע   הגנה .ד

 . סופיוניקיון 
 . דוגמאות לפי בחירת המפקחים ולוב גוונשי .ה
 . שור המפקחאי הכנת דוגמאות עד לקבלת .ו
שו  דרהם, שיונים כלשו לאחר התקנות כלשהן או תיקצבע שידרשתיקוני  .ז

 . קחע"י המפ
 

דת  יננה נמדימים ואים המתארקבפ טיםלולה בפרומסגרות כביעת מוצרי נגרות צ 11.06.2
 . בנפרד
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 ניום ומיבודות אלע - 12פרק 
 
 כללי  10.12

תקן  -תו ולל מפעל בעלי קבלן הכ ע"  האלומיניום יבוצעו אך ורק  מודגש בזאת שעבודות 
 .מחלקת תכנון בסגל החברה ו
 . ת קבלניותבלן ולא ע"י קבוצום יומיים של הקצוות עובדיי בצע ע" הרכבה תתה 
 

 ביצוע ניותכות 20.12
 

התכניות יבוצעו   .פקחאישור המל  SHOP DRAWINGS  ן תכניותלן להכיעל הקב 12.02.1
י איטום של אלמנטי  רטילרבות פ ,חהטעון אישור המפק  בתחום, ה מומחע"י 
 הם מותקנים. בניין בהם ן חלקי הניום לבי ומיניום ובין אלמנטי האלומי האל

 
יות  תוכנ  .שורו של המפקחטות לאיורמפ  ודהכניות עבתוקבלן  ה  בנוסף יגיש 12.02.2

ו  התקנים לשרטוטי תשת ע"י מכון  הנדרת פירוט ברמתהיינה  העבודה לאישור
 . תקן

 
ה  ינויים בתוכניות במידה שיהיקח והכנסת שע"י המפ  ותהתוכנילאחר אישור  12.02.3

 . ת לייצורהיצרן לגש , יוכלכךצורך ב
 

   מכל וס טיפאב הקבלן באתר  ללי, ירכיבהכור הייצ , לפניהמפקח  לאחר אישור    12.02.4
    הקבלן   .גמור על כל חלקיו לאישור המפקח  ח,פקבחירת המ, לפי מוצריםקבוצת   
 . אותדוגמשור הפני קבלת איהכללית לת ייצור הכמויתחיל ב  לא

 
 ייםים וציפוחומר 30.21

 
סים  , המתייח2 -ו 1חלקים  1068ת"י לדרישות הנקובות בהאביזרים יתאימו  כל  12.03.1

   .וםנות אלומינילחלו 
 

מ"מ   2בעובי  , םמכון התקניישות מפמ"כ של לדר ו ם יתאימ לומיניופרופילי הא 12.03.2
הכפף  דת  ע עפ"י מיי יקב והעוב נימום דרישות מי דרישות העובי הן .לפחות
 . הישות התפקוד של מפרט ז גדר בדר כמו רת לפחיםהמות

 
 ימור רמת ג 3.30.12

 
 פרופילים  .א

בהתאם  בגמר צבוע בתנור היו ין יבמעטפת הבני יום ומינופילי אלפר 
   .רשימותל

 
 אמצעי חיבור  .ב

ויים  ים יהיו עשים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרברגים, אומ  
מחלידים  ם בלתי ומרייום או חת, אלומיננטי ד בלתי מגאל חללדלת פ

  רייווצא של רכבם הכימי, כךנת הם לאלומיניום מבחיאחרים המתאימי
 . יעודםמתאים לבעלי חוזק מכני ההם יהיו כמו כן,  .יחשמלתא 

 
 מצעי עיגון א .ג

ד או  פלדת אלחל  של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או צעי העיגוןאמ 
בה נמצא   רוזיביתהקו  ב בסביבהים, בהתחשאחר מחלידים  בלתי ומריםח

 . הבניין
 
 אביזרים ופרזול  .ד

  בלתי לדהולגן טבעי או פאמום מאלומיני יו רים והפרזול יהאביזה 
ק על  ואינו ניזויק לאלומיניום  ו מזנרט, שאיכמפו רשה בגמר מופמחליד 

 . פקח"י המשרו עם ויאוישות התקניהאביזרים והפרזול יתאימו לדר  .ידו
 
 לי זיגוג סרג .ה

במקומות ובמידות   הזיגוג יהיו תשה במגרעיעת השמלקב  הסרגלים 
   .בתוכניות יניםהמצו
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  ת האגף,תאמה לחיבור פינותוכים בהע המסגרת, חבצב יהיוהסרגלים   
 . קים במקומם בלחיצהקייה ומחוזונ  מדויקתצורה שר ביחיבור  

 
 הזכוכית  .ו

  .וכניותת במיניום ואלוברשימת ה  פורטתאם למבהסוג ית תהיה מכהזכו 
 . 938י ות"  1099ישות ת"י ייעשה שימוש תתאים לדרוכית בה הזכ

 
 ותאטימ 412.0

יום ומינ מנטי האלשל אלרת מי גשמים, אבק ורוח,חדי  ת מלאה בפניטימויח איש להבט  
מכל  םילבין חשפי הפתח המלבנים בין כמו כןיהם, ון מלבנלבי י האלומיניוםאלמנט בין  ו

 בהם הם מותקנים. סוג 
 
 שינויים בפריטי האלומיניום   512.0

  .חידה י הר לשינוי במחי עילה  הווה א ין לבכל כיוו  10%± ולותינוי מידות בגבש -             
ישולם לקבלן ביחס   -ללא שינוי בסוג החלון-בכל כיוון 10%±דות הפריט מעל  שינוי במי -             

 שינוי ישיר ל
 גמא  לדו               
 ס"מ  100/300תב הכמויות במידות  כ חלון ב               
   ₪ 3000-וב בכתב הכמויותק נ מחיר               

 מ"ר / ₪  1000 – עלות למ"ר               
קבלן על פי מחיר של  ס"מ ישולם ל   100/200ישתנו לדוגמא למידות לון ידה ומידות החבמ              

 -מ"ר/ ₪  1000
              1X2X1000=2000  ₪  
  הכמויותתב בכ  על פי חלון דומה"ר תנה ישולם לקבלן לפי עלות למבמידה וסוג החלון יש-            

 המיבנים   כלב
בכתב הכמויות ,ישולם לקבלן על פי מחירון דקל  ג שאינו קיים במידה והחלון ישתנה לסו-            

 .  15%בהנחה של 
                 

 ת מחיריםמדידה ותכולאופני  60.12
 

 לים גם: ה כול חד מחירי היחידלאמור במפרט המיוסף בנו 12.06.1
 . האלמנטיםהתקנה לכל ת ניוותוכ   תוכניות ייצור .א
 . םמנטילל האות לכדוגמא .ב
 .ציבכדוגמת פל י חומר בידודלפח ע"ום יני מלוהפרדה בין א  .ג
 . ות כנדרשדיק כל הב .ד
ת  צבעומגן אןן,מעצורים,חזירי שמלרבות ידיות בהלה,מ  כנדרשל כל הפרזו  .ה

 . וכו'
שאר  וות  שינג,ות ,בטיח אם להנחיות יועץ האקוסטיקהנדרש בהתכל ה .ו

 .טהפרוייק  עצייו  הדוחו"ת של
הנדרש ע"י היצרן  ל וכ ניוםהאלומי מת ברשיו  מיוחדט הכל האמור במפר .ז

 .בלת מוצר מושלםעד לק
ות  , הקשורהתאמה למבנה וכיוצ"ב יבה, הות הסיתות, החצד כל עבו .ח

התאמת המבנה וכן גם כל   אשר נובעים מאי יניום  מ לוהא ת חלקי בהרכב
 . כבהין שניזוקו בעת ההרי קי הבנל קונים שלכל חהתי

 . רקיט'נרל מסוג יי(ק  פתח )מאסטרמנעול רב מ .ט
 יניום של אלמנטי האלומ ושלםומאיטום מוחלט   .י
לבין חלקי הבניין   בין אלמנטי האלומיניוםאיטום מוחלט ומושלם  .יא

 . יםהם הם מותקנבכל סוג השונים מ
 של כל אלמנטי האלומיניום ח מיים ואבק בדיקות אטימות לרו  .יב

 ,איטום וכו'. גון,עיטון יורים כולל בי משקופים ע . יג
 

 . היחידהר א יהווה עילה לשינוי במחיבכל כיוון ל  ±10% ולות ות בגב מיד  ינויש 2.12.06
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 אבן  עבודות - 41פרק 
 

 ה טובן בשיטה הרהאבחיפוי חזיתות  14.01
 

 עבודהתאור ה 0114.1.
  ",ובה רט" הבשיטה  ו מבחוץ באבןיחופ,  ע"פ החזיתות ,בניןהבטון בקירות   א.

 . ן בתווךבטו  יציקתו  יוןות ז נים, רשתגעונה בן אל המבהאבדת  כלומר הצמ
 . כיות של הפתחיםאנכוללת גם חיפוי המזוזות ההעבודה  

  קיר הרקעת איטום ודועב  יבוצעו וץ,על קירות החבודות החיפוי  עלפני  ב.
 עיל. ל  05מפורט בפרק כ

  י, ובהתאםכללט הפר במ 14הנחיות פרק  עפ"י בן יבוצעו  ודות האעבכל  ג.
 . 2378"י  לת
 פמ"כ. ושאים המפורטים במות נמדגיש לעיל טות ות המפורי נחל הה כ 

הוגנה( והגנה, תעשה   )ליטושור מ גון: אשפרה, גיכ בכל שאר הנושאים ד.
 . 14 ת אבן בפרקי לעבודוכללפי המפרט הה להעבוד

 וביצוע החיפוי. פורט, אספקת האבן מ  כוללת תכנוןהעבודה  ה.
 
 הנחיות כלליות .0214.1

 
  ולהשגחה על הביצועפוי ות החי יציבנון רשוי לתכ דסמהנ ן ימנהבלהק א.

 ד. וחבהתאם לתכנון ולמפרט המי
 
 בלן קת של ה וללכאחריות  ב.

המפרט  על הקבלן. פוי חלה  החית ויציבות ימו האחריות הבלעדית לאט 
איטום   - 05רקע בפרק רט המיוחד להכנת המפלן, לרבות ה המיוחד לה 

  ו מספקאינ מפרטסבור שה  ןבל והק ם. במידהימו מינטי, הינם דרישת מנצ
  בל כך למפקח בכתע וספות למפרט, עליו להודיע שדרושים שינויים/תאו 
 אותיו בכתב לבצוע העבודה. רקבל הוול

 
 אתר מפרטים ב .ג

 הבאים:  עותק של המסמכיםחזיק באתר הקבלן י
   2378י ת" .1
 . 14ללי פרק  מפרט כ .3
 יוחד. המ המפרט  .4

 
 וס ן טיפאב  קיר - דוגמא ד.

הוצגו  אבן בודדת ולאחר שגמת של דו  רוניר עקאחר אישול .1
יר אב ק הקבלן ין כלמפורט להלן, ים תוצאות בדיקות בהתא
וללת  . הדוגמא כ2חלק  2378  בת"י 5.1.1.1 טיפוס כמפורט בסעיף 

וכולל עשית  ואיטום צמנטי עד   צהת בשכבת הרב הכנת התשתי
בנה  יש  קיר תבנה על גמאהדות אישור המפקח. בלהמישקים וק

עצמו. הדוגמא    אולם לא על המבנה  האתרמשרדי  על  ן אוהקבל
ת כולל התקנת סינור  ית ואנכפקיונין ושפת פתח אב תכלול פינת

EPDM. 
 חיפוי פנים. חוץ וגם ל  ם לחיפוי ע גדוגמא תבוצה 

ת עוגנים לפני תחיל   3-ל  תבוצע בדיקת שליפהן לכל סוג עוג .2
  שוביפ חי תוכנן ע"מה  ליפהבכוח הש מדויע העבודה. העוגנים

 .4מקדם בטחון  עם   הקבלן
ישור  אגנים ולעו ר בדיקות שליפהשורק לאחר אישור הדוגמא, אי  .3

  יוכל הקבלןהקבלן,   ע"יות שיוכנו ורטהחישובים ותכניות מפ 
 . להזמין את האבן

 
 רקע, סימון ה מדידת ה.

  טופי הפר ל ריםעובישקים שונות וקוי מב עוצת בשילוב מידות רוחהאבן מ
בודת חיפויה אבן  ש הקבלן לבצע את עידר  לפיכך,ות.  חזיתת התכניו ב

 גבוהה מהרגיל.  תבדייקנו
קוים  ם. ובהם ואורכמלוא גירות מיושרים לפי חוט ל ק  לקבלרש די

ב  דלתות, התאמת רוח עלקוים עוברים מ  מעל לחלונות,רים מתחת ו עוב
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  יםנבנות ואלו לח  מעלמתחת ובנים שלימות א פסי האבן כך שיתקבלו 
 ות. הדלתמעל  ות שלימ
ל החזיתות את  עהקבלן, ע"י מודד מוסמך,  חילת החיפוי יסמן  ני תלפ
מצב  ת הקח את תכנייר למפם, ימדוד את המבנה ויעבייהראש ים רהצי
 ונים. טיות בכל הכום עם כל הס הקיי

מישוריות  מ . הסטיה המותרת02בפרק שות המפרט המיוחד ריבהתאם לד
ינות וקוי  ת הפבאנכיוטיה , הסמ"מ 10± על הלא תעל ם  ובהל ג רות לכהקי

יות  סטה והמידב לכל גובה הבנין.   מ"מ 10±תחים לא תעלה על  שפות הפ 
וספת  סיתות או תי הרקע בפנ לן לתקן אתרש הקבעולות על הנ"ל, ייד

 יתן המפקח. ש  הוראות מפורטותבהתאם ל
  במילויו ת א יתוורך בס האבן, את הצ  נייקבע את מיקום מישור פהמפקח  

 ליעת הסטיות. רך בים לצומישקוי הם קמיקו ואת
השלד    ותסטי על  רשונות כדי להתגב ןן יידרש להתאים מידות אבהקבל

בין קוי  אלא לחלקה החזיתות בה  ורך או לגויאה לאולא לצבור את השג 
 קים. המיש

  תוספת עלות, ורגדלים שונים והדבר יגררך כך הזמנת אבן בצואם תדרש ל
 ן. הקבל  על תהנוספ  ותהעלכל תחול 

 
 ע"י הקבלן  awingsp DrShoתכניות  ו.

 היתר:  תכניות הקבלן יכללו, בין
  הנ"ל ולאחרמדידה יפוי האבן ע"פ תכניות הח  ה שלריש פתכניות  .1

ל ש  ם לסטיות בפועלני האבן בהתאם מישורי פיעת מיקוקב
 הבניה.

בן  דות הא שו לקביעת מישמחזית מוגדים ופרטים שיקטעי  .2
נה לפי מידות  להזמת אבן  רשימ כין לה לקבלןו  רשך ויאפתולחי
 ך ועיבוד סופיות. חיתו

צור  וד השפות וכל הדרוש ליייבם, עגני ומיקום הקדחים לע טפרו .3
 פי במפעל. סו

 
 האבן, מיון אחידות  ז.

תסופק האבן חתוכה   לית בכל חית וחזיתימחידות גוון מכס בכדי לקבל א
 ן.אב  ם גושיכל חזית מאותר עבו
צוין  בכל החזית, כפי שיאבן תאמת הף להנוס   מוןיה סייה ךתאם לכבה

 מות האבן.יבתכניות הקבלן וברש 
שיבטיח   דניצע מיון קפם ויבוי יפרוש הקבלן את האבניפוהחי ילתחלפני ת

וני של  המפקח למראה החיצ ור וגיד ויקבל אישאה לפי גוון אחידות במר
 מהאתר.ד מי חקוקח יורפלסו ע"י המפשיהאבנים. אבינם 

רה זה חייב  ספקת האבן. גם במקור און במקך מילערואי לן רשהקב
באתר לפני תחילת   קחהמפ שורית האבנים ולקבל אא הקבלן לפרוש 

 י. החיפו
 
 בן בדיקות הא ח.

  1חלק   2378ת"י   "פחיפוי יבוצעו ע כונות אבני ה מעבדה של תבדיקות ב
 מפורט שם בפרק ו'. כ

לא  אבן שור אי  ממש. תראל הובאה ש אבןות דוגמא ות יבוצעו עליקהבד
 .דוקדמות של מקור האבן בלבל תוצאות בדיקות מסס עיתב

  זו מחייבת דרישה פקח לפני תחילת החיפוי.למפקו יסו תוצאות הבדיקות
זמן מספיק   יהד מוקדם כך שיה בן לאתר במועהביא את האהקבלן ל את

ת  מווקד ת מדוגמאול לאתר ולא מועתוצאות מאבן שסופקה בפלקבלת 
 .בלבד

 
 רות בקי צנרתון סימ .ט

נו בצבע בולט  מחילת הקידוח לעוגני, יסומר האיטום ולפני תחר גלא
פו  רות שיחו בקיות מי גשם  וצנור מלאים, תואי צנרת ביוב יםבקו יי(ר)ספ

 באבן.
ק שתיקונו קשה,  הצנורות וגרימת נז ך מנוע קידוח לתוטרת הסימון למ

 רי. מים בלתי אפשפעיקר ול 
 החיפוי באבן. דות  רי עבובמחילול א כד והו נמד  ת אינוהצנר ן מוסי
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 עיגון פיגומים  י.

ות  ו דרך המישקים שבין לוחברשיע  ריםזומים יעוגנו באביגמותר שהפי
שלמת חיפוי  ארו פתחים להצף ולא יושיבוצע בר וי  ן כך שהחיפ האב
 . (2חלק  2378בת"י  2.2יף ת. )ראה דרישות סעחרמאו

קי  יר חלא ישאדה שהעבומר  וק בגפר  ושיאפשרו כאל יו גון יהאביזרי העי
  "מפלב מארו במקומם יהיו שמתכת שיהאבן. כל חלקי ה מתכת בין לוחות

316 . 
 

 בדיקת אטימות  יא.
טימות  בוצע בדיקת אבמישקים, תהטיפול  בותהחיפוי לר  חר גמרלא

יבות יתוקנו  רטעבדה מוסמכת. נזילות ו, ע"י מ1476פ ת"י ע"בהמטרה, 
. אופן  מחדשעשיתו וי והחיפוק  ות פרלרב חשבונול וע  בלןע"י הק

 ח. מפקהם אישור מראש של ימרים ושיטות היישום טעונ התיקון,החו
 

   לוחות האבן .יב
 ת. ויום לכתב הכמבהתא :סוג האבן

 יות ולתוכניות. אם לכתב הכמו בעיבוד בהת גמר:
 מ"מ.  1±תרת מו ם לכתב הכמויות. סטיה בהתא ידות הלוחות: מ

עלפני   יווןבכל כ  סרגלחת למת  סימלימק  חמרוו : ותורי מישסטיה ב
 מ"מ. 1א יעלה על לוח האבן ל 

 . יתבתכנים טכמפורט בפר  ינות: פעיבוד  
ור  בקו ייצ או בוצע במפעלגנים יקידוחים לעו קידוחים:

יוק  ד  אתר, כך שיובטחע"פ שבלונה במסודר ו 
  מ"מ במיקום 1±ר הקדח, מ"מ בקוט 0.5±
 דח. הקמק בעומ"מ  2±-רכז הקדח ומ

 
 סי הנדישוב  ח . גי

הנדס שמינה הקבלן  מפורט יעשה ע"י המדסי חישוב הנ .1

 . 2לק ח 2378דרישות ת"י לבהתאם 
בתחומי  מפורטת  בותכולל התחש 414"י  עומסי הרוח יהיו ע"פ ת 1.1

 זורי שפה .אקה מוגברת ביני
 . 412היו ע"פ ת"י  ומסי רעידת אדמה יע 1.2

לן  הקב  ע"יכנון הת .ישוביםהחאת קח  ור המפלן יגיש לאישקבה .2
 ות הקידוחים באבן, חיזוקהרכבה וחיבור, מידרטי כלול פי

ים חים וכו'. אישור החישוב פתביב ע סובפינות, פרטי קיב 
ך יוגשו ע"י  ת האבן ולפיכתנאי להזמנקח הינו  המפכניות ע"י והת
 פרויקט. ה  לוח הזמנים המאושר של ן במועד מוקדם ע"פבלהק

תי  האמימרווח  ים לויתא לד  מת השהק רשלב גמב דכןיעוחישוב ה .3
לפני תחילת  לע"פ הסטיות שנמדדו בפוע  שבין האבן לרקע

  ים לשאת אתהמסוגל מוגדל יותאמו אביזרים  וחלמרו י.  והחיפ 
חלת  הת כן הינו תנאי ל החישוב המעודדל. אישור ומס המוגהע

 בצוע החיפוי. 
בעו נקי ש כפ ל האבן ונות החוזק שתכ החישוב יעודכן ע"פ  .4

 תר.ה לא סופקן שת האבקוידבב
 
 יוק ד ד.י

 מ"מ.  0.5±על לה  אבן לפני שכנתה לא תע  הסטיה בין פני
 מ"מ.  1.0±מישקים לא תעלה על חב הרוה ביהסט

 מ"מ.  1.0± לא תעלה עלהמישקים ום הסטיה במיק 
בין פני  ל מירבי בין תחתית הסרגלניה חיפוי )מרווח פ  הסטיה במישוריות

 וון. בכל כ מ' 3של   סרגל ורךמ אמ"  2.0±ל ה עתעלשטח( לא המ
 

 חיפוי, איטום הכנת שטחי ה  טו.
 לעיל.  05רק ראה פ .1
 ת האבן.דות הרכב רה, ניתן להתחיל בעבוהאשפם סיו לאחר .2

ב ם לפחות, תוך מעקימי 5-שך כהאשפרה ימ  ש שתהליךודגמ 
 ות הקיר.צמוד אחר מצב רטיב
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 ן הכנת האב  .יז
י גב  ל גבבוצע עכן תחר מם ולא במיגו וספפוי, י לחיים ן המיועד לוחות האב  

ל  חו  קומשומית נקיה, חלם שחלקי 2מלט צמנט בהרכב הלוחות התזת 
סיקה   תוספת שליה ערכת זו תה מ"מ. למ  3-בעובי של כ -צמנט  וחלק
 . לטקס

 עם הספק., תתואם 1:1שו"ע  אום/ערב סיקה לטקס היחס מי 
 תם.רכב לפני הים  ימ  3לפחות  לאחר התזה,ם אשפרת האבני 

 
 ן וך האבם בתדוחיקי . חי

ד  יוחמ העבודה בקו יצור ום  צעו במפעל ו/או ליד מקידוחים לעיגון יבוק 
  ל המתוכנן,טר ובגודבקו של החורים ע "נקי" וחים, אשר יבטיח ביצו לקיד

 יותר. ללא שבר מ
יורשה   לא, לפני התחלת העבודה. ושר על ידי המהנדסתא מערכת זו  

 . ורתבק ללאיגום, הפ  על וח חוריםקיד
 
 ים ות העוגניקבד .יט

המתוכנן ע"פ    יפהת האבן יעמדו בכוחה של כל העוגנים לתלי .1
 .4עם מקדם בטחון  בלן הקבי וחיש

ילת ים לפני תחעוגנ  3-ה ליקת שליפבד עוגן תבוצעלכל סוג  .2
 יל קיר נסיון(.לעהעבודה )ראה 

פיזור  ם ב גנימהעו 2%-קת שליפה לדיבמהלך העבודה תבוצע ב .3
  2ק חל 2378ת"י   2בלה ות טמדריש מורהזו חרישה )ד אי.אקר

 (. 5.1.1.4,  5.1.1.3סעיפים 
 
 הבניה הרטובה שיטתב כבהרה 14.1.03

 
חיל לפני  בניה לא תתר המפקח. הוע לאישוביצאת שיטת ה בלן יציגהק א.

  מהווה  2378י בדיקות הנדרשות לפי ת" א מאושרת. אישור הגמהכנת דו 
 וע. ביצ תחלת הלה  קדםתנאי מו

 
כאשר לאחר השלמת בנית  בשורות אופקיות,  בוצעבנים תל האיה שהבנ .ב

חלל  ב האבן ה וגנים לרשת, ימולא בגת הערו קשי שורה, כולל ביצועכל 
והיא   מ,ס"  4-כבת הבטון כיל. עובי שר בבטון דללפני הקיעד שנשאר 

 ים.ים אוטמי מספ "שמנת" צמנט בתוספת מותכלול שכבת  
 
ב פולימרי, יוכן  ת ערבתוספ 1:1  ביחסצמנט לט , מזו קיבוע ובתתער ג.

לקבלת   ם עדמי ים פ ערבוב היבש, מוסית הערבוב מכני. לאחר השלמ ב
 ה. ות הרצויהתערובת בסמיכ 

 
 כני תקין. מ תר, באמצעות ערבל ן יוכנו באוי בגב האבונים למלהבטכל  ד.

ך  לילה כה דתהי ת הבטון ידני. שכב  פןשה עירבוב הבטונים באולא יור 
 .ן לוחות האבן לשלדשבי ת החלללא א ולמ התפשטל לתוכש

 
שורה, תוך הבטחת   ל כל ש רתהיה בגמר בניתה וקשיעשמילוי בגב האבן   ה.

 ל.החל ומלוי כל   רת הבטוןחדי
 
ת  טון של הפאה האנכיב-ה תוך מילוי בטיטהאבן, תעש ניית שורות ב ו.

 והפאה התחתונה. 
 
וגנים  ע   2ספת ה בתויונהעלאה נים בפעוגני  עשה עם שירת האבן תקש ז.

  מ"מ בפאה הצדדית. 5 ים וכן הכנסת פין קוטרעוגנים מחזיק   -ים תומכ
 הצידה.  לטתמ"מ בו  40-ויתרת ה מ"מ 30לתוך האבן רק  נכנסן הפי

ם אותו  ולאה מראש, וקושריל  ים חוט שבו הוכנהן זה מעבירמסביב לפי 
 לרשת.

ן  הפי ל גבי" עבשתמולצידה "ה הנועומה, ובתמובאת למק  אההאבן הב 
יהיה כזה  ים  כמו קודם. מיקום העוגנאבן הקודמת היתר, בר לולט מעהב

ס"מ   7צא כל עוגן ימן נושא. ון תומך וששניים כעגו כעיגו שמש יששניים 
 גנים(.עו  4)סה"כ ינת יחידה מפ
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 לם שקים )פוגות( וכחומי 14.1.04
 

ה  הדוגמפי על ל, האדריכות נחי ת ו/או ה תאם לתכניובהמישקים יבוצעו   א.
 . מ"מ 8ועומקם   מ"מ 15-6במידות  שקים יהיה המי ת רוחבאושרהמ
מ"מ,   10/10/35ך  ימוש בשומרי מרחק בחתדי ש י  על  עמ"מ יתבצ 10עובי   

אושרת ע"י  מ ר, או בשיטה אחרת לשימוש חוז, הניתנים לכל אבן ייםשנ
 המהנדס. 

 
  פויהחיות ל עבודר כ גמ רון לאחרע בשלב האחוצכיחול המישקים יב  ב.

והמיועדים לעבודות   ני השטחים המחופיםעל פכללית יפה ר שט ולאח
 ל. יחוהכ

 
ומק  לע  יט והפסולתשיירי ט  ה ע"י ניקוי יסודי שלעבוד ל  כנווהמישקים י ג.

 ש.כנדר
 סק. ל באמצעות משור דיחוישקים והכנתם לכי צע ניקוי מאין לב 
  קשירהי החוטו בא יפגעשל עיםנית באמצאך ורק יד צעניקוי מישקים יבו 

 ון. ת החיפוי לרשת הזי ים אהקושר   יניםוהפ
 בדוגמא המאושרת:ון שגו ע לייהיה כדלהלן, ויג ול  הרכב המלט לכיח ד.

 האפור(.   ספת למלטבתו) חלקים 1.5   לבן  מלט 
 .חלקים 2  עדין  - אבקת קוורץ 
 חלק.  1  וני בינ -אבקת קוורץ  
 תב.כל ובכדריהא ידרש ע"יבמידה ו    בע פיגמנט צ 
או שו"ע באישור   ות כגון סיקה לטקסאטיממוסף ל סיף  להו כן ישמו כ 

 רן. יצת ה והמהנדס, לפי הוראשל מראש 
ל  ה מבוקרת ש ע"י הוספ שה מיכות הדרוהיטב לס מרכיבי המלט יעורבבו 

עה אחת, ולאחר מכן  יצוע עבודה במשך שלבת התערובת תספיק מים. כמו
 ה. חדשערובת  ן ת הכיר, אלא ל השתמש בחומל  אין

 
 לן:כדלהיהיה  בודהך העתהלי ה.

 במים. טף  יהיה נקי לחלוטין ויש  מרווח המישק -
 עגול.  תוחדר ותלחץ ע"י מוט  מלט שלנה ושכבה ראש -
 חלקי.   בושיתאפשר יי -
גמר פני הכיחול    ודוחדר למישק כשעיבשל המלט ת  שכבת הגמר -

ט  מעט מלשל ור ל עם פיז ף במוט עגושוויבוצע ע"י שפ  היה חלקי
 ון. לגובן ל

 וקו משאריות מלט. ו ינ יתלכלכים ששטח -
ולהחזיקם במצב  וי,  יפהח  י לאשפר במים את פניש  בתום עבודות הכיחול,  

 וע ימים. לח כשב
 
 לפי הנחיות התקן. יבוצעו  - ישקי הרפיהפשטות, מ הת מישקי ו.

 ים. תנקיים יקבעו לאורך הזוימישקי התפשטות אופ 
י בחתך  ספוגעל גב רלי  נאט יקוניסיליק מסטיסתם במ, מ" 10המישק  עובי   

 מפמ"כ. וה  הנחיות המפרטיםעל פי   מתאים, הכל
 

 יון שטחי אבן גמוריםקיונה מירש 14.1.05
ם  ופת הבניה באמצעיבמשך כל תקחי החיפוי גן על שטלה  גמר נקי ישלהבטחת   

 בדוקים. 
  שותהתק)לפני וי דיחית וללא יעשה מייד   ד'פוי מנטפי מלט בטון וכנקוי החי 

עות  אמצתר יסולקו מפני האבן בך שיתגלו מאוחר יולכלוו/או    כתם ( כלומריםהח
 ב. כיו"ו טור ימברשת פלדה ק 

 ין.ושלם לחלוטב נקי ומבמצנה למזמין אבן תמסרכל שטחי עבודות ה 
ות האבן  וח ניתן לנקותם יוחלפו ל ים וכו' ושלא יהיהתמ ות שיכלו לכלוך כבמקומ 

 שא רק הקבלן. ות יההוצא שבכלל, כאדריכל ה ה שמלאצונו הת ריעוחרים לשב בא
 

 אופני מדידה  .1.0614
ה של  דידה תהיאחר הורדת הפתחים. המו, ל נט"ר מיפוי יחושב עפ"י  הח  שטח 

פינה, עמודים,   בן, עיבוד פתחים, אטחים קטניםבן לרבות שחיפוי א עם שטחים
 רות וכד'. קו
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ם  הספיים(, פתחל ה )מע קופים המשת,  ת המזוזולל גם מדידכו מחיר המ"ר  
 אלו לא ימדדו בנפרד. אלמנטים  -המעקות על   קופינגוה

 
 ן: לולת המחירים כדלה תכ 
 ם:ג ר לל בין היתהמחיר כולאמור במפרט הכללי,  נוסףב 

וס,  טיט, שכבת חספבות לר 2378משרדי בת"י  ט הבינבמפרכל האמור  את א.
גים,  בר ים,יתדנים, מ עוג   ,15/15 כל מ"מ  6קוטר ב נתוו רשת זיון מגול

סתימת  י ו ניקו ,ניםוו יתנים מגול ונים, זוווים מגולעוגנוסטה,  ניר   חוטי
פוי  וחי, שים וכד'ישקים יב שקים גמישים, מישר, מ ן מקטות ב קפוגות, יצי

 עם. בוביזרי העיגון וקיול את כל אוע יבש יכלבקיב
ה,  זמנורטות להמות אבן מפשילרבות הכנת ר ים כנדרשאספקת האבנ ב.

האבן,   ים וכד', התאמת גבמישקיצים, ע חרביצוודה, עיב ן והאבסיתות  
אטימה וחומרי הדבקה   ומריח  פקתס הפלדה למיניהם, אלי עיגון כל פרופי

מודים, חשפים  ל קירות, ע אלמנט )כולבכל סוג דה ביצוע העבונדרשים, 
 .'(וכד

מצעות  בא קירוש פני הכיחול וליט ת ם וחורים כנדרש, עבודוביצוע קידוחי ג.
 ניקוי סופי. עד מסירתן לרבות    האבןעבודת על   הגנהדום, בונקר אבן

 צה. פלץ" או הדבקת סרגל קוך "ית ח -  בור אבנים לפינותוחי עיבוד   ד.
 סוני. אלכיתוך וגמר ח ה.
 טנים בבנין. נרת ואביזרים המבוצ ופינויים למעברי  ים, חריציםעיבוד פתח ו.
 חים.מעל לפת EPDMסינור  ז.
ודה תאושר לביצוע  העב מ"ר.  12של שטח עיל בר לואמכ ת ודוגמאוע ביצ .ח

 . תורק לאחר אישור הדוגמא 
באזור   2378"י ת הנדרשות לאבן לפי תקדמו מות הוהכנת כל הבדיק  .ט

 הנדון.  יקטהפרו
 ן מפורט.נדסי ותכנוחישוב ה י.
 , ליטוש והגנה. ויניק יא.
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 מרכזי מיני  –מיזוג אויר    - 15פרק 

 

 וג אויר יות לעבודות מיזישות כללרוד איםתנ 15.1

 
 מפרט מיוחד  15.1.1

 N.F.P.Aהמפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים :

AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA.  

 כאן: 15עבודות ש כלולות בפרק 

 .    הכנת יסודות יצוקים.1       

 שת הרץ מהר 50וולט  380מלי תלת פאזי הספקת זרם חש .2

 ניקוזים  .3

 

 כללי   .1.215

המתהעבוד זה  ואה  במפרט  מתקן  רת  של  והפעלה  וויסות  הרכבה,  התקנה,  לאספקה,  מתייחסת 

 מיזוג אוויר מושלם.

 

 כוונה  15.1.3

ואינן    הכללי של המתקן תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך  

 ללי. באופן כ לתאר את המתקן    יות הן  וכנ הת  מראות בהכרח את כל פרטי העבודה, כוונת

 המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז. 

עם   הקבלן  יגיש  המערכת,  להשלמת  וציוד  פרטים  חסרים  הקבלן  ולדעת  פרוט    הצעתובמידה  את 

 כמכילה אותם. האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו

ן את פרטי החיבורים  ידו וכ   הציוד המסופק עלשים עבור  דרום הבנוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטי

ו במידה  האחרות  למערכות  ציודו  בין  הקשורים  תוכניות  השונים  את  ידו.  על  מבוצעות  לא  אלה 

בש למפקח  הקבלן  יגיש  טכני,  וחומר  קטלוגים  דפי  ציוד,  רשימת  כולל  המפורטות  לושה  העבודה 

לת אישור  לפני קבבביצוע העבודה    לא יתחיל  בלןהק  העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. 

 מהמפקח. 

 

 הסברה  15.1.4

שהוא   חלק  כל  של  האמיתי  לפירוש  בקשר  בספק  הינו  הצעה  להגיש  המתכוון  והקבלן  במידה 

וך בשינוי מהותי  בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כר

במכר המשתתפים  הקבלנים  כל  לשעל  זודעתז  בקשה  למזמ   ,  בכתב  שבועתוגש  הגשת  ין  לפני  יים 

 פה. -המכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בעל 

 

 קבלני משנה  15.1.5

מראש   יאושר  המשנה  שקבלן  מבלי  עבודה  לו  למסור  או  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  אינו  הקבלן 

 בכתב על ידי המזמין. 
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 אישורים וטיב עבודה  615.1.

עבור  ה וישלם  יספק  הדר הרשכל  קבלן  מייונות  לעבודות  אוו ושים  )במידה  זוג  זה  שבמפרט  יר 

 ונדרשים(. 

ברמה   תהיה  המבוצעת  העבודה  ביותר.  הטובה  ומאיכות  חדשים  יהיו  והאביזרים  החומרים  כל 

 יד עם הוראת המזמין. גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מ

 מפקח ללא כל תיאום נוסף. ה ע"י הל ציוד אשר יידח להחליף כ או ודהעל הקבלן יהיה לתקן כל עב 

המפקח   של  החלטתו  תקבע  והתוכניות,  המפרט  של  הנכון  לפרוש  ביחס  דעות  חלוקי  של  במקרה 

 בלבד.

 

 פתחים  15.1.7

 בלן. כל הפתחים למעברי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי הק

 

 גישה  15.1.8

 מותקנים על ידו. הציוד הוחה אל כל חלקי יח גישה ניבט ך שעל הקבלן להרכיב את המתקן כ

 

 רעש ורעידות  15.1.9

הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד  

 אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים. 

 

 הגנה בפני חלודה  5.1.101

 הברזל והפלדה יהיו מגלוונים. ל חלקי ם בפני חלודה, כהיו מוגנין י מתקהקבלן יוודא שכל חלקי ה

 

 ניקויי,כוון,ווסות  15.1.11

על הקבלן לנקות את כל עבודתיו יכוון ויווסת את מערכת פיזור אוויר כגון: דמפרים מפזרי אוויר  

 וכו'. 

ות  דיקהב  של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם למכרז,הקבלן יבצע את כל הבדיקות  

קנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא את תוצאות  ראות ותהתאם לחוקים, הו יהיו ב

 הבדיקות בכתב למפקח. 

 

 הדרכה  15.1.12

לפעולה   הנדרש  כל  את  המזמין  מטעם  המתקן  למפעיל  הקבלן  ויורה  ידריך  המתקן  מסירת  לפני 

 קינה של המתקן.והחזקה ת

 . המערכת פעולה התקינה של לבדיקת ה מיםי  10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 

 

 תיקי הסבר  15.1.13

כמו   המתקן  של  והחזקה  לתפעול  מלא  והסבר  חומר  כל  המכיל  תיק  למזמין  וימסור  יכין  הקבלן 

 קטלוגים, תוכניות מעודכנות וכו'. 
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 קבלת המתקן   15.1.14

 קן.ת מה סירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית שלעם גמר העבודות תעשה מ

 

 אחריות ושרות 515.1.1

י במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין לפעולה תקינה של המתקן  הא אחרא הקבלן י 

מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים. הקבלן מתחייב להענות לכל קריאת שרות תוך  

מז   24 אחרים  שעות  מקצוע  אנשי  להזמין  הזכות  למזמין  הודעה.  קבלת  נענ הקבאם  מן  לא  ה  לן 

 צאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי חילוף. את ההו לקריאה ולתבוע

 האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז ביקורת וכיול.

 

 הגנה  15.1.16

או ע"י  ת על ידו  ריואפשביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות  במשך כל תקופת ה

 חרים. גורמים א 

ע"י  מב תשלום  כל  ללא  הקבלן  ע"י  יתוקן  הנזק  ההגנה,  אמצעי  למרות  כלשהו  נזק  וייגרם  ידה 

 הבעלים. 

 

 שילוט 15.1.17

ממסריע סימון  מנורות  והלחצנים,  המפסקים  כל  ליד  שילוט  להתקין  הקבלן  ומאבטחים.  ל  ם 

 ר. השלטים יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחו

 

 ת חשמל עבודו  15.2

 

לעבוסובנ . 1 המפוף  שמסופקות  דות  להזנות  להתחבר  אוויר  מיזוג  קבלן  על   רטות 

 על ידי קבלן חשמל. 

 כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה בכך. .2

 ויחבר הכל לפי הוראות היצרן.  הקבלן גם יתקין מפסקים פקטים .3

 . חוק החשמלת ליפו כל עבודות החשמל יבוצעו בכפ .4

יה  .5 בעליהמנועים  ית  יו  העמסת  בפני  של  יכולת  בשיעור  רגעית   ללא    50%ר 

גורמת   פעולתם  המפקח  לדעת  אם  ויוחלפו  שקטה  לפעולה  יבחרו  המנועים  התחממות, 

 לרעש מפריע. 

 געי מזג אוויר. כל המנועים יהיו סגורים בפני פ .6

המפק .7 לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה  ביצוע  בלפני  ת   שניח   רשים העתקים 

 תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד.   הלוחות,חשמלי של  

כל   .8 אל  החשמל  מלוחות  הדרוש  החשמלי  החיווט  כל  את  יתקין   הקבלן 

 המנועים ומכשירי הויסות על אביזריהם השונים. 

כנדה .9 עזר  מגעי  עם  אוטומטיים  במפסקים  יצוידו  החשמל  בלוח   רש  מתנעים 

 קילו אמפר לפחות.  15ר זרמי קצמטית ומיועדים לעולה אוטולפ

ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם, הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה 

 עולה.מנורה ירוקה לציון פעולה תקינה, מנורה צהובה לציון גוף חימום בפ
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 מערכת פיזור אויר  15.3

 מערכת תעלות 15.3.1

ופרו גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מיישרי    ר, פתחיויר, מדפי האווית האותעלוכל  שה  כוללת 

 פזרי אוויר ותריסי אוויר. זרימה, מ

 

 לות  אוויר  ואביזריהן:תע 15.3.2 

חיבורים,   פח,  עובי  מגלוון,  עשויים מפח  יהיו  יהיו בהתאם  תעלות האוויר  וכו',  חיזוקים, קשתות 

 .ASHRAEאשרי" ר ומיזוג אויר "חימום קרוסי הנד למדריך ואגודה האמריקאית למ

 בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך. 

פצליות יורכב מדף  תעלות מיזוג תיוצרנה מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימני התקלפות. בכל ההת

 מפלג. 

יאטמו למבנה  מחוץ  המותקנות  התעלות  הבכ  כל  במסל  התפרים  כל  אפוקסי  י טיק  היו  תפרים 

 ים.בתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מ 

  כל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מגלוונים ובורגי תלייה. אין להתחיל בעבודת תעלות לפני 

 תקרה. ם ב זריקבלת תוכנית תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפ

 

 בידוד טרמי  3.315.

"יהיה    הבידוד . הבידוד יהיה  לרגל בחזקה שלישיתובצפיפות של ¾ פאונדס"   1צמר זכוכית בעובי 

 . 1בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג   "

 

 בידוד אקוסטי  15.3.4

 ת האספקה.עלוי תאת הדפנות הפנימיות של כל קטע  1יבודד בבידוד אקוסטי בעובי " הקבלן

ק"ג למ"ק    24וגן נאופרן מותז במשקל מרחבי של  ועשוי מסיבי זכוכית מ  תי דליקהבידוד יהיה בל 

 לפחות.  

 .Dvro Dyneיותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת 

 

 מדידה  15.3.4

תימדד האוויר  תעלות  תימדדנה  מערכת  התעלות  פני  שטח  לקביעת  ושלמות  גמורות  כשהן  נה 

 מן:דלקת כהתעלו 

 ציר המרכזי של התעלות. לאורך האורכן ימדד  א.       

נוסף   ב.        אורך  מטר  תימדד  מכוונות  בכפות  מצויידת  היא  אם  גם  זוית  או   קשת 

 של התעלה בה היא נמצאת. 

 אליה הוא מחובר. חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה ג.       

ק ד.        בצורת  העשוייה  תעלה  של  אותימשת  הסתעפות  מטר  של  דד  נוסף   רך 

 החתך הקטן ביותר.   לה בעלתהתע

בעלת   ה. התעלה  של  נוסף  במטר  תימדד  מכנסיים  בצורת  העשוייה   הסתעפות 

 החתך הגדול ביותר. 

בלבד  ו. הנומינלי  באורכו  זה  קטע  ימדד  משתנה  חתך  עם  קטע  בעלת   אך   תעלה 

 בחתך הגדול ביותר. 
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 רד. בנפמחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו  

 ד במ"ר.סטי ימדרמי ואקובידוד ת 

 

 עובי הפח ממנו יבצע הקבלן את תעלות האוויר יהיה כדלקמן: *

 

 מידות התעלה )ס"מ(  עובי פח )מ"מ( 
 30עד  0.7
 75עד  31 0.8
 135עד  76 1
 210עד   136 1.2
 ומעלה  210 1.25

 

 ת. פנוהמידה הגדולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הד

 אוויר:מדפי    *

 עם גלגלי שיניים, המדפים עשויים מאלמניום.  TROXרת יהיו תוצ

 

 יסודות 15.4

ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפוחים מנועים, יוצבו על 

 ים(.בולמי הרעידות. )קפיצ

יניס  הבס לגבי יחידות עצמאיות קבלן הבנין יכין בסיסים צפים פרטי   ע"י קבלן מיומידות  זוג  תנו 

 יר לאחר אישור המתכנן. אוו

 כמו כן, יונחו גומיות עם כרית אוויר )שוקלד( מתחת ליחידות. 

 

 צנרת גז ובידודה  15.5

 . R-410צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון  .1

 ". Lיו עשויים נחושת מטיפוס "צנורות הגז יה .2

ו .3 לצנרת  אטימות  בדיקת  לבצע  המערכ  אותלמליש  שאת  דרושה  בכמות   ל ת 

R-410 . 

עובי   .4 "ארמפלקס",  סינטטי  גומי  עשויות  בידוד  קליפות  עם  תבודד  הגז   צנרת 

 מ"מ.  19    

שרוול   .5 ידי  על  יעשה  חיצוני  בקיר  גז  צנרת  ידי  3"  .פלדהמעברי  על  אטומה   " 

 קון ובטון וגפת מסביב. סילי

לפי .6 ייקבע  נוזל  או  גז  צנרת  של  מיז דל  גו  קטרים  היחידת  ולפי  אוויר   וראות  וג 

 היצרן. 

 

   מערכת אוורור 15.6

אוורור   .1 כוללת  האוורור  ומקלחותמערכת  דוגמת    שרותים  צנטרפולגיים  מפוחים  בעזרת 

נגד פגעי מזג אוויר   כולל בית למפוח מפלדה +  חברת שבח כולל שתי רצועות, מנוע סגור 

 + פקט Over-loadהגנות תרמיות 

 . א אקוסטיתבח המפוח מונ 
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 דחשמל ופיקו 15.7

 מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי על קבלן מיזוג אוויר   ידותיח .1

 להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן חשמל.

  COS = 0.92 הלוחות קבלים לשיפור כפל ההספק על קבל מיזוג אוויר להתקין בתוך .2

ב .3 הפעלה  לוחית  יותקן  יחידה  לווסותבק  חדרלכל  א  רה  כמויות   וויר,  טמפ', 

 יימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת מיטב. טהפעלה, הפסקה תקלות, 

 

 מיני מרכזי  יחידות מיזוג אויר  .815

 יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות.  .1

 לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן. יש  .2

 גז ירוק .  .3

 מאייד מעבה .  .4

 . יר יאס משאבת חום + די .5

 עלה . ת הפ לוחי  .6

 . ל מס קניהר כולחיהמ .7

 פקט למעבים.  .8

 

 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    109  

 מפוצלים  -מיזוג אויר    - 15פרק 

 

 תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר  15.1

 
 מפרט מיוחד  15.1.1

 N.F.P.Aהמפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים :

AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA.  

 כאן: 15פרק ש כלולות ב תוודעב

 .    הכנת יסודות יצוקים.1       

 הרץ מהרשת  50וולט  380מלי תלת פאזי הספקת זרם חש .4

 ניקוזים  .5

 

 כללי   15.1.2

המתוא זה  העבודה  במפרט  מתקן  רת  של  והפעלה  וויסות  הרכבה,  התקנה,  לאספקה,  מתייחסת 

 מיזוג אוויר מושלם.

 

 כוונה  15.1.3

ואינן    הכללי של המתקן את ההיקף והמערך    רמטיות ומציינותו הן דיאגוצאשה   תוכניות המכרז כפי

 ללי. לתאר את המתקן באופן כ    מראות בהכרח את כל פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן  

 המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז. 

עם   הקבלן  יגיש  המערכת,  להשלמת  וציוד  פרטים  חסרים  הקבלן  ולדעת  פר   הצעתובמידה  וט  את 

 כמכילה אותם. רות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתובודות שלדעתו חסיזרים והעהאב

ן את פרטי החיבורים  בנוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכ 

ו במידה  האחרות  למערכות  ציודו  בין  הקשורים  תוכניות  השונים  את  ידו.  על  מבוצעות  לא  אלה 

המפורטות ציולל  כו  העבודה  קטלוגים  רשימת  דפי  בשד,  למפקח  הקבלן  יגיש  טכני,  לושה  וחומר 

לת אישור  העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קב

 מהמפקח. 

 

 הסברה  15.1.4

שהוא   חלק  כל  של  האמיתי  לפירוש  בקשר  בספק  הינו  הצעה  להגיש  המתכוון  והקבלן  במידה 

וך בשינוי מהותי  בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כר  גיש למזמין בקשה, עליו להפרט, מ בשרטוטים

שבוע למזמין  בכתב  תוגש  זו  בקשה  לדעת,  במכרז  המשתתפים  הקבלנים  כל  הגשת  שעל  לפני  יים 

 פה. -המכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בעל 

 

 קבלני משנה  15.1.5

לו למסור  או  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  אינו  שקב  ודהעב  הקבלן  יאושר  מבלי  המשנה  מראש  לן 

 בכתב על ידי המזמין. 
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 אישורים וטיב עבודה  615.1.

אוו ה מיזוג  לעבודות  הדרושים  הרשיונות  כל  עבור  וישלם  יספק  )במידה  קבלן  זה  שבמפרט  יר 

 ונדרשים(. 

ברמה   תהיה  המבוצעת  העבודה  ביותר.  הטובה  ומאיכות  חדשים  יהיו  והאביזרים  החומרים  כל 

 יד עם הוראת המזמין. פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מ המזמין כל חומר  רצונו של  יעתלשבגבוהה ו

 מפקח ללא כל תיאום נוסף. על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י ה

המפקח   של  החלטתו  תקבע  והתוכניות,  המפרט  של  הנכון  לפרוש  ביחס  דעות  חלוקי  של  במקרה 

 בלבד.

 

 חים פת 15.1.7

 בלן. ידי הק צנרת, תריסים, ייעשו על  תעלות, ם למעבריכל הפתחי

 

 גישה  15.1.8

 מותקנים על ידו. על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד ה

 

 רעש ורעידות  15.1.9

ד  ציוכל  הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש.  

 ורכב על ידי בולמי זעזועים. ב על גג הבנין י אשר יוצ

 

 הגנה בפני חלודה  5.1.101

 הברזל והפלדה יהיו מגלוונים. הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי 

 

 ניקויי,כוון,ווסות  15.1.11

מפזרי אוויר    ן: דמפרים כגויר  על הקבלן לנקות את כל עבודתיו יכוון ויווסת את מערכת פיזור אוו 

 ו'. וכ

של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם למכרז, הבדיקות  הקבלן יבצע את כל הבדיקות  

קנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא את תוצאות  יהיו בהתאם לחוקים, הוראות ות

 הבדיקות בכתב למפקח. 

 

 הדרכה  15.1.12

ויורה ידריך  המתקן  מסירת  ה  בלןהק  לפני  המזמילמפעיל  מטעם  לפעולה  מתקן  הנדרש  כל  את  ן 

 קינה של המתקן.והחזקה ת

 . ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת  10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 

 

 תיקי הסבר  15.1.13

כמו   המתקן  של  והחזקה  לתפעול  מלא  והסבר  חומר  כל  המכיל  תיק  למזמין  וימסור  יכין  הקבלן 

 '. דכנות וכומעוות קטלוגים, תוכני
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 ת המתקן  קבל 15.1.14

 מתקן.הסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של עם גמר העבודות תעשה מ

 

 אחריות ושרות 15.1.15

י במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין לפעולה תקינה של המתקן  הא אחרא הקבלן י 

את שרות תוך  להענות לכל קרי   לן מתחייבהקב ם.  מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקוני

מז   24 נענה  שעות  לא  הקבלן  אם  אחרים  מקצוע  אנשי  להזמין  הזכות  למזמין  הודעה.  קבלת  מן 

 צאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי חילוף. לקריאה ולתבוע את ההו

 וכיול. וז ביקורתוגר ון האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימ

 

 הגנה  615.1.1

ביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או ע"י  במשך כל תקופת ה

 גורמים אחרים. 

ע"י  מב תשלום  כל  ללא  הקבלן  ע"י  יתוקן  הנזק  ההגנה,  אמצעי  למרות  כלשהו  נזק  וייגרם  ידה 

 הבעלים. 

 

 שילוט 15.1.17

להתק ע הקבלן  לידשיל ין  ל  והלחצנ   כל   וט  ממסריהמפסקים  סימון  מנורות  ומאבטחים.  ים,  ם 

 השלטים יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור. 

 

 עבודות חשמל   15.2

 

לעבובנ . 1 המפווסף  שמסופקות  דות  להזנות  להתחבר  אוויר  מיזוג  קבלן  על   רטות 

 על ידי קבלן חשמל. 

 רוכה בכך.שכ ציהכמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטל .2

 ויחבר הכל לפי הוראות היצרן.  יםקין מפסקים פקטהקבלן גם ית .3

 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.  .4

בעלי .5 יהיו  ית  המנועים  העמסת  בפני  של  יכולת  בשיעור  רגעית   ללא    50%ר 

גורמ פעולתם  המפקח  לדעת  אם  ויוחלפו  שקטה  לפעולה  יבחרו  המנועים  ת  התחממות, 

 מפריע.  רעשל

 געי מזג אוויר. יו סגורים בפני פכל המנועים יה  .6

תרשים  .7 העתקים  בשני  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה  ביצוע   לפני 

 תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד.   חשמלי של הלוחות,

כל   .8 אל  החשמל  מלוחות  הדרוש  החשמלי  החיווט  כל  את  יתקין   הקבלן 

 יהם השונים. הויסות על אביזרומכשירי   עיםמנו ה

כנדרש  ה .9 עזר  מגעי  עם  אוטומטיים  במפסקים  יצוידו  החשמל  בלוח   מתנעים 

 קילו אמפר לפחות.  15ר לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצ

ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם, הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה 

 עולה.יון גוף חימום בפמנורה צהובה לצ לה תקינה,פעוון מנורה ירוקה לצי
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 מערכת פיזור אויר  15.3

 מערכת תעלות 15.3.1

ופרושה כל תעלות האוויר, מדפי האוויר, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מיישרי    כוללת 

 פזרי אוויר ותריסי אוויר. זרימה, מ

 

 לות  אוויר  ואביזריהן:תע 15.3.2 

עו  עשוייםיו  יה   וירתעלות האו מגלוון,  חיבורים,  מפח  פח,  יהיו בהתאם  בי  וכו',  חיזוקים, קשתות 

 .ASHRAEלמדריך ואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קרור ומיזוג אויר "אשרי" 

 בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך. 

פצליות יורכב מדף  התקלפות. בכל ההתסדקים או סימני  ן ללא כל לוו מג  תעלות מיזוג תיוצרנה מפח

 מפלג. 

י  התפרים  כל  אפוקסי  במסטיק  התפרים  בכל  יאטמו  למבנה  מחוץ  המותקנות  התעלות  היו  כל 

 ים.בתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מ 

  עבודת תעלות לפני ה. אין להתחיל בורגי תלייוב   נים כל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מגלוו 

 קבלת תוכנית תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפזרים בתקרה. 

 

 בידוד טרמי  15.3.3

"יהיה    הבידוד . הבידוד יהיה  לרגל בחזקה שלישיתובצפיפות של ¾ פאונדס"   1צמר זכוכית בעובי 

 . 1" קורנינג  נס אוא בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת 

 

 י דוד אקוסטבי 15.3.4

 את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה. 1יבודד בבידוד אקוסטי בעובי " הקבלן

ק"ג למ"ק    24וגן נאופרן מותז במשקל מרחבי של  ועשוי מסיבי זכוכית מ  הבידוד יהיה בלתי דליק

 לפחות.  

 .Dvro Dyneיותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת 

 

 מדידה  .415.3

ת האמערכת  תימדדעלות  תימדדנה  וויר  התעלות  פני  שטח  לקביעת  ושלמות  גמורות  כשהן  נה 

 התעלות כדלקמן:

 ציר המרכזי של התעלות. אורכן ימדד לאורך ה א.       

נוסף   ב.        אורך  מטר  תימדד  מכוונות  בכפות  מצויידת  היא  אם  גם  זוית  או   קשת 

 את. של התעלה בה היא נמצ

 אליה הוא מחובר. מטר אורך של התעלהדד בבור גמיש ימחי ג.       

של   ד.        נוסף  אורך  מטר  תימדד  קשת  בצורת  העשוייה  תעלה  של   הסתעפות 

 החתך הקטן ביותר.   התעלה בעלת

בעלת   ה. התעלה  של  נוסף  במטר  תימדד  מכנסיים  בצורת  העשוייה   הסתעפות 

 החתך הגדול ביותר. 

קט  ו. בעלת  עתעלה  ח ע  משתנה  ם  באותך  זה  קטע  בלבד ימדד  הנומינלי   אך   רכו 

 בחתך הגדול ביותר. 
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 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  0.7
 75עד  31 0.8
 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

, יוצבו על ים מנועיםפוח, מככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר

 ים(.י הרעידות. )קפיצבולמ

ע"י קבלן מיזוג   ינתנו  לגבי יחידות עצמאיות קבלן הבנין יכין בסיסים צפים פרטי הבסיס ומידות 

 יר לאחר אישור המתכנן. אוו

 כמו כן, יונחו גומיות עם כרית אוויר )שוקלד( מתחת ליחידות. 

 

 צנרת גז ובידודה  15.5

 . R-410פריאון למותאמים ים ברזצנרת הגז וה .1

 ". Lיו עשויים נחושת מטיפוס "צנורות הגז יה .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    

י .5 חיצוני  בקיר  גז  צנרת  שרוו   על  עשהמעברי  אטו3"  .פלדהל  ידי  יד"  על   י  מה 

 קון ובטון וגפת מסביב. סילי

הוראות   .6 ולפי  אוויר  מיזוג  יחידת  גודל  לפי  ייקבע  נוזל  או  גז  צנרת  של   קטרים 

 היצרן. 

 

   מערכת אוורור 15.6

אוורור   .1 כוללת  האוורור  ומקלחותמערכת  דוגמת    שרותים  צנטרפולגיים  מפוחים  בעזרת 

נגד פגרצועות, מתי  ל שחברת שבח כול כולל בית למפוח מפלדה +  עי מזג אוויר  נוע סגור 

 + פקט Over-loadהגנות תרמיות 

 . בתא אקוסטיהמפוח מונח  
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 חשמל ופיקוד 15.7

 מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי על קבלן מיזוג אוויר   ידותיח .1

 להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן חשמל.

  COS = 0.92 הלוחות קבלים לשיפור כפל ההספק ךוויר להתקין בתול מיזוג אקב על .2

אוויר,   .4 כמויות  טמפ',  לווסות  בקרה  בחדר  הפעלה  לוחית  יותקן  יחידה   לכל 

 יימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת מיטב. טהפעלה, הפסקה תקלות, 

 

 מפוצליםיחידות מיזוג אויר  .815

 בתוכנית.   כמצויין   בתפוקה ונתונים אלקטרהתוצרת  מתדוג כ מפוצליםהיחידות יהיו  .1

                                    את כל  מרכיבי מערכת הקרור והחימום  בשני מבניםהיחידות תכלול  .2

 צלעות אלמניום.  3/8טר "יהיו מצנרת נחושת קו נחשוני האיוד והעיבוי .3

 אטמ' .  30הנחשון יבדק בלחץ חנקן   

 . ה שכבת בלייגולדיהיה מצופ  בהמע ן נחשו . 4

 מפוח מעבה יהיו שקטים המיוחד מהירותם לפי לחץ ראש והים מוגנים  .5

 מ"צ. 70ממים ומתאימם לפעולה בטמפ'   

 ת מסנני אויר. כל יחידה תכלול מכשיר אינדקציה לסתימ . 6

 מטר מיחידה.  1במרחק   dB 36מפלס הרעש מהיחידה לא יעלה על  .7

 לסוללות . ד גולציפוי בלאיי .8
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 ים בבנין אלמנטים מתועש - 22 רקפ
 
 יםיפויוצ ותמחיצ 10.22
 

 כללי  1.10.22
  ורט פעים בתוכניות וכמפילוחות גבס יהיה לפי הפרטים המו בת ע עבודוביצו 

ן,  משרד שיכו  -ישראלי ה ה מרכז הבניי בהוצאת  "מדריך למחיצות גבס"  פרטבמ
י  ע"פ פרט ,חתימת החוזה  וםעדכנית ליחרונה א  והנדסה בהוצאה ןאגף תכנו 

 . כנתהמעודהדורה  במ ,"אורבונד" ומפרטי חברת
 .יםם הנדרשטומילהקפיד על האי יש 

 
 גבס  וציפויי  מחיצות 2.10.22

 
 חומרים  .א

יני  חס) ורודים או מים( ו/ו/או ירוקים )עמידי   םבניל סגב תלוחו  (1
 .ממ" 12.5בי עוב ים וחסיני אש(ים )עמידי מ ו/או ירקרק (אש

רש עם כנד ברוחב  וניםרופילים מגולו ורכבת מפ מ קונסטרוקציהה (2
ל מקרה לא יעלה  בכ  .בלןס הקשיקבע ע"י מהנדרחק ם במניצבי

 .ס"מ  40ל ע  המרחק בין הניצבים
כדוגמת   רופיליםוי הקירות מורכבת מפפילח  ציהרוקטהקונס  

מ, ס"  2-3ונים בעובי ומגה" מגולו פרופילי "אות ו/או חיצהמ
 . באתר וקביעת המפקח ותבהתאם לתוכני 

לוחות בכל  )שנייות קרומ -דו  או/חד קרומיות ו   ויהי המחיצות (3
 .כניותתותאם לבה, צד(

   וחבבר היויו  ור במפרט הכלליאמל בהתאםיבוצעו  זקיפיםה (4
י  תאם לפרטובהבתוכניות   כממפורטבהתאם לרוחב המחיצה 

 . מ"מ לפחות 0.8 ובעוביבונד  חברת אור
הנדס  היה באחריות מ יצבים( י לד )מסילות, נהש פרופילי   עובי (5

 . הקבלן
משקל מרחבי  וב  ממ" 50י צמר סלעים בעוב  לוימיי הפנימ בחלל (6

ל  קש מוב מ"מ  50בעובי  זכוכיתמר צ מילויו/או    קמ"/ג ק" 80
  כבה יאטילןפולקיות שי כולל ציפו   המילוי ,קמ"/ג ק" 24מרחבי 
 . מאליו

למניעת  ב' "אורבונד"  ל חאביזר מיוחד ש  "יזרונים יחוזקו עהמ 
 .בידוד ממקומםלישת מזרוני הג

ח מגולוון בעובי  יוחד מפוף מלהרכיב זקף משקיש   לתותדי הדבצי (7
צוב  ע"פ  יי לי סנד"י  עולמסילה העליונה  ה מ"מ מחוזק לרצפ 2

צע פרופילי  הקבלן, יב באם ירצהן, לחילופי ."אורבונד פרטי חב' "
R.H.S. על   יוחד,משקוף המף ה בפתח במקום הזקם מגולווני
 .  נו וללא תשלוםחשבו

 
 ביצוע  הנחיות .ב

 EPDMפסי איטום יותקנו  יים  האופק למסלוליםתחת ומ למע (1
ולתקרה    צפהלר חות וטום בין קצוות הל איה  .ו/או קומפריבנד

 .רילימרק אק באמצעות יבוצע
  ס"מ לרבות סתימה 1יץ בגובה  יש לעבד חרהמחיצה   תיתבתח 
 . גבסהנחיות יצרן ה פי  מסטיק המתאים ל ב

עברים של  ר המעבו  .בטוןתקרת התגענה עד ל גבס הולוחות  השלד (2
נרות  צ  ותקשורת, חשמלת מיזוג אויר תעלות  ון תעלו ת כג מערכו

  מסביבד פילי של מסגרות מתאימות מפרו ןהכיש לי .בשונות וכיו"
טום  איפרטי   .חות הגבסצע הרכבת לוחר מכן תבו רק לא .םתחילפ

ות  מפורטים בהנחילפרטים הבהתאם  יבוצע ריםמסביב למעב
 . טיהיועץ האקוס

ורכבו בעזרת הבטון יקרת ברצפה ובת כבות המור לותהמסי (3
  יע ע" בקם י רגיהב רמספ .7/35פלסטי  תדומי 5/35ברגים למיתד 

 . ל המבנהוקציה שהקונסטר מהנדס
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מפח מגולוון   ת וניפינת מגן חיצ  יהגנה ע" עתבוצאנכית פינה  כלב (4
 PROTEKTOR  , מסוגגבסות של מחיצ קצוות אנכיות בותלר

1018/2162.   
רצפה ועד התקרה  רציף מהופן את המחיצות בא  לבצעיש  (5

צע קודם  ב ליש ה,  בודעמר, מבחינת סדר הלוכ .הקונסטרוקטיבית
 . ותת אקוסטיקרולאחר מכן תות ורק כל את המחיצ

גבס  ת הלוחווחים שבין רואי לאטימת כל המלן יהיה אחרהקב (6
 . ורותחר התקנת הצינ ורות, לאלבין הצינ 

 גב בתוךאל  מפסקים וכד' גבים, שקע התקנתימנע מיש לה (7
יות דרך קופסאות סט כדי למנוע פרצות אקו .מחיצת הגבס

  .ומז מ לפחות זוס" 60ל יש להתקינן במרחק ש תושונ ל החשמה
 . ין החדריםגשרי קול ב  כזה ימנעו באופן

 .ותקשורת לות חשמלפשריים דרך תעש אלמנוע מעברי רעש י (8
של יבלוט מכל צד   אשר סגורבוע ותעלה ק כך יבוצע קטע  לשם
ל  ש חר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטוםלא  .קירה

רק מחיצת הגבס באמצעות מ בין ה לתעלההמרווחים שבין 
 . ומריאלסט

משטח  ת ק כנדרש עד לקבלקפיד על מרו לטות יש להור בין פחיבב (9
   .צבען למוחלק מוכ

 .גבמדורף אלא ות לא יהיה חופהתפר בין הלוח להקפיד שיש  (10
יבוצע ע"פ הנחיות יועץ   מעבר אשנגד יטום המחיצות כא (11

 . הבטיחות
 

 וק זקונסטרוקצית חי .ג
  עם הקבלןמט נדס הקבלן,ע"י מה הקונסטרוקציה יבוצע  ן ותכנ (1

   .שוםיי"י המפקח לפני ה ו, ויאושר ע ועל חשבונ 
וקצית חיזוק  תבוצע קונסטר  ס"מ(,  330גבוהות )מעל   ותבמחיצ (2

  .R.H.Sופילי פר,  הגדלת עובי הפחים, ניצב פוף ה בות צי לר
ם  וצית+ק וקרה לרבות פלטק לתו מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה 

 . תכים וכדומהורמ
ות תכנונם,  וחדים, לרבזרים המי אבי טרוקציה וה ר הקונס מחי (3

 . דהכלול במחיר היחי
 
 מוגניםגבס במרחבים   דותעבו 5.10.22

קן  ף לתנים יבוצעו כפומוג  חביםס במרצות גב לוחות גבס ומחיחיפוי קירות ב  
 .יםוגנ ם מיים פנימיים במרחבוי מערכות של ציפויים וחיפ  - 5075לי  ישרא

  
 תותב ות ו/אותקרות אקוסטי 20.22

 
 כלליות   דרישות 1.20.22

 
עמידות   ה וכן בדרישותאדמולתקן רעידות  5103ת יעמדו בת"י כל התקרו  .א

 . ו התקן, ומסומנות בת921אש לפי ת"י 
 
ומוניטין בהרכבת תקרות   סיוןינ בעל היה קבלן מאושרלן יקבה .ב

  .אושר ע"י המפקחמ אקוסטיות,
 
התליה,  את שיטת ות ביצוע המרא וכניות ימציא לאישור המפקח ת  בלןהק .ג

  אויר ומערכות זוגביזרי חשמל, מיא וכן שלבי שילוב  גון והחיבורהעי
שלב  בכל קרה וע הת של ביצ יות לתאום מלא על הקבלן האחר .אחרות
רק לאחר אישור המפקח כי המערכות   רה יחלוהתק  שלבי .ושלב
 . ו ונבדקוע צבו קרההת  למכניות שמע-לקטרו הא

 
את אישור  תקרה ולקבל ה תלתליית , תוכניוונו יש, על חשב בלן להגעל הק .ד

גם  כניות יאושרו התו   .פקחטטי לאישור המב סקבלן יגיש חישוה  .המפקח
 .םבמכון התקני
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ות סגורות עם סימון ברור  המקורי  יזותיובאו לאתר בארקרה  י התחומר .ה
 . וגןומ  יבש ן ויאוחסנו במקוםצרשל שם הי

 
מם באה  עמודים שעיקורות וה, הורך הקירותן לכל א מפלס התקרה יסומ .ו

 . קחיאושר ע"י המפי ושה בציוד מקצועיעהסימון  .ה במגעהתקר
 
ם כנגד רעידות  יונים על יפוניים בקלרות יהיו מחוזקכל הפלטות בתק .ז

 .אדמה
 
 . ת פיקוד העורףשומרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דריב .ח

 
 אטומים או ו/ ורריםמח  ,פחם מ מגשיריחים וא ת אקוסטיות עשויות ורתק 2.20.22
 

  ת, תקרותבהתאם לתכניו נין זורים שונים בב באן לספק ולהתקין על הקבל  .א
  (ררים )אקוסטייםמחו ,ניםמגלוושי פח  מגאריחים ו יות אקוסטיות עשו

  ףמ לפחות, עם כיפומ" 40לכל מגש תהיה "כתף" בגובה    .יםאו אטומו/
   .מגשמ"מ לצורך חיזוק ה 10 של ימיפנ

 
יה  יה החירור   .26%יה המחוררים יהמגשים ם וב אריחיר בירו אחוז הח .ב

 . מ"מ 2טר  בקומיקרו פלוס 
 
עה של  הצבי .ים הצדד ( משני PRE-PAINTוכן ) צבוע בצבע מ ההפח יהי  .ג

יאסטר  ולפוס סיליקון פיבע החיצוני יהיה מטהצ  .נורה בת הפח תיעש
ים  פחההפנימי של הצד   .חמפקלפי בחירת ה RAL ןובגו  ,ןקרו ימ  80בעובי  
 .לא סדקיםל  ה עמיד לכיפופיםהצבע יהי .הבצבע להגנ ייצבע

 
ציה  מצעות קונסטרוקסטרוקטיבית באקרה הקונייתלו מהתם שימגה .ד

 . ברגהות הח מגולוון ומוט ה מפ עשוי אימה  מת
 
 .טרמ  1.20לא יעלו על ש קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים .ה

י שייגרם  התקרה בלשל פירוק קל  שתאפשר ייקבעו בנפרד בצורה תולוח ה 
 . יואלצמו או לסמוכים זק לאלמנט ענ
הפח   מגשי  .מפקחות ה נית ולפי הורא לפי התכ  ייקבע  לוחותה  קוםכיוון ומי 
 .מגשיםהקשחת הורך ת צד מורמים לצדפנועלי היו בי
יל חיבור או  פופר  כל גלה תקיים ובצורה שלא נ  יהיו לוחותהחיבורים בין ה  

 . יאחד לשנ  דיםצמו לוחותשאחרים כאמצעים 
 
-ת רעשים לחיתיריעה מפ תודבק ת קוסטיות המחוררוהתקרות האך בתו .ו

0.75 NRC . 
 
ר  מעבנת פרופילי התק פקה ום אס ולנה גה האקוסטית תכלעבודות התקר .ז

   .ירו י תאורה ומפזרי אפ וכד', וסביב גו , סינריםות, מחיצותורך קירלא
התקרה   התואם את RALור בגוון וי בתנבצבע קלטרוקציה תהיה ס נקוה 

  של הפרופילים  תיםעל חיבורים נאוד  יש להקפי .שחורו/או בצבע  העצמ
  .טהחלקים במדוירונג( יתוכי זויות )גשנהו( וכן על ח)אחד למ

 
  כל .דרשנתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כולנה חיתכל התקרות .ח

 .תר כים באל, לא יותר לבצע חיתועפבמצעו יבו החיתוכים
 
אפשר גישה  ל כל מקום על מנתרוק המגשים בנוחיות בפיקפיד על לה יש .ט

  נחים ופרטי קצההמגשים, קוים מחלוקת  .לל שמעל לתקרהלח  נוחה 
 . המפקח יותי הנחו לפ יבוצע

 
  ממ" 25י  ב צמר סלעים בעוחוררות יונחו מזרוני קרות המ ל התמע .י

  ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או   ק מ"/ג "ק 60י רחב ממשקל וב
  יוכבה מאל יאטילןולפשקיות ציפוי  , כוללק מ"/ג "ק 24מרחבי משקל וב

 .וןמיקר 30בעובי  
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  ו מגשים( במרחבם אאריחית )מדולריותבות פריקות מוכל התקרות התו .יא
   5103אל עו כפוף להצעות תקן ישרגן יבוצ המו
ים  והתקנה במקלטים ובמרחב כן לי תכל  :ות תותבות פריקותרתק
   .ניםמוג
אחיזה בין  י תקן להתקנת תפסנית לדרישת ההקבלן מופ  תר תשומתהי בין 

 . יחידהל כלול במחיר ה כל הנ"  .נושאיםופילים האו מגשים ופר חיםהארי
 
 ות רות מינרליתק 3.02.22
 

  )צמרות מינרליים חיהיו מלו  וציפויים אקוסטיים וסטיותקרות אק ת .א
  ם למפורטהתאמפקח, ובה  ים ע"ימאושר( ו/או פיברגלס  סודח כית זכו

 . תובכתב הכמויובתוכניות  
 
לרבות    (ניסילקו) "AKUTEXTמסוג " בעהיו מטופלים בצי האריחים .ב

ות  של הלוחלוי החלק הג   .ליקוןבסיקשים ו מוים יהי השולי  .העליון  החלק
  תווריד ק ד לוהאריחים לאחר עיב כל .יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק

 . םלייהקשחת השו זהה שלופתחים יעברו טיפול 
 
יה  צעות קונסטרוקצאמונסטרוקטיבית בלו מהתקרה הקייתם יאריח ה .ג

 . גהוון ומוטות הברמפח מגולמתאימה עשויה 
 
 .רמט  1.20על  רחקים שלא יעלובמ תתלה העזרוקצית  קונסטר  .ד

גרם  ייש בלי  קרהתשר פירוק קל של ה פייקבעו בנפרד בצורה שתאהלוחות  
 . וכים אליואו לסמנזק לאלמנט עצמו 

  הפחמגשי  .מפקחת ה אותכנית ולפי הורייקבע לפי ה   לוחותקום היוון ומיכ 
 .שחת המגשיםורמים לצורך הקנות צד מ יהיו בעלי דפ 

לה כל פרופיל חיבור או  שלא תג צורהיהיו נקיים וב חותלון ה ם בי חיבוריה 
 . לשניחד אצמודים  לוחותכש םאמצעים אחרי

 
מר  פרופילי ג ה והתקנתספקלולנה גם אטית תכעבודות התקרה האקוס .ה

ים  הפרופיל .ומפזרי אויר ורהוסביב גופי תא  ',ות, מחיצות וכדלאורך קיר
(Z  +Lחיי ) וון  ר בגבצבע קלוי בתנויו ויה חהמפק דם של בים באישור מוק

RAL ל  שחיבורים נאותים   ליש להקפיד ע .התואם את התקרה עצמה
  .ים בהחלטג( מדויקרוני זויות )גחיתוכ  )אחד למשנהו( וכן על ם יילפרופ ה

 . מ"מ 2ל ש ( יהיו בעובי L+Zהפרופילים )
 
 . שטים אחרים כנדרם, חורים ואלמנתוך פתחיות תכלולנה חיתקרה .ו
 

 סת גב מלוחווסינורים ות תקר 4.20.22
 
  ,םיר רוחמ  וא/וחות יהיו אטומים  והל  .מ"מ 12.5וחות הגבס יהיו בעובי ל .א

 . בהתאם לתוכניות
מ"מ   0.2סטית בעובי ממברנה אקוים כולל וללהמחוררים כלוחות ה 

 . וחותהמודבקת לל  NRC  0.85 – 0.8ה של יג ספ ברמת
ור  תוספת בגין חירכל שולם לא תריכל,  לפי בחירת האד  וג החירור יקבעס 
 . י ו/או בקוטר משתנהא רגולר ל

 
י  ה לגבי ההנחיות לאמצעשגהדעם   בלןקמהנדס מטעם ה י" ע יקבע השלד .ב

 . טרוקטיביתהקונסרה לתקה והחיבור התלי
 . F-47וג מס ית של אורבונדר קובקונסטרוקציה מיש להשתמש  
 .מיםמתאי גבס ולוחותמש בחומרי שלד עוגלים יש להשתמה  ניזיםבקר 
 .היו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן וררות י המח השלד לתקרות 

 
רים,  פרינקלהרכבת גופי תאורה, ס רועב נות ההכ   כל יעשוהגבס  רותקבת .ג

 . ב"וכיויזוג אויר רילים למ, גגלאים
מפס    חיצוניותבת פינות מגן  הרכיש להקפיד על   םידקורטיבי ניזיםבקר 

 . נכיתואקית נת בפינה אופוופלדה מגול 
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ים  יע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמו ויבוצע כנן  ידת הצורך, יתובמ .ד
ל  ע"י האדריכיאושר פרט החיזוק   .הגופים תא שירך נלצו לקרניזי תאורה

 . ירי היחידהכלול במחו
 
  .צבעמוחלק מוכן ל  שטחעד לקבלת מכטל שפהתקרות יהיה ב גמר כל .ה

 . יות האדריכלהנחל וכן ורט למפ אם רות יבוצעו בהתגש בזה שכל התקמוד
 
  תבלבד, ע"פ הנחיו רקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצביעת התצ .ו

 .ון לבחירת האדריכלוג ב צרן,הי
 
  ממ" 50בי  מר סלעים בעוצו מזרוני רות יונחחורהתקרות המ  מעל .ז

  ממ" 50 בעובי תזכוכימר צ מילויו/או   ק מ"/ג ק" 60מרחבי  קלמשוב
  מאליוכבה  לןיאטי פולשקיות יפוי ל צ, כולק מ"/ג ק" 24משקל מרחבי וב

 .מיקרון 30בעובי  
 
ק  חל  5103ו כפוף לתקן ישראלי עצ בוים יוגנ מבס רציף במרחבים  גתקרות  .ח

3,2,1 . 
 

 ותדוגמא 30.22
 

,  'רצפה וכו, תקרהציפוי,  ה, מחיצכל סוג של מ הכין דוגמא אחת על הקבלן ל  22.03.1
  .מפקחעליו יורה ה  ותמקו במ םתע אוולקבו סגרת עבודותיו,במ יםהמורכב
ת  גם אנה לידי המפקח ותכלו לאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו ע הדוגמ

 . לות התאורהעת
 

: את דרישות  יקבמדוותשקפנה ל הבחינות שלמות מכמו אות תהיינההדוגמ 22.03.2
שרו על ידי  העבודה כפי שאותכניות  פרט הטכני ואתהמ פקח, את הוראותהמ
 . קחהמפ

 
  ת אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאוייעשה  ודותע הכולל של העביצוהב 22.03.3

 . ם, כפי שידרשויינוהשי  ללת כעל ידי המפקח וה
 

 .קחו על ידי המפבעו ויאושר תקרות יקל הוני הצבע שגו 22.03.4
 

ולכל   המפקח לדוגמאות ל אישור על הקבלן לקב   עילסף לכל האמור ל נוב 22.03.5
רות: סרגלי  צוע התקת בי להשתמש בהם, בעתו ש בדעם שיהאחרי  האביזרים

 . וכו' י אקוסטיקה,ר , אביזגמר, ברגים, פחים
 
 דיםותשלום מיוח מדידה ניפוא 40.22
 

 כו'( ת, סינורים ותקרו  ,תוציח מ) גבס נטי אלמ 1.40.22
 ת הנאמר להלן:לים גם א רי היחידה כול מחיבמפרט הכללי,  ורבנוסף לאמ

 . נים התק  ואישור מכון נםכנו בות תה לרת נשיא קונסטרוקציו .א
  רבותל לייוחדים כמפורט לעמ קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים  .ב

הקבלן ועל  ור מטעם וקט שור קונסטרואי  R.H.Sפרופילי כולל  ונםנכת
 חשבונו.

בקצה  גליפים  ף פתחים וכוללקהי,כולל גליפים ב רשיבוד פתחים כנדע .ג
 . נכיקי וא אופ נמוכותפשיות ומחיצות מחיצות חו

בצמר   תלרבות איטום סביב תעלות וצינורו  הםלמיני  םטומיהאיאת כל  .ד
 . אקוסטיקה רטפי פק לר זכוכית + מ

,  יםדיאגונלי קים  העזר, חיזו ת י טרוקצונסחיבורים, קקים וה כל החיזו .ה
וכל הנדרש   למיניהם חומרי העזר ץ,י ע חיזוקדות אדמה,יע חיזוקים לר

 . קנה מושלמתלהת
נחיות יועץ הבטיחות  ש לפי ה רי אכנגד מעב  יניהםלמ  טומיםהאי את כל .ו

 . ק לפי פרט אקוסטיקהרמ+ כית  זכו ות וצינורות בצמרלואיטום סביב תע
ש  כפי שידרו ידותובמ אמיתיים  ל ובחומריםשות בגוד דרוגמאות הוהדכל  .ז

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יופי ע"ל ועד אישור סריכהמפקח ו/או האד
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וכות בהן  אות הכרההוצרוש המפקח וכל שידימות והדגדיקות כל הב .ח
ליקוי   כלקון תי  תאקוסטיות, הוצאו תבדיק  לרבותוהנובעות מהן,  

 .דרשייששינוי שיתגלה בהן וכל 
 .גל ובשיפועבוד במעועי .ט
 וכו' ום  תוק,פרופילי סיני,פרופלי פינות  פרופילי .י
 . לשפכט .אי

  אלמנטי לבים בטים המשו למנת  לכל הא וההכנווקים החיזוקים ל החיזכ יב.
אורבונד,לרבות  רטי חברת  הגבס ,לפי פאלמנטי   ים על והתלוי הגבס
נטי נגרות ות ,ארונות,אלממחיצות  מתועש,חלונותות,תדל
  וגאלמנטי חשמל,אלמנטי מיזציה,נטי אינסטלגרות,אלמומס

אחרות  ,מערכות שונות כל סוגחיפוי מ  מיניום,אלמנטיאלואוויר,אלמנטי 
 הלך הביצוע. ידרש במ אשר ורט בתוכניות ואחר כמפ מנט וכן כל אל

ואיננה נמדדת   ועהצ ים את ביבייתכניות מח ו/או ה כל עבודה אשר המפרט יג. 
  .ות מוי יפי כתב הכבנפרד בסע 

  
 . שהוא ודללמיניהם, בכל גם הפתחי  כלה במ"ר נטו בניכוי ה תהי המדיד 
יפוי לוחות  ציה עם חגבס תהיה רק עבור קונסטרוקס וציפוי ת גבצו ם למחיהתשלו 

 גבס.  פוי לוחותללא חי  ן עבור קונסטרוקציהקבלישולם ל,לא גבס
ת  אחר קביען לשל השטח הנראה לעיירישה תהיה בפרי גבס  ת וסינורו קדת תמדי 

 ת . כל התקרו 
 

 ת רות אקוסטיותק 22.04.2
 הנאמר להלן: לים גם אתכול  דה י היחילי, מחירט הכלמפרבנוסף לאמור ב 

כל גובה שידרש   וב שיידרש ככל משנית וראשיתה יות נשיא קונסטרוקצ א.
 ים. מכון התקנ ואישור  נםות תכנולרב

ת אחרות  ולמערכו בו"יזוג אויר, גלאי עשן וכימפזרי מתעלות ו הכנות ל .ב
 .דרשכנ

 ודה. יצוע העבים לב רושם והאביזרים הדריזר וכל המוצחומרי ע ג.
ר ומעבר וכל  גמופילי שיאה מפח מגולוון לרבות פררופילי הנכל פ .ד

 לעיל. רט ים כמפויזוקהח
דה  של העבומושלם  ועצלבי דמה הכל עדד רעידת אכנגרות תקחיזוק ה ה.

 יכל. אדרף לדרישת התכניות ו/או הכפוב
ש  שידרופי כ ובמידותתיים מיובחומרים א ת הדרושות בגודלגמאווכל הד ו.

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יר סופי ע"ועד אישו ריכלאדו/או ההמפקח  
בהן   הכרוכותהמפקח וכל ההוצאות  וש ות שידר דגימכל הבדיקות וה ז.

תיקון כל ליקוי    הוצאות וסטיות,דיקת אקב תלרבובעות מהן,  והנו
 דרש.ייוי שוכל שינ  בהןשיתגלה 

  קרותתבם המשולבים נטיכנות  לכל האלמהה החיזוקים החיזוקים וכל  .ח
מנטי  לרבות אל, התקרות האקוסטיות  והתלויים על   ת וסטיוהאק

,אלמנטי ג אווירל,אלמנטי מיזוי חשמנט,אלמ אינסטלציה
ונות אחרות וכן כל אלמנט  רכות שסוג,מע מכלחיפוי  למנטילומיניום,אא
 הביצוע.  ש במהלך ת ואשר ידרבתוכניו ורטר כמפאח

יננה נמדדת  עה ואביצואת  יםכניות מחייב הת  אשר המפרט ו/אוה כל עבוד  .ט
 .ות בנפרד בסעיפי כתב הכמוי 

 וא. כל גודל שהמיניהם, בפתחים לה  כלו בניכוי  "ר נט במהיה ידה של תקרות תהמד 
 
כלול  ים מוגנים ות במרחבבוד צוע עע"י פיקוד העורף לבי  הנדרש  את שכלודגש בזמ 22.04.3 

 הכמויות. רת בכתב א אם צויין אח,אלבסעיפים נפרדיםד חירי היחידה ולא ימדבמ
 

פויים שונים וכו'(  רות, צי, תקפרק זה )מחיצותעבודות בה  ידה של כלרי היחמחי 22.04.4
וכו' לרבות תאום    וי אשורה, גיל א תגופי   יר,יזוג אותיחת פתחים לציוד מפ כוללים
למנטים  האקים,כל ההכנות לקביעת  מחוז ים,משקופיםזוק הפתח,חיהפתחים

 וכו' קביעה בפתחים  ם לועדיהמי
  
 יאה סטרוקצית נשקונ 5.04.22

זה )מחיצות, תקרות,    ים בפרק למנטיחידה של כל האשמחירי הת מודגש בזא- 
,משנית  מכל סוג  נשיאהרוקצית הטס של קונוע ן וביצו ( כוללים תכנו'ם וכ ציפויי

 ת. מוסמכשור מעבדה ות קבל ילרב וראשית 
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ת  קונסטרוקצי צוענון וביכולל תכ כל סוג, המחירב מתות/ת אקוסטיותרובתק -             
ית,מכל סוג וככל  ית וראשמשנ  סטרוקצית נשיאהרבות קונל ה מכל סוגנשיא

 גובה שידרש .  שידרש ובכל
י  ערוך על יד י מפורט סטטתוכניות מפורטות וחישוב בונו ין על חשכי הקבלן -             

ת של  התוכניו  ה תבוצע על פישיאת הנקונסטרוקצי .דס רשוי, לאישור המפקחמהנ
 . ל הקבלןש נו הבלעדי ל חשבו כל הנ"ל ע  .בלןהק
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 ם ויצוקים באתרת קדוחינסאו כלו - 23פרק 
 
 כללי  .123
 

עבודות  23.1.01 ב יב   הביסוס   כל  לתהוצעו  מת הנחי אם  הקונסטרוקציה  ות  כנן 
  ש ע"י יועץ רוהד. כל  במפרט הכללי  23לפרק  ובהתאם    קעיועץ הקרות  ולהנחי 
 כמויות. בכתב הרי היחידה שמחיכלול ב  הכללי  רטהאמור במפוכל קע הקר

 
 דותיסו  ימון מרכזי ס     1.0223.

 ונו. ב שועל ח בלןמטעם הק שה ע"י מודד מוסמך סימון מרכזי יסודות ייע     .1 
יבטיחש     .2  והציוד  המדידה  ד יטת  בסימ ו  כל יוק  מרכז  לא       יסוד  ון  השגיאות    כאשר 

 . ברותתהיינה מצט
ר את מרכז  יהיה לבקן  כך, שנית  בטחות"ביתדות "מאומן  דות יסוירי היסוסימון צ .    3 

  ז הקדוח שהיתד המסמן את מרכך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר  דוח  תות הקמכונ
 קיים. ר אינוכב

 
סיום  23.1.03 עם  להגיש  הקבלן  תכנ עב  על  )ודתו  עדות  לפי  AS MADEית  מעודכנת   )

ה ש   הביצוע עבודות  העדות    ס.ביסו ל  עתוכנית  דיסקתעודכן  ימסר  ת וט  "ג 
נאי לקבלת  ת היא תתכני מוסמך. הגשת ה  ע"י מודדע  כנית תבוצ . התוןמזמיל

תשולם לא  ת  העבודה.  עבור  מחיר  זותוספת  לא  וה   כנית  לשמש  ותיא  כל 
א אושרו ע"י  אשר לם בעבודות  ל שינויין עלתביעות כספיות של הקבל   כבסיס

 ביצוע. ה המפקח בעת
 
 ל הקבלן  חריות כוללת שא 41.0.23

הכלוניב  הקבלן  את  לצע  התכניו סאות  שיטת  פי  המתואולפי  הביצוע  רת  ת 
יועץ  וה  מפרטב נו  שבהם אי לדעת הקבלן המידע    הקרקע. אםתאם להנחיות 

לבצע,ל עמספק,   ח  יו  הדעל  נוספות  בדיקות  לצ רוש שבונו,  לו  הגשת  ות  ורך 
 וביצוע העבודה. הצעה  ה
מ  האחריותקרבכל  ול  מותלשל   ה,  היווצ הכלונסאות  מפואי  בקידוח    לותרות 

אם  עליו    חלה ללדבלבד.  יש  נעתו  באמצעים  לאבטחוספי נקוט  שלימות  ם  ת 
 שה זאת על חשבונו. הכלונסאות, הוא יע

בחשב   הקבלן   על 23.1.05 בהלקחת  הקידוחים  ון  מיקום  את  למצב  בהתצעתו  אם 
 דני. ח יקידו דים לרבות וחהצורך בשימוש בכלים מי ואת  הקיים בשטח

 
 הקדיחה  23.1.06

כונה  ח יבש מקידויצוקים באתר ב  כלונסאות ת  שיטקבלן בידי ה  וח יבוצע עלהקד .    1 
M-150 מוש של וידייה. , יתכן צורך בשי 

 המפקח.   רן אישוטעוהציוד  .2 
מכונת  יש .3  מרכזיות  את  ואתהק  לוודא  ל  ידוח  האנכיותה  וכן  פני  הקדיחה  תחלת 

 מהלכה.  דיתוך כ
כז  מר: סטיית ההכללי  של המפרט  230213בסעיף  כמפורט    ת המותרות הנן טיו הס .4 

 תוכנן. מרכז המחס ל ס"מ בי 5לה על  לא תע
 . 2% -לא יותר מ סטית הציר מהאנך .5 
קד .6  מ  ם עייעשה  וח  כל  עלצינור  בסעיף  גן  כמפורט  ה  של   230212יון  כללי.  המפרט 

 ן יבלוט מפני הקרקע.ר המגצינו
 לות מפו מפני ח ות הקידוש להגן על דפנח יהקדובכל שלבי   .7 
תחתית  לנקות  יש   .8  מקרהקאת  שיירידוח  מופרת,  בוקע  ומשקעי  הניקוי    ץ  חול. 

יבת הבור  קה סבהקדוח תנו  ני גמרלפ  הקדוח.  י הכנסת הזיון לבור ייעשה מיד לפנ 
שהוצא חומר  כדימה  מכל  הפר   קדוח  התח למנוע  הזיון  ת  הכנסת  בעת  תית 

 ציקה. היו
ות  מע בחשבון משיביא    סגור. הקבלןוח  מקדח שט עשה ע"י  חתית הקדוח ייי ת ניקו  .9 

 כלוב הזיון.ם סיום הקדיחה ולפני הכנסת המקדח עלפת זו והצורך בהח דרישה
  יון. באם הז   ה מיד בגמר הקדוח והכנסתה תעשכך שהיציק  העבודהאת  לתכנן    יש .10

מוך  מ' עומק עד ס  1.0חות  ר הקדוח לפ גמב ביציקה, יש לעכב את  עיכו  עלול לחול
ור,  ת הבוציאו ולנקות אן, יש להיוהכנסת הז   ב לאחרבאם חל עיכוה.  ד היציקלמוע
 מחדש.ון את הזי   שטוח סגור, ולהכניסלעיל בעזרת מקדח  כמתוארית בשנ

ל .  11 רצי  התחיל אין  שמובטחת  לפני  היהעבודה    פותבקדוח  לגמר  בהתאם    ציקה.עד 
 ה. עבודסוף יום ה  נן לדרישה זו יתוכ
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 אותבכלונס ור הזיוןסיד   23.1.07

 פרט הכללי. של המ  23031כמפורט בסעיף   חתו תהיהקש הזיון וה ה כלובמבנ .    1 
לאמו .2  בסע בניגוד  הכללי,  במפרט  המוט 2300.05יף  ר  אהאלכסונ   ת ו,  צלבים  יים  ו 

ק כלולים  זוריתוכים של חישוקי חי  זיון.ול במחיר המחירם כלו ולא ימדד   פנימיים
 יון. הז  מחירב

 ם בתכנית. מצויניהחישוקים ה רק הזיון, עם פלדת ימדדו,  
ממשכאשר   .3  אינו  עהזיון  לתחתייך  חישוקים  ד  לרתך  יש  הכלונס,  לצינורות  ת 

בחל התחתוהבקרה  שק  הכלון  אין  סנ ל  מיקומ  זיון  שבו  שמירת  להבטיח  ם  ע"מ 
 דדי. מרחקם ההו

 וטר הכלונס לק התאםב ס"מ   5-8 בטון סביב הזיון יהיה סוי הכ .4 
 

רט  המפ  של  23035בסעיף  כמפורט    וןגלילי בט  טח ע"י ב הזיון יוב סביהבטון    כיסוי  .5 
 י. הכלל

 טיק.אין להשתמש בגלילי פלס  
הזי .6  תעשההכנסת  מנבע  ון  פגי  ףוזרת  בדללא  כעה  הזיון  כאשר  הבור.  יש  בד  פנות 

מנולהשתמ בשני  הזיון  פים:  ש  כלוב  להרמת  הכובד  במאחד  לוהשנ רכז  הבאתו  י 
 . תו לבורכי והורדלמצב אנ

 
 וןקת הבטיצי 23.1.08

ט למ"ק  ק"ג צמנ  400ה", יכיל לפחות  ג "משאבבדרו,  6בסומך "  30  -יהיה ב  וןהבט .1
ר  אמוים בשיטת טרמי. בניגוד לוק במלבטון יצ  1חלק    466  שות ת"יויתאים לדרי

יופחת מכמות הצ23042ף  הכללי בסעיבמפרט   אפר    אותהמצ  ט הנ"ל עקב מנ, לא 
 ובת. פחם בתער 

י  .2   -ל  4%ין  החללים יהיה ב  רש, אחוזנדח הסומך ה שיובט  ו מוספים כךוספלבטון 
 קה. מר היצישעות לאחר ג  3ת עד והתקשרות הבטון תעוכב לפחו  6%

התערויכמר .3 הבי  לבבת,  בהוספתם  ואופן  ל  טוןמוספים  מקודיובאו  של  אישור  ם 
 המפקח. 

 ללי.של המפרט הכ 230431ף מפורט בסעיכ היציקה תעשה .4
ק  ללא היציקה   .5 עד  בטהפסקה  מעבלת  נקי  כל    , פרון  בראו  אחרת,  אש  פסולת 

 כלונס. ה
הבט .6 את  לסלק  יידרש  מהחהקבלן  במים  המעורב  העליון  הכל ון  לק  ועד  נושל  ס 

 נקי. טון הלב
קבלת  ר  הקבלן ועל חשבונו לאח   ו ע"י ק זה יבוצע ות בסילורוככל עבודות העפר הכ 

ת יצוקים  לונסאו נית לכך שהכמופ הקבלן    תשומת לבלאופן הבצוע.  קח  המפ  אישור
 ך מפני השטח. פלס הנמו למ

 מ' עליונים לפחות.  3ת הבטון עם ויברטור לעומק לרטט א יש .7
א פרו .8 שליפק  המ  תו  תיצינור  שכלוגן  שיובטח  לאחר  רק  העשה  אינב  שוקע  זיון  ו 

הטבבט להבטי ון  יש  מקרה  בכל  תיווצרח  רי.  העליו ריי"פט  שלא  בקצה  של  ה"  ן 
 ליון.לקצהו הע ד ן בדיוק עהמתוכנ יהיה בקוטר  וא ונס, וה הכל

 
 ח ובקרהפקו 23.1.09

ולסייע   .1 לאפשר  הקבלן  נקעל  לכל  להגיע  באתלמפקח  וודה  החומרים    תלמקורור 
ל הציוד  כדי  החומרים,  את  עלוהמבדוק  להע  לאכה.  להקבלן  המפקח  מיד  רשות 

 .הדרישות וע בדיקות לפיביצות וקיחת דוגמאל  עזרה לצורך
נית  ית והסו רסונות בשיטה האולטלוב בדיקשיבדקו ע"י  ציקה יהקדיחה והי  כותאי .2

 ע.כמתואר בדו"ח יועץ הקרק 
פקח. תוצאות הבדיקות של  "י המשתאושר ע  הה מנוס עבד ה ע"י מהבדיקות תעשנ .3

בעות  הנויות בכל המשמעון  המפקח, יחייבו את הקבל ע"י   אחר אישורןדה זו, ל מעב
תהיה    הבדיקות  ותישור תוצאלגבי אדה הנבחרת ומעבלגבי ה   עת המפקחמהן. קבי
 סופית. 

בצועמו .4 היקפן,    עד  על  והחלטה  עהבדיקות  בלבדי  באופן  המפק יקבע  מתן  ח.  "י 
בדיקואצתו שליות  של  ת  מאוחרים  בשלבים  יהעב ליות  לא  הקבודה  את  לן  זכו 
 ום תוספת או פיצוי.בש

יבצע  ה .5 הבד וי  הכנהקבלן  לבצוע  עב סיע  בדיקיקות.  האולטות  ור    רסונית בשיטה 
הקב  בכ  צינורות  לןיכין  קביעת  לונסאותמהכ   20%  -בקרה,  ע"פ  שונים  בקטרים   ,

 מפקח. ה
 אות. סנל הכלולכ  ית תעשהבדיקה סונ .6
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רשאי לשנות את  והוא  ע הבדיקות  היקף בצו בי  קרה יהיה המפקח הקובע לגבכל מ .7
 לגמרי.   הבדיקות  בלה כולל בטולהג  ללא סוג בדיקה כלההיקף ב

ל .8 הקבלן  דועל  מאצקחת  הבטון  ווגמאות  למעבדת  מוולהעבירן  לבה  דיקת  סמכת 
  ת מבדיקה חפולא י  קוםמפקח במהבדיקות יקבע ע"י ההחוזק. מספר המדגמים ו

 ת אחת לכל כלונס. תקני
למלא,הקבעל   .9 כ  לן  כל  כ  לונס,עבור  לביצוע  תיעוד  בהתאם  לו "טופס  ח  לנספנס" 

 . 23רק מפרט הכללי בפב
אאישו .10 כלור  פסילת  בהתו  לתוצאונס  בסעיף    –הבדיקות  ת  אם  של    23051ראה 

 ט הכללי. המפר
הבדיקות   .11 הקבלןבגמר  על  א  והתיקונים  צלמלא  בדי   ינורותת  צמהבקרה  נטי  יס 

 )גראוט(.  
 יון. על ס ע"מ לבחון את חלקו ההכלונ את חשיפת  אי לדרושרש המפקח .12

 
  רסונית ה לבדיקה אולטהכנ 1023.1.

 : תרלת בין היית כולקה אולטרסונ בדיהכנה ל 
בדיהתק .1 צינורות  צנת  לקה  כממודים  ובמקום  בכמות  הזיון  בפרטי  כלוב  תואר 

 . התכניות
נבדק  ונס  ת בכל כלורוצינ  2יותקנו    23033סעיף  ללי בהמפרט הכ   תלדרישווף  ובכפ 
 רכו. כל אול
, ירותכו  יוןו אין זכלונס שבו התחתון של החלק ס. בחתית הכלונלתהצינורות יגיעו   

ח, חישוקים אלו  ור המפק לאישאם לפרט שיוגש  ורות בהתינ לקיבוע הצשוקים  חי
 . אינם נמדדים

 וע הבדיקות. מת בצעד להשל תוהצינור ות  ות ושלמשמירה על תקינ .2
 ונס. נוחה לכל שה  סידור גי .3
 בדיקה. ר ה ד גמתם מלאים עזקנורות הבדיקה במים ואחוי צימל .4
 קות. ר הבדינטי לאחר גמצמ ות בדיסי הצינורמלו .5

 
 לבדיקה סונית הכנה  .111.23

 סונית כוללת בין היתר:  לבדיקה הכנס 
 עד לשביעות רצון המפקח. טון ום, מיץ ביפ ים רופגושממים,   ניקוי ראש הכלונס  .1 
 לונס. חה לכור גישה נוסיד      .2 

 
 ני הכלונס פ סיתות   23.1.12

 בתכניות.  כמפורטירה הכללית  החפ ת לפני  ימים מתחכלונסאות מסתיל הכ .1
זהירות את  הכלונס, יידרש הקבלן לסתת ב" בראש  טריהשל היווצרות "פ במקרה   .2

 . ן. עבודה זו איננה נמדדתמתוכנבקוטר ה יקלונס נ ר כולהשאי  ה"פטריה"
העפ .3 הבכל  ושברי  מ ר  מטון  יסולקו  הסיתות  ש הא עבודת  למקום  מתר  ר  אושפך 

 מרחק שהוא.  לכלשבונו ולן ועל חבאחריות הקב
 

 רכז כלונס סטייה במן תיקו   1323.1.
 ן. צעים הנדרשים לתיקו מקרה של סטייה כזו מהם האמ קבע בכלקח יהמפ 
 ל תמורה. א כולל   חדש או קורות נוספותונס מהכל ביצוע  יכלול  קוןהתי 
  
 הזיוןצי בקו הכלונס או וןון סטייה במפלס פני בטתיק   23.1.14

ונתגלת במיד .1 סטייהה  בטו במ   ה  פני  הכלופלס  העולה  ן  או    5  עלנס  ס"מ,    –  30+ 
 קח. ן את הסטייה ע"פ הנחיות המפבלן לתקש הקיידר

צי  קו  רוש תוך שמירה על שלימותלס הדת עד למפורת בזהיסותיחצב ויבטון עודף י .2
 .הזיון

 היטב. קו  ינו  טון הכלונסב ושלם ביציקה לאחר שפניחסר י בטון  .3
 ון עצמו. בור התיקע  כל תוספת תשולם לא המתוקן.  רכולפי או נס יימדדהכלו .4
ז קו .5 קצרצי  בשיעור  יון  בסטייה  מהמתוכנן  על  ים  ק  5העולה  המופעמים  ט,  וטר 

 קח. ת המפלפי הנחיו יתוקנו
לחצו .6 יידרש  והקבלן  את  ב  הכלונסלסתת  המוטות לגלו  פני  של  נוסף  אורך  ו  א  י 

 ים. ים הקצר רכה לקוציתוך תקני, האבר  רתך,שיידרש ל
יתוך מסוג  ותרת ברה המעשה שימוש בפלדרה שבו נ מקאושר רק בוצים יריתוך ק  .7

 .  W- 440פ 
מאפ במק   אינה  שהפלדה  ריתרה  פג וך  שרת  בחזקה,עיללא  לבצע  יידר  ה  הקבלן  ש 

בא שרוולמצעחיבורים  מתועשיםות  ב  ים  זעם  למטרה  המיועדים  ומהסוג  ו  רגים 
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כגוןלקואים  המת המוט.   ET Seriesת  מסדר  Ancon MBT Couplersמסוג    טר 

Couplers . 
 לן ועל חשבונו. ע"י הקב עשו  כל התיקונים יי .8

 
 ם דוח כלונסאות צמודיקי 23.1.15

קוטר    2.5ן מפי  יהיה קט   יהםנסאות אשר המרחק בין צירי כלורצוף שנ   ןפוח באו לקד אין   
הכ קדיחת  הקטן.  תולוהכלונס  השני  רנס  לתר  בכ ק  שהבטון  הראאחר  יגי לונס  ע  שון 

 . ימיםן לפחות שלושה יש להמתי ה . בכל מקרהסופי מחצית חוזקו ל
 

 מפלס פני הכלונסאות 1623.1.
בפנ  יהיו  הכלונסאות  קי  היסוורותחתית  ראשי    דת  לא הכלונאו  לתכניות.  בהתאם  ס 

י   צעויבו יבוסוד. הקידועמודי  פני חפירה כלח  הכלונס  קת  יצי  ת. רק לאחרליצע ממפלס 
 היסוד. לקורות המצע שמתחת זי בור ארגהתעלות עיחפרו 

 
 מדידה מיוחדים אופני 2.23

 חידה כוללים גם: ור במפרט הכללי מחירי הי וסף לאמבנ 
הסיתות   .1 בעזרכלוראשי  פטינסאות  היחית  במחיר  כלול  מתאים  ואיש  נו  דה 

בנפ ו  תהסיתו  רד.נמדד  נקי  כל    ללאלא מפורר,  יא,  בר יבוצע עד לקבלת בטון 
 '.ע וכו נייט, קרקו לוך, בנטשאריות לכ 

 .(AS MADEעדות )  כניתתלרבות הכנת ך ודד מוסמירותים של מ מדידות וש .2
 ת הבדיקה. ינורוות צלרב רט יות( כמפולטראסונבדיקות )סוניות, או כל ה .3
האורך    האורך  .4 יהיה  פי   וק היצלמדידה  המסהא   על  בתוכניותורך  לא   .  ומן 

לקישו לבללם  קידוח  עבור  ישולא  ן  ולא  לקבלןיציקה  ביצו   לם  ע  עבור 
 . בתוכניותורך הנקוב בר לאלונסאות מעכ

פני      אפילו עד  כנן אופלס הסופי המתו ל למצוק מעלונס היך הכלא יימדד אור .5
 .  ן נקי כנדרש להגיע לבטו  כדי הקרקע 
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 'י( )רג  דות יומיותעבו - 29רק פ
 
   ידהאופני מד 01.29

 הת ביצוע העבודע ת ביומיומן עבודות  ובודות שנרשמו בי ע עבור אותן רקהמדידה תיעשה  
 . ובכתב ע"י המפקחשרו מראש יאווש
תו  שנה באוגדה בו הועסקו האנשים, ותואותו יום עבוום תרשמנה ביומן בסי שעות העבודה  

 ים:הבא  את הפרטים הרשימה תכלול  .קחור המפיום לאיש
 . ודה המדויקעבום ותאור המקשמות הפועלים ו ודה, תאריך, שעות עב 
 . תחושבנה כשעות רגילות התשלום הןרך לצוונתן כל תוספת יא ת פות לר שעות נוסועב 
 . דה בפועל נטועבויהיה עבור שעות   התשלום 
 . שלוםמש אסמכתא לתויש  לחשבון, יצורף פקחע"י המ םדו"ח לעבודות רג'י חתו 

 
 כוח אדם   02.29

 דה לאמנהלי העבו .בפועלהפועלים   דוות שבהן עבשערק את ההעבודה יומן ב יש לרשום  
 .ולים ברווח הקבלן יחשבו ככל וי אדם שמו במצבת כוח ריי

 
 מכני  ציוד   03.29

חירים בהתאם למתו לם תמורואת השימוש בציוד מכני, תשומית מחייבת הי  אם העבודה 
   .יותהכמו תו ציוד כמפורט בכתבי אוהאחרים לגביפות לתנאים  ובכפ

  ""חשב" או "דקל  רוןי מחיהמחיר עפ" ה תב הכמויות, יהיבכ טו מחירים וראם לא פ 
 .15%בהנחה של  מבניהם( )הנמוך .ידכנ הע

 
 חומרים   04.29

של כתב שורו בעונות אי, טוכיו"ב ה בעבודה, לרבות פחת, הובל  מרים שהושקעוהחוכמויות  
 . פקים"י הסקבלן קבלות חתומות עפק ה יידרש, יס  אם .המפקח

 
 יםגומים ודרכפי   05.29

כיו"ב, אלא אם כן  צעי עזר ואמ ים,כ ת פיגומים, דררתמושלום זכאי לכל ת  הקבלן לא יהיה 
תב ע"י  כהיומית, ואושרו בהתאם וב צורכי העבודהי ליוחד ובאופן בלעדהותקנו אלה במ

 . קחהמפ
 
 'י )עבודות יומיות( ברג ות כוח אדםמחירים לעבודולת תכ   06.29

 ים בין היתר את: ללייחשבו ככוה רים לשעת העבוד המחי 
 

ק, תוספת משפחה, תוספת  תוספת ות ון:כג ת תוספות הנהוגוהכל  סוד ושכר הי .א
 . יוקר

 .וח הטבות סוציאליות הוצאות ביט  ים,כל ההיטלים, המס .ב
 . ממנודה ושטח העבום לעת עובדיסה .ג
 . עבודה(ודה ומה נסיעה )לעבזמני ה  .ד
למקום    םרבות הובלת הכלי)ליוד הקבלן צ בכלי עבודה, לרבות ששימודמי  .ה

 . ו(ממנדה ווהעב
 . גחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנהרות בהששוהקאות  הוצ .ו
   .רות והן העקיפות של הקבלןן הישי, ה הוצאות כלליות .ז
   . לןרווח הקב .ח

 
 וד מכני לעבודות ציירים  תכולת מח   70.29

 אר את:השללים, בין כווצגים להלן ייחשבו כהמבודה חירים לשעת עהמ 
 והחזרתו, דלק, שמן וחשמלבודה ם העו למקוד, הובלתת הציוזקאחל הכלי, ישכר מפע 

,  חת ובלאייטוח פ אות השוטפות עליו, כגון: בוהוצ יודת הציוד, מחיר הצהנדרשים להפעל
 . רווחיובלן ו ליות של הקלוצאות כ ה
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 מטבחים   - 31פרק 
 

 (תכנון ביצועחדרי קירור ) 
 

 מההקד
 

מיפרט טכני מיוחד לכל אחד  , והקפאה חדרי קירורמבנה י כללי למיפרט טכנכולל  ןהמסמך שלהל
 . והקפאה לחדרי קירור יםטיפוסי םטירפו  שייכללו בהצעה  מהפריטים

   למילוי ע"י המציע.  –ב כמויות לבקשת מחיר ך זה מצורף כתלמסמ
 

טבח  ן מיד למתכנני המריך לדווח עליהצ ,המפורטים לעיל  פרטאם מתגלות סתירות בין מרכיבי המי
  הפריטים להרכבת/ולקבל מהם הבהרות והנחיות מתאימות. הצעות המחיר לייצור/לאספקת

 ובהתאם להם.   ו אחד ממרכיבי זה תוגשנה רק אחרי לימוד כל  פרטי במ ליםולכה
 

  בור, לחיולהרכבתם בו בהתאם לתכנית לאתר פריטיםה  יצרן/ספק הציוד יהיה אחראי גם להובלת
 .  יפרטולביצועם המושלם של כל הסעיפים הכלולים במרכיבי המ  למערכות המבנה  כבהמבנה המור

 
לבדוק את  מנת העבודה, ויה מיד עם קבלת הזלאתר הבני הגיעב לחיי ,ה כהצעתו תזיצרן ציוד אשר 

שקעים ברצפה, איטום, שיפועים, הכנות להתחברות למערכות  כל ההכנות שבוצעו במטבח, כגון: 
סף הקיים באתר ומחייב התייחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה  וכל נתון נו  - וזמל ופיקוד, ניק חש

שך  מבהלפרוייקט. שהוא מספק  םפריטימתאימים ל  הנ"לים תנא ה לכ י הספק יוודא כשל הציוד.  
מנהל הפרוייקט, ימסור הזוכה דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות   לביקור זה, שבו יתלווה לזוכה

 כפי שהוזמנו.  רכבת המבניםוע של הות למנוע את הביצחדות, אשר עלולהמיו 
  

 המטבח. ת  /שור מתכננלאי -"  צועיב ל זוכה "סט תוכניות עבודהה אחרי הבדיקה באתר יפיץ  
 

להרכיב את כל  ניתן כי דרישותיו לשינויים בוצעו וכי ויאשר ספק  היבדוק   רגעת הציוד לאתלפני ה
רכות התשתיות שיידרש אחרי  כות האספקות ובמעכל שינוי במער .לפי התכנית המאושרתהציוד 

 אישור זה יבוצע באחריותו של ספק הציוד, ועל חשבונו.
 

, וקיימת  שה להצעת המחירבקהמופיעים ב םפריטיהרכוש את כל מתחייב ל  אינו יןזממה :ההער
 או יירכשו בשלב מאוחר יותר.    -אפשרות שחלק מהפריטים לא יירכשו כלל 

 
 ", קיבוץ נחשון מטבחים"נחשון תכנון  –    עוזרי אמנון   –המטבח  ןאל מתכנ רות ניתן לפנותלהבה
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 י  כני כללמיפרט ט  - קירור והקפאה-חדרי
 

 4ºC+חדר קירור 
 ; 2ºC+לבין    4ºC+ בטמפרטורות שבין  -מזון ומשקאות חסון מקורר שלמיועד לא

 
 -18ºCחדר הקפאה 

 ;  20ºC- לבין 18ºC- שבין בטמפרטורות  - מיועד לאחסון בהקפאה של מזון
 

 קירות ותקרה ייבנו מפאנלים טרומיים; 
 ס"מ;   10לפחות   –ה ות, בחדרי הקפאס"מ לפח  8 –נה ב מה עובי הפאנלים בחדרי קירור בתוך

 בלחץ הנתון בין שני ציפויים קשיחים;  -עשויים מפוליאוריטן יצוק  הפאנלים
שעה/מ"ר,  /BTU  1.5-ם לא גדול מחו-ם מקדם מעבר, וע25-עם מקדם הפצת אש של פחות מ

 ק"ג/מ"ק;   40בצפיפות נומינאלית של 
 (:פרטגוף המאחרת ב במפורש ןייואלא אם כן מצציפוי הפאנלים ) 

 מ"מ  0.5בעובי מינימאלי של   304פח פלב"מ   -שופים  ות חיצוניים חפנים החדר ובקיר •

פוקסי  בוע בתנור בצבע א פח מגולוון צ  –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים  •
 לבן 
 בגימור של "ליטוש מבריק";  -ציפוי פלב"מ 

 קור;-למניעת גשרי   עות חמר מבודד,ית באמצמחיצונ תימ יעם ניתוק מושלם של מעטפת פנ
 

 יחוברו בצורת "זכר/נקבה", המבטיחה מגע מלא בין החומר המבודד;  הפאנלים
יטה אחרת שתבטיח  פאנלים, או בכל ש יים, המובנים בהחיבור ייעשה באמצעות התקנים ייעוד

 חיבור רציף ויציב )בכפוף לאישור מתכנן המטבחים(; 
 

לן תהיה  ת המתוארות להגמר כל הפעולו י הרצפה, כך שבע במילובתוך שק  השערצפת החדר ת 
 ללא כל מדרגות או רמפות כלשהן;    -הרצפה הסופית המשך רציף של רצפת המטבח הסמוכה

ס"מ, המצופות משני צדדיהן בנייר אלומיניום,   6-7וליאוריטן בעובי  תעשה מפלטות פ רצפת החדר
 עליהן תונח שכבה של נייר טול;  

 הריצוף במטבח; ריצוף כדוגמת  –ירור והקפאה קחדרי  ר רצפתומיג
כפוף לאישור  –במקרים מיוחדים ניתן להשתמש בגימור של ציפוי אפוקסי או אלומיניום ממורג 

 בח;מתכנן המט
מ"מ, המושקע ברצפה במפלס הרצפה   1.5בעובי   304מפח פלב"מ  סף רצפה -בכניסה -בפתח החדר
 הסופית;  

 
 לכל הפחות;  ס"מ 275יהיה   –תקרה ן רצפה למרחק בי –החדר   לש גובה פנימי

בחזית החדר, ברווח בין תקרת החדר לבין תקרת המבנה, תהיה   -מקומות בהם אין קיר בנוי  ב
 החזית של החדר;  ימור זהה לגימור פאנל קירור, בגסגירה עשויה מ

ת  באמצעו וייאטם  רגסיכל מרווח בין חדר הקירור לבין קירות, מחיצות או כל משטח אחר י 
 אטימה שיאושר לביצוע ע"י המתכנן;   וע"י חומר  304ים מפח פלב"מ סרגלים העשוי 

 
 קוד ובקרה.  , ובה יותקנו אביזרי פי304בחזית החדר תושקע קופסא מפח פלב"מ 

 
 לתות ד

 קירור יותקן משקוף בגימור פלב"מ; בפתח חדר ה
הזהות לפתח בקיר   במידות  נדרש פתח חדר קירור  –בשל אילוצים מקומיים  –במקומות בהם 

 ף מיוחד הסוגר את הפתח בפאנל הקירור ואת הפתח במבנה;ייבנה משקו ו,מבנה שלפני 
 ; ס"מ לפחות 200 הדלת תותאם לפתח אור ברוחב לפי התכנית, גובה

מ בדופן כפולה ומבודדת ממולאת גרת אלומיניום עם גימור מפח  פלב"הדלת עשויה ממס
 פוליאוריטן יצוק;  

לפי הנחיה מפורשת בגוף המפרט )ע אפוקסי לבן מגולוון צבוע בתנור בצבי פח ציפו ן:לחילופי 
 (; בלבד!

 ס"מ )לא כולל משקוף(;   10  -עובי הדלת
 מפרטורות נמוכות;  וחלטת, והעמיד בטהמבטיח אטימה מ עם אטם היקפי מגומי 

עול מבחוץ  כשהוא נפלסטיק קשיח, עם מנעול מובנה אשר ניתן לפתיחה מבפנים גם עם ידית עשויה 
 וד בחדר"(; )למקרה של "אדם לכ

 סוג הדלת המבוקש לכל חדר מצוין במפרט הספציפי לו.  -דלת תהיה דלת הזזה או דלת כנף רגילה ה
 

 ; (M.T.Hאו  Fermod)כדוגמת תוצרת  מתרוממים/יורדים צד-: עם צירי נףדלתות כ



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    129  

תון מחורץ   , ועם מסלול תחמלמעלה תלויים 304: עם מסבים כדוריים עשויים פלב"מ דלתות הזזה
ועם    304ון מרכזית התפוסה במשטח התחתון, עם מעצורי דלת עשויים פלב"מ על סיכת נייל  הנע

 פגוש גומי. 
 

עם פס   –הפתח  לרצפת מתחת  היקפי )כולל ף הדלת גוף חימוםאה יותקן במשקובחדרי הקפחשוב: 
 אלומיניום גלוי בקו אחיד עם רצפת המטבח( המיועד למנוע את קפיאת הדלת.

 
 שובר ואקום

 לחץ, להרכבה על קיר ניצב או בתקרת החדר; -תום מכאני לאיזון לחץ/תתדר יצוייד בשסכל ח
 חדר(; מחוץ ל  –)חיבור  נט חימום מובנהבחדרי הקפאה השסתום יצוייד באלמ

 ערך. -)לחדרי הקפאה( או שווה 2220)לחדרי קירור( או  Fermod 2222כדוגמת תוצרת 
 

 הגנה על קירות ודלתות 
(, Kick Plate) לוחות הגנהקירות חיצוניים חשופים, יותקנו ועל  –חיצוני  בצידן ה –על דלתות 

 ס"מ; 100ובה מ"מ, בג 1.5של עשויים פח אלומיניום ממורג בעובי מזערי 
אשר יורכב על הדלת/הקירות )מסוג אשר יאושר ע"י מתכנן  מיפלסי  -עם באמפר הגנה דו לופין:לחי

 המטבח(. 
 

 פרטי ביצוע עקרוניים  
 
 ת מבוצעים בצורה נכונה, ברמה גבוהה ובהתאם למפרט; ם חייבים להיוהחדרי *
 
ובלים  פנים; במקומות הגמבחוץ ומב -פה בכל אזור הרצ 100%צריך להקפיד על איטום של   *

במקומות בהם אין קיר   –ס"מ )ללא רולקה(   20-גובה של כבקיר מבנה האיטום יעלה עד 
האיטום יהיה לפי פרט יועץ   חדר/י הקירור.ס"מ מעבר לתחום    30-גובל האיטום יתפרס כ

 ;חדרים(בבקשה להצעת מחיר למבנה הלל לא נכ) ידו-יאופיין ויוצא למכרז על; איטום
 
חשמליים או צנורות   להתקין משטחי חימום )גופי חימום ת לחדרי הקפאה ישמתח *

מעל גליקול(, המיועדים למנוע היווצרות קרח ופגיעה בתשתית המבנה. המשטח יותקן 
בבקשה להצעת מחיר למבנה  לל לא נכטום, לפי פרט יועץ האיטום ובאחריותו )לשכבת האי

 ;  החדרים(
 
  ולא מעל -)לפי התנאים בפרויקט(   מחוץ לתחום המבנהרור רצוי למקם את יחידות הקי *

 חדרי הקירור;  
 
היועץ,  לפי יועץ מ"א/קירור( ימוקמו בתוך החדר לפי הנחיות –מפזר קור )אחד או יותר  *

שסף תחתון שלו )כולל אמבט ניקוז מי הפשרה( לא יירד אל מתחת לגובה סף   בצורה
 הדלת;

 
עץ  אופיינו ויבוצעו לפי יועץ מ"א/יוות בקרה והתראה יזרי הקור ומערכיחידות הקירור, מפ *

 (;בבקשה להצעת מחיר למבנה החדרים לא נכלליםהקירור של הפרויקט )
 
, 304ת, יהיה באמצעות משקוף עשוי מפלב"מ המבנה, בדלתו החיבור בין החדרים לבין *

  שלמות כל חדירהאשר גם יאפשר את פתיחתן המרבית של כל הדלתות וגם יאטום ב
לביצוע ע"י קבלן  –במבנה  )יכלל במכרז ציוד קבועולהפך  –ה מבחוץ לתוך המבנ

 ;   הנירוסטה(
 
חריות קבלן החשמל בוצע באתשמל ותאופיין ע"י יועץ הח -כולל קווי הזנה –תאורת החדר  *

 ;(להצעת מחיר למבנה החדרים   בבקשה לא נכללת)
 
 הפרויקט. מתכנן המטבחים שלעשה בתיאום עם מיקום לוחות הפיקוד של החדרים יי *
 

חס אך ורק למבנה חדרי הקירור וההקפאה; הוא אינו כולל את איטום  מפרט ציוד המטבח מתיי 
או התאורה )תאופיין ע"י יועץ החשמל,  (, ן המבנה , באחריות קבל)יאופיין ע"י יועץ איטום המבנה

 באחריות קבלן החשמל( 
 

 :ן ביצועתכנו
 זמין  פק חדרי הקירור ויוגשו לאישור המע"י סיתוכננו  – הבקרה וההתראה מערכות הקירור,
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 תכנית 
 1:50קנ"מ 
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 1כמות:  רור חדר קי                         KDR-2 מספר:פריט 

 6.2שטח במ"ר :       
 .  4°C -ל   0°C  ביןבטמפרטורות ש תומשקאו   לאחסון מזוןישמש  ייעוד:
ע"י   – כות פיקוד והתראה ומער רורד )מערכת הקי חדר הקירור בלב זה מתייחס למבנה פרטמ כולל:

 . אחרים(
 יה כדלהלן:וי הפאנלים יה ציפ מבנה:

 304פח פלב"מ   –ים החדר ובקירות חיצוניים חשופים פנ •

צבע ח מגולוון צבוע ב פ  –אה תכנית( רקירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים ) •
 אפוקסי לבן 

 304מ פח פלב" –דלתות  •
 

 ". מיפרט טכני כללי  -קירור והקפאה -חדרי"ראה   –י ופרטים מפרט טכנ
לפי  מידות סופיות   –דת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח פי מי-יעשה על תמחור ההצעה י :הערה

 ;מדידה באתר ע"י היצרן
 . ר למערכת בקרת מיבנהד והבקרה חיבויקויין מערכות הפפ יש לוודא מול מא

 
 סופק עם:י הפריט

 
 ס"מ  90חב מותאמת לפתח ברו –נף דלת כ

 ראה נספח "חדרי קירור"  –לפרטים 
 

 1כמות:  חדר קירור                          KDR-2A פריט מספר:
 6.8שטח במ"ר :       

 .  4°C -ל   0°C  שבין בטמפרטורות ומשקאות  לאחסון מזוןישמש  ייעוד:
ע"י   – וד והתראה ומערכות פיק רורמתייחס למבנה חדר הקירור בלבד )מערכת הקי  זה פרטמ כולל:

 . אחרים(
 וי הפאנלים יהיה כדלהלן:ציפ מבנה:

 304פח פלב"מ   –פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים  •

ע בצבע פח מגולוון צבו  –ע"י קירות בנויים )ראה תכנית( ים המוגנים באתר קירות חיצוני •
 אפוקסי לבן 

 304פח פלב"מ  –תות דל •
 

 ". טכני כללירט מיפ  -והקפאה קירור -חדרי"ראה   –מפרט טכני ופרטים 
לפי  סופיות מידות    –פי מידת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח -תמחור ההצעה ייעשה על  :הערה

 ;ןדה באתר ע"י היצרמדי
 . נהיבור למערכת בקרת מיבהפיקוד והבקרה חיש לוודא מול מאפיין מערכות 

 
 יסופק עם:   הפריט

 
 "מ ס 90מותאמת לפתח ברוחב  –דלת כנף 
 אה נספח "חדרי קירור" ר –לפרטים 
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 1כמות:  הקפאה  חדר                         KDR-3 פריט מספר:

 6.3שטח במ"ר :       
 .  18°C-   לש הטורמש לאחסון מזון בטמפריש ייעוד:
ע"י   – ומערכות פיקוד והתראה  רורהקי בלבד )מערכת  זה מתייחס למבנה חדר הקירור  פרטמ כולל:

 . אחרים(
 ציפוי הפאנלים יהיה כדלהלן: מבנה:

 304פח פלב"מ   –פים יים חשות חיצונפנים החדר ובקירו  •

מגולוון צבוע בצבע פח   –אה תכנית( ים )רע"י קירות בנוי ים המוגנים באתרקירות חיצוני •
 אפוקסי לבן 

 304פח פלב"מ  –דלתות  •
 

 ". מיפרט טכני כללי  -קירור והקפאה -חדרי"ראה   –טכני ופרטים  מפרט
לפי  סופיות   מידות  –ית המטבח לפי תכנת כאן ו פי מידת השטח המצוינ-תמחור ההצעה ייעשה על  :הערה

 ;רןדה באתר ע"י היצמדי
 . ד והבקרה חיבור למערכת בקרת מיבנהויין מערכות הפיק ל מאפ יש לוודא מו 

 
 יסופק עם: הפריט

 
 ס"מ  90מת לפתח ברוחב מותא –לת כנף ד

 ראה נספח "חדרי קירור"  –לפרטים 
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 פרטים טיפוסיים 
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 במבנה קבוע פלב"מ יוד צ
 

 הקדמה
 
מיפרט טכני   קבוע במבנה בייצור מיוחד, מיפרט טכני כללי לציוד מטבח   מסמך שלהלן כוללה

.  ם טיפוסיים לציוד קבוע במבנהופרטי כללים בבקשה להצעת מחירהנם  טייר פמיוחד לכל אחד מה
מילוי  ל –לבקשת מחיר למסמך זה מצורפים תכניות העמדת הציוד )במקום בו נדרש( וכתב כמויות  

   ע"י המציע.
 

לדווח עליהן מיד למתכנני המטבח ולקבל   יש פרט שלהלן,אם מתגלות סתירות בין מרכיבי המי
  פרטספקת פריטי ציוד הכלולים במיאימות. הצעות המחיר לייצור/לאמתת יוח נהמהם הבהרות ו 

 ובהתאם להם.   ונה רק אחרי לימוד כל אחד ממרכיבי זה תוגש
 

חיבורו למערכות  ו  הרכבת הציוד .אתרה  אליוד הצ  הובלתראי גם להציוד יהיה אח יצרן/ספק
 המזמין(.ל  מות רחא)אלא אם כן סוכם  יבוצעו ע"י אחרים )במקום בו נדרש( המבנה

 
, חייב להגיע לאתר הבנייה מיד עם קבלת הזמנת העבודה, ולבדוק את  ו תזכה הצעת יצרן ציוד אשר 

טיח/קרמיקה, שיפועי רצפה,  /, קירותה/ניקוזים מחסומי רצפון: כל ההכנות שבוצעו במטבח, כג
 לךה מבוכל נתון נוסף הקיים באתר ומחייב התייחסות אליו   -גבהים של קירות/מחיצות 

ודא כי כל התנאים הנ"ל מתאימים לפריטי הציוד שהוא  הספק יוצור/ההרכבה של הציוד.  ייה
דו"ח על   יקט, ימסור הזוכהוכה מנהל הפרויבהמשך לביקור זה, שבו יתלווה לז מספק לפרוייקט. 

 כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות, אשר עלולות למנוע את הביצוע של הפריטים כפי שהוזמנו. 
  
הכולל מידות לחיבורי ניקוזים  ת עבודה לביצוע"  "סט תוכניו זוכהה ה באתר יפיץ  יקבד ה ירחא

 המטבח.   נ/ת לאישור מתכנ -באתר 
 

ו לשינויים בוצעו וכי ניתן להרכיב את כל  ויאשר כי דרישותיתר יבדוק הספק  לפני הגעת הציוד לא
ת שיידרש אחרי  יושתהת תוכל שינוי במערכות האספקות ובמערכהציוד לפי התכנית המאושרת. 

 באחריותו של ספק הציוד, ועל חשבונו. אישור זה יבוצע
 

,  מחירבקשה להצעת הם המזמין אינו מתחייב לרכוש את כל פריטי הציוד המופיעי הערה:
 או יירכשו בשלב מאוחר יותר.    -רות שחלק מהפריטים לא יירכשו כלל וקיימת אפש

 
 ", קיבוץ נחשון יםמטבח"נחשון תכנון  –    עוזרי וןאמנ   –המטבח  ןלהבהרות ניתן לפנות אל מתכנ
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 מיוחד לייצורקבוע במבנה ציוד 
 מיפרט טכני כללי 

 
 
 כתב כוונות .1

הנדרשים לייצור/להשלמת נושא  גי העבודה/הציוד  פרטים את כל סו המסמכים שלהלן מ .1.1
לן:  וד )להציה  ןהבקשה להצעת המחיר, והם יהוו בסיס להתקשרות בין המזמין לבין ספק/יצר

 חוזה"(.   "ה

)שרטוטים( משלימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא  מפרט ותוכניות  .1.2
ינה של ציוד  רשת לשם הפעלה תק אחרת, שהיא נד אם כן צוין במפורש אחרת; כל עבודה

ללא תוספת   החוזההמסופק ע"י קבלן/יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת 
 . רימח

ת ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן;  דיר דרישות מזעריות לרמולהלן מג פירוט ה .1.3
 ד שיספק ויתקין קבלן/יצרן/ספק אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציו 

 חוזה.  הבמסגרת 

קבלן/יצרן/ספק ימלא הוראות מפורטות של קבלן ציוד להתקנת פריטיו; אם יש סתירה  .1.4
מפורשות בכתב מהיועץ   יע מיד ליועץ ולקבל הוראותלהוד עליו  ,יםט רפלמבין הוראות יצרן  

 לפני שימשיך בעבודה.

הבנייה;   ים מיוחדים' שלמפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן, כולל גם 'פרט .1.5
ו יש סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט להלן, יפעל קבלן/יצרן/ספק בהתאם במקום ב

 להוראות המפקח. 

 ירעת המחהצל  הבקשלמענה  .2

 יון נתונים אלקטרוני )תואם "אקסל" ( כתב הכמויות יוגש בפורמט גיל .2.1

 דרש יש למלא אותו כנ –גיליון נתונים אלקטרוני  לבקשהבמידה וצורף  .2.1.1

יש להעיר על כל טעות/אי   –שלהלן )כולל נספחים(   פרטיר לפי המפורט במ הציוד ייוצ .2.1.2
 התאמה ולציין במפורש כל חריגה מהמיפרט הטכני 

יהיה בעברית או    ואה – וכדומה(ול חומר כתוב )פרוספקטים בה תכל והתשו דהימב .2.1.3
,  (PDFפיס" או  באנגלית בלבד, מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל )תואם "מיקרוסופט או

 אליו הוא מתייחס  מיפרטהפריט ב  ם ציון מפורש שלע

את  במפורשן י יצ(, יש לקבלן משנה )ולא ע"י החברה העונה  במקרה בו הציוד מיוצר ע"י .2.2
 טי הקבלן בהצעה פר

 לולה העבודה הכ .3

העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/ החומרים, וביצוע כל הפעולות הקשורות   .3.1
הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא    זה ו/או בשרטוטיםכמפורט במסמך  לציוד מערכת המזון

  בהתאמה  הציוד,  לכ לשהבאה ו חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפרוש, ובזה כלול: ייצור
 . יין, ובהתאם להנחיות המפקח מטעם יזם הפרויקטללוח זמנים של קבלן הבנ 

יוד לפי  הכנה להתקנת הצ  יצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת .3.2
 והוא אחראי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות המתאימים.  ,חוזה זה

אלא אם צויין   ,חוזהב הכלול הציוד כל  לש אתרהובלה אל ה היקף העבודה כולל  כאמור,  .3.2.1
 ורש אחרת בכתב הכמויות.במפ

 עמידה בתקנים  .4

ות תקנים  יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדריש .4.1
שות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים ם/מקומיים, ובדריארציי

 .מסוכנים

  מצרכים ושירותים ישראלייםוח על  וי פיק צו ל/םיצרן/ספק יציית לדרישות חוק/לתקני .4.1.1
 כולל גם:  –בכל הנוגע לציוד חשמל, למיכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה 

 קנות משלימות;ות 1970התש"ל  הוראות למיתקני תברואה .4.1.1.1

 ותקנות התכנון והבניה; 1965ק התכנון והבניה, התשכ"ה חו .4.1.1.2
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 ם: ניקת ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משלושה  .4.1.2

 NSF/ULארצות הברית  ן תק .4.1.2.1

 CEאי  תקן אירופ .4.1.2.2

 " 900 תקן ישראלי "ת.י. .4.1.2.3

או   NSF/UL ארה"בציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן  .4.1.3
 CEופאי לתקן איר

 NFPA/96או  1001/6ות באש ת"י  תקן בטיח .4.1.4

 אחריות בין המקצועות השונים .5

אחר הקיים/שיותקן  ציוד   ם ומולריחאההיצרן/ספק מחוייב בתיאום מול הגורמים   .5.1
   בפרויקט 

 הבטחת איכות  .6

 יצרן/ספק יספק לפי דרישת הבעלים עדות ליכולת הביצוע שלו הכוללת: .6.1

 .  ת כספייםספית ועל מקורוהצהרה על אחריות כ .6.1.1

 . ן בפרויקטים בעלי הקף דומהניסיו .6.1.2

 . הכלול בחוזה לייצור מיוחד הצהרה על היכולת של מפעלו לייצר כל הציוד .6.1.3

לן משנה, יש לקבל את אישור המזמין ו/או  ייצור מיוחד מיוצר ע"י קבציוד לה בו הקרבמ .6.1.3.1
 היועץ לקבלן המוצע. 

 הציוד הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת .7

 או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת שרטוטי עבודה ק יקבל מהיועץ ו/ספיצרן/ .7.1
(Shop Drawings) י היועץ ו/או המזמין.ושר ע וד יאי שהצ י; הזמנת ציוד לא תבוצע לפנ"   

ק/יצרן יספק ליועץ, במשרדו, דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו, ללא  ספ .7.2
ע בהתאם ל"דוגמאות  צ; כל העבודה תתביידרש לעשות כןעלות כספית, אם וכאשר 

 . מאושרות" אלו

 ה, לכל המבנ   יצרן/ספק ידאג להשגת אישור ממונה הבטיחות של המזמין ומהמפקח על .7.3
 .חוזהה בעבודה שהיא נשוא ו יוד המורכבים על ידחיבורי הצ

 בדיקה ופסילה  .8

רישות רשויות  על הקבלן מוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד בד .8.1
ובכל התקנים, יקיים את כל תנאיהם, ויבצע את הבדיקות הנדרשות    ירוניות/ממשלתיותע

 . םאישורילת הבהכול עד לק  -על חשבונו  -שתידרשנה 

יכל/יועץ/המפקח על הפרויקט( תהיה גישה חופשית  לבעלים ו/או מיופה כוחם )אדר .8.2
וק/לוודא  האמור, כדי לבד למפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך תקופת ייצור הציוד 

ות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק יתקן טעויות שתגלנה  שהתוכני
 . המפורטים ות/שרטוטיםת/הוראכניוובשעת הבדיקות, בהתאם לת 

ם שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י הבעלים ו/או מיופה כוחם; יצרן/ספק כל החומרי .8.3
בבדיקה, בין אם עשו  קנים אשר ייפסלו ים/אביזרים/מית יסלק מהשטח /מהמבנה כל החומר 

,  נוסף בם שימוש או באם לא. הקבלן יחזיר את הבניין לקדמותו, על חשבונו וללא כל חיוב
שאינו תואם את דעת הבעלים ואת   חלק עבודה שייפסל, אוק/יפנה כל  ויפר

 בנדון.  שעות מקבלת הודעה בכתב  24השרטוטים/ההוראות/תנאי חוזה, והכול בתוך  

להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכללותה, עד   מיופה כוחם זכאיםבעלים/ .8.4
הפסקת  להכריז על נו, אויפו םשעבודה/חמרים/אביזרים/ מיתקנים הנראים להם פסולי

 של מטרות/שרטוטים/הוראות. -ביצוע כהלכה" -ביצוע", או בשל "אי-החוזה בשל "אי

בדיקות על  )ה מרים, בזמן קבלתובאשר לעובי חו בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" .8.5
 . (חשבונו של יצרן/ספק

 הבנייה.לאתר  באתוהיצרן/ספק יקבל אישור מהיועץ על כל 'ציוד מיוצר במיוחד' לפני  .8.6
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 ומריםח –ציוד מיוצר במיוחד  .9

חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים/ מראה   .9.1
שיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך שיתקבלו  ותעשנה במבלט/במ  ורות' תעורגלנהאסתטי; גזרות/ 'צ

חידים קצוות אעם   מחתכים )פרופילים( נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת,
 ים אמיתיים.ות מעוגלות על רדיוסופינ

אלא  (,פלב"מ)להלן:  פלדה בלתי מחלידהמכל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו  .9.2
 ובתוכניות.  ט מיוחד של הציודין במפורש במפראם כן צו

 -יותר מ-אחוז ניקל ולא  8-10עם    18-8/304פלב"מ יהיה מסוג אלא אם כן צויין אחרת,  .9.3
 ז פחמן. אחו 0.07

 . מ"מ 0.8-אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ .9.4

 ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.  .9.5

'  ו ב'ריתוך נקודותחיבורים ייעש H 3/4 ,S-3;פחי חמרן יהיו מטיפוס )אלומיניום(:  חמרן  .9.6
 ס"מ.  5או ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על 

 ימה שלהלן: תחייב הרש פלב"מ, פח  יבמקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעוב .9.7

 מ"מ  3בעובי   קונסטרוקציה כבדה: פרופילים מפח פלב"מ רכיבים ל .9.7.1

 מ"מ  3בעובי     חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ .9.7.2

 מ"מ  2בעובי  כיבי קונסטרוקציה, משטחים נים, פרופילים, רקים, זוויתחיז .9.7.3

 מ מ" 1.5בעובי  םטחי שולחנות/דלפקים, משטחי טפטוף, כיורים, מנדפי מש .9.7.4

 מ"מ  1.25בעובי   (, קערות לחוצות   ם תחתונים/עליונים )פנים וחוץמדפי .9.7.5

 מ"מ  1בעובי    ות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פאנלים" דלת .9.7.6

 מ"מ  80.בעובי      נלים ימי לדלתות ופא דופן פנ .9.7.7

 מבנה  –ציוד מיוצר במיוחד  .10

  מבריק()ליטוש  '4ליטוש מספר 'משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל .10.1
 הטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים. בחזיתות/בשטחים נראים לעין, כש

מושחזים בצורה  תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/  .10.2
 .חלקה/מלוטשים

נורות פלב"מ יהיו בלי תפר, לא מרותכים, בקוטר/עובי דופן כמפורט, עגולים  צי .10.3
 טחים סמוכים. ם מסביב, לתיאום עם משיומלוטש 

ה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ, במידות מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנ  .10.4
 אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות.  

 ות לאישור הגש –ור מיוחד ציוד לייצ .11

צרן/ספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד, עם: מידות, חומרים, הרכבה,  קבלן/י .11.1
ט ובשרטוטים ייכללו  ע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריגיו וכל נתון אחר הנוג ופרזול לס

 גם 'פרטים סטנדרטיים'.  

 ערך.-או בתוכנה שוות Solidworksכל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  .11.2

  ו/או 1:20בקנ"מ וחתך,  חזית ,במבט צד, במבט עלימדי, במבטים תלת מרטט ציוד ישו .11.3
1:10 

   PDFובקובץ ון מודפס )לפי דרישה(  י השרטוטים יוגשו בגיל .11.4

חר קבלת אישור בכתב של המזמין )או של נציג מטעמו( ושל יועץ  ציוד יועבר לייצור רק לא  .11.5
 המטבחים לשרטוטים אשר הועברו.

 ציודה תאספק .12

"ציוד מיוצר  ;מפני כל פגיעה פרטי הציוד בזמן המשלוח ור על כלקבלן לשמ באחריות ה .12.1
 . של הציוד סופית  הפלסטית, שתוסר רק בקבל  יעת מגןמפלב'מ" יכוסה ביר 
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 4כמות:  משקוף פלב"מ לפתח מעבר בקיר                         KDR-49 פריט מספר:
 210  -גובה         15 -רוחב    120  -רך ת בס"מ :      אומידו
 

 1כמות:  משקוף פלב"מ לפתח מעבר בקיר                         KDR-49A פריט מספר:

 210  -גובה         15 -רוחב    130  -מידות בס"מ :      אורך 
 לפי מדידה באתר ע"י היצרן; סופיותמידות  –ם באתר המשקוף יותקן בפתח קיי מבנה: 

 בבטון;  ןקיבוע ומבוט  אל הקיר בעוגני ןוג עי המשקוף 
 יטוש מבריק". בגימור חיצוני של "ל 304כולו עשוי בשלמות מפלב"מ   משקוףה
 

 . בנספח P-K23  ראה פרט נחשון
 
 

 4כמות:  לת פנדל משקוף פלב"מ לד                         KDR-50 פריט מספר:
 210  -גובה         15 -רוחב    120  -ך ת בס"מ :      אורמידו
 
 

 1כמות:  משקוף פלב"מ לדלת פנדל                          KDR-50A פר:פריט מס
 210  -גובה         15 -רוחב    110  -בס"מ :      אורך  מידות
ר ע"י היצרן )בתיאום עם ספק  ות לפי מדידה באתמידות סופי –ר המשקוף יותקן בפתח קיים באת נה: מב

 הדלת(;
כנפית(  -)עבור דלת דו ( או בשני צידי המשקוףכנפית-בצד בו יותקנו צירי הדלת )עבור דלת חד 

 ;(ק הדלתע"י ספ –צירים ) לעיגון צירי כל דלתמ"מ, אשר ישמשו  5פלב"מ בעובי לוחות  3ירותכו 
 נקודות הריתוך;פנים המשקוף ב  יש לוודא גימור חלק של

 משקוף יתחבר לקיר ברצועות עיגון מפח פלב"מ + דיבלים + ברגי פלב"מ; ה
 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".  304עשוי בשלמות מפלב"מ  המשקוף כולו  

 
 ם עם ספק הדלת/ות.תכנון והייצור יעשו כולם בתיאוה

 
 

 3כמות:  90זוית   -אנכית על פינת קיר הגנה                          KDR-52 פריט מספר:
 290  -גובה       6 -וחב ר   6  -מידות בס"מ :      אורך 

 ל פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.ה עהגנ ייעוד:

 ; בנספח P-K15שון  ראה פרט נח -ם לפרטים מלאי מבנה:
 גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן. 

 
 

 3כמות:  למחסום רצפה -סבכה   ללא -תעלה                          KDR-54 פריט מספר:

 15  -  גובה       30 -ב רוח   120  -מידות בס"מ :      אורך 
 ף נוזלים ולכלוך. תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסו ייעוד:

 וש מבריק;של ליט  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי מבנה:
מבנה  לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע ב  –באתר )מיקום מוצא התעלה חסום רצפה תתחבר אל מ 
 (;ה באתר ע"י היצרן ולפי מדיד

 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן; –קוטר החיבור למחסום הרצפה 
 בנספח;  P-K2ראה פרט נחשון  –ומרים מינימום לבניית התעלה וחדרישות 

 טבח לפני תחילת הייצור. ועבר לאישור מתכנן המ ר התעלה וסל הסינון יט לייצופר
ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 ין למעלה(. י )ראה פרט כמצויל סינון סטנדרט ס
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 1כמות:  למחסום רצפה   -עם סבכה חלקית  -תעלה צורנית                          KDR-55 פריט מספר:

 15  -ה גוב      70 -רוחב    90  - מידות בס"מ :      אורך

 
 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ד:ייעו

 ימור פנימי של ליטוש מבריק;ה בשלמות מפח פלב"מ בגעשוי מבנה:
 דות למעלה; לפי המי  –רת "ר" בנויה בצו

  נהיוד קבוע במבלפי תכנית רצפה ו/או צ  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 
 ע"י היצרן(; ולפי מדידה באתר

 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן; –קוטר החיבור למחסום הרצפה 
  –סבכות   או –סגור בסבכה  לשולחן או ציוד אחר )לפי תכנית( יהיה  חלק התעלה שאינו מתחת

 מפני אפשרות של מעידה לתוך תעלה פתוחה; ובטיחיש  ובמידות רשת, בצורה
למניעת תזוזה של   –וי מוט מלא או פרופיל פלב"מ עש  –מרותך לתעלה ( )סטופר מעצורעם 

 הסבכה; 
 בנספח;  P-K2נחשון  ראה פרט –עלה וחומרים דרישות מינימום לבניית הת 

 לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.  וסל הסינון יועברפרט לייצור התעלה 
 

 ב(. =רוחY= אורך,   Xמידות כמצויין ללמעלה )
וה לוציוד ני

 סטנדרטי:
 ינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(. סל ס

 
 

 7ת: כמו מחסום רצפהל  -עם סבכה חלקית   -תעלה                          KDR-56 פריט מספר:
 12  -גובה       30 –רוחב    90  -מידות בס"מ :      אורך 

 
 לכלוך. תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ו ייעוד:

 וש מבריק;בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליט עשויה   מבנה:
צפה ו/או ציוד קבוע במבנה  לפי תכנית ר  –אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה  תתחבר

 ע"י היצרן(;פי מדידה באתר ול
 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן; –החיבור למחסום הרצפה  קוטר

 להסרה;  עם סבכת רשת ניתנת
 ;מ לכל הפחות(ס"  60)אורך  לפי תכנית –מהתעלה  חלקק הסבכה מכסה ר

למניעת תזוזה של   –ל פלב"מ עשוי מוט מלא או פרופי  –מרותך לתעלה )סטופר(  מעצורם ע
 סבכה; ה

 בנספח;  P-K2ראה פרט נחשון  –עלה וחומרים ינימום לבניית הת דרישות מ 
 תחילת הייצור.  שור מתכנן המטבח לפניפרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאי

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 טי )ראה פרט כמצויין למעלה(. סל סינון סטנדר
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 4כמות:  למחסום רצפה -ם סבכה  ע -תעלה                          KDR-62 פריט מספר:

 20  -גובה       90 -רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 
 ;הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוךתעלת רצפה המתחברת אל מערכת  וד:ייע

 ל סירים/מחבתות מתהפכים(.ים בנפח גבוה )מועם שפיכת נוזל תשמש באזורים
 ריק;עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מב מבנה:

ציוד קבוע במבנה   תכנית רצפה ו/אולפי   –ם רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה תתחבר אל מחסו
 ר ע"י היצרן(;ולפי מדידה באת

 באתר ע"י היצרן;  נית ולפי בדיקהלפי תכ  –קוטר החיבור למחסום הרצפה 
 עם סבכות רשת ניתנות להסרה )הסבכות במידה ובמשקל המאפשרים הסרה קלה(; 

 בנספח;  P-K3ראה פרט נחשון  –חומרים מום לבניית התעלה ו דרישות מיני 
 מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.  , הסבכה וסל הסינון יועבר לאישוררט לייצור התעלהפ

ציוד נילווה 
 נדרטי:סט

 רט כמצויין למעלה(. ן סטנדרטי )ראה פסל סינו

 
 

 3כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה   -תעלה                          KDR-67 פריט מספר:
 15  -גובה       30 -רוחב    60  -ת בס"מ :      אורך מידו

 צפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. תעלת ר ייעוד:

 י של ליטוש מבריק;פלב"מ בגימור פנימבשלמות מפח    העשוי מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה    –מוצא התעלה קום ה באתר )מיתחבר אל מחסום רצפ ת

 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;
 כנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן;לפי ת –ום הרצפה טר החיבור למחס קו

 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;
עלה,  פרט לייצור התבנספח; P-K2ה פרט נחשון רא –תעלה וחומרים דרישות מינימום לבניית ה

 הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.  וסל הסבכה
ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 מעלה(. אה פרט כמצויין לנון סטנדרטי )רסל סי
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 פרטים טיפוסיים 
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   רכישהציוד ל
 הקדמה

 
ד לכל אחד מהפריטים  מיפרט טכני מיוחו  כני כללי לציוד מטבחמיפרט ט   המסמך שלהלן כולל

רש( וכתב  זה מצורפים תכניות העמדת הציוד )במקום בו נד ךמסמל .הנכללים בבקשה להצעת מחיר
 מילוי ע"י המציע.  ל  –ת לבקשת מחיר כמויו 

 
לקבל  צריך לדווח עליהן מיד למתכנני המטבח ו ,פרט שלהלןאם מתגלות סתירות בין מרכיבי המי

  טרפות המחיר לייצור/לאספקת פריטי ציוד הכלולים במימהם הבהרות והנחיות מתאימות. הצע
 אם להם.  ובהת ואחרי לימוד כל אחד ממרכיבי זה תוגשנה רק 

 
אחראי גם לאספקת הציוד, להובלתו לאתר, להרכבתו באתר, לחיבורו  ספק הציוד יהיה /יצרן

 ט. יפרשל כל הסעיפים הכלולים במרכיבי המ  למערכות המבנה, להפעלתו ולביצועם המושלם
 

יה מיד עם קבלת הזמנת העבודה, ולבדוק את  ינ בה, חייב להגיע לאתר הצעתו תזכה יצרן ציוד אשר 
ם, מחסומי רצפה/ניקוזים, חיבורי חשמל,  מטבח, כגון: ברזיהכנות שבוצעו בכל ה

תון נוסף הקיים באתר וכל נ -קירות/טיח/קרמיקה, שיפועי רצפה, גבהים של קירות/מחיצות 
כל התנאים הנ"ל   יכהספק יוודא אליו במהלך הייצור/ההרכבה של הציוד. ומחייב התייחסות 

מנהל   בו יתלווה לזוכהשך לביקור זה, שמבהק לפרוייקט. מתאימים לפריטי הציוד שהוא מספ
נוע את  הפרוייקט, ימסור הזוכה דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות, אשר עלולות למ

 . הביצוע של הפריטים כפי שהוזמנו
  

, אשר יכללו עידכונים  עבודה לביצוע" תויאחרי הבדיקה באתר יפיץ זוכה המיכרז "סט תוכנ 
כל חריגה משמעותית  ; ( לפי הציוד המסופק בפועל)חשמל ואינסטלציהיוד ובחיבורים בהעמדת הצ 

  מהתכנית המקורית תהיה בכפוף לאישור מתכננ/ת המטבח.
 
  לכלהרכיב את ניתן כי דרישותיו לשינויים בוצעו וכי ויאשר ספק  היבדוק   ני הגעת הציוד לאתרלפ

אחרי   ת התשתיות שיידרשאספקות ובמערכוכל שינוי במערכות ה . לפי התכנית המאושרתהציוד 
 אישור זה יבוצע באחריותו של ספק הציוד, ועל חשבונו.

 
רות טי הציוד המופיעים במיכרז, וקיימת אפשהמזמין אינו מתחייב לרכוש את כל פרי הערה:

 מאוחר יותר.   בלאו יירכשו בש -שחלק מהפריטים לא יירכשו כלל 
 

 ", קיבוץ נחשון מטבחיםתכנון "נחשון  –    וזריע אמנון   –טבח המ  ןלהבהרות ניתן לפנות אל מתכנ
 
:    
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 ציוד לרכישה 
 מיפרט טכני כללי 

 
 כתב כוונות .1

מת נושא הבקשה את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים להשלהמסמכים שלהלן מפרטים   .1.1
   הציוד )להלן: "החוזה"(.  ן המזמין לבין ספקבי רותשקתהיס ללהצעת המחיר, והם יהוו בס 

מים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא  ת )שרטוטים( משלימפרט ותוכניו .1.2
לשם הפעלה תקינה של ציוד  אם כן צוין במפורש אחרת; כל עבודה אחרת, שהיא נדרשת 

חוזה ללא תוספת  ה רת סגמב בלן/יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצעהמסופק ע"י ק
 מחיר. 

ספק  ההביצוע לא תפחת מהן;   מות ביצועים ורמתשות מזעריות לרהפירוט להלן מגדיר דרי .1.3
 . חוזה האחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת  

א  לא)  10%ניתן לחרוג עד  –הציוד הן במקורב בלבד   המידות המצויינות בגוף המיכרז לגבי .1.4
ת  כל חריגה משמעותימאפשרים זאת(. אינם  –לפי התכנית המצורפת  –ן התנאים בשטח כ אם

 מחייבת אישורו של מתכנן המטבחים. 

ריגה משמעותית  כל ח –יש לעמוד ככל האפשר בדרישות האנרגיה המצוינות לגבי כל פריט  .1.5
 יבת קבלת אישורו של מתכנן המטבחים. לכאן או לכאן( מחי  10%)

סתירה בין   ציוד להתקנת פריטיו; אם ישה  יצרןפורטות של ת מראווה  אספק ימלה .1.6
הוראות מפורשות  ממנו ולקבל  מתכנן המטבחיםעליו להודיע מיד ל למפרטיםאות יצרן  הור

 בכתב לפני שימשיך בעבודה. 

רטים מיוחדים' של הבנייה;  כל הפריטים המוזכרים להלן, כולל גם 'פ מפרט זה נוגע ל .1.7
בהתאם  משורטט לבין המפרט להלן, יפעל קבלן/יצרן/ספקט פר ן י ב במקום בו יש סתירה

 המפקח.  להוראות

 שה להצעת מחיר בקמענה ל .2

 כתב הכמויות יוגש בפורמט גיליון נתונים אלקטרוני )תואם "אקסל" (  .2.1

 נדרש יש למלא אותו כ  –יון נתונים אלקטרוני גיל לבקשהבמידה וצורף  .2.1.1

 יש לצרף פרוספקט מקורי של הציוד המוצע  .2.2

 מוצע יהיה בעברית או באנגלית בלבד ט הספקורפה .2.2.1

וני מקובל )תואם "מיקרוסופט אופיס" או  או בפורמט אלקטר   פרוספקט מודפס יש להגיש .2.2.2
PDF ) 

 מתייחס אליו הוא   מיפרטיש לציין לגבי כל פרוספקט את מספר הפריט ב .2.2.3

א ודול  ו מקורי )לדוגמא: סריקה, צילום פקס וכו'( ישבכל מקרה בו מוגש פרוספקט שאינ  .2.2.4
 ברור וקריא חומר שה

 מיוצר פריט הציוד ן ואת הארץ בה  יש לציין במפורש את שם היצר .2.2.5

 למלא אותו כנדרש חובה  –במקום בו מצורף למיפרט הטכני שאלון  .2.2.6

 העבודה הכלולה  .3

ל הפעולות ודה/הציוד/המכשירים/החומרים, וביצוע כהעבודה כוללת אספקת כל העב .3.1
ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר   זהך סממב הקשורות לציוד מערכת המזון כמפורט

כר בפרוש, ובזה כלול: ייצור/הבאה/פירוק  ו אף אם אינו מוזא חלק מעבודה זשהו
מנים של קבלן הבניין,  מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד, בהתאמה ללוח ז

נת התקם ל ישרדהמפקח מטעם יזם הפרויקט; וכן חיתוך/הטלאה הנובהתאם להנחיות  
 הציוד.  

הציוד לפי   בודת הכנה להתקנתשונים שיבצעו עיצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע ה .3.2
חוזה זה, כולל בין השאר בניית שקעים/תעלות/בסיסים; נקודות חיבור לצנרת ביוב/לצנרת 

אי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות  לצנרת אוורור/לחיבורי חשמל, והוא אחר  אספקות/
 .םהמתאימי

בגודל  מתאים בטיח כי פתחים אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו, ולה  פקן/ס יצרה .3.2.1
ואת הצבתו במקום  -צאו על מנת לאפשר את הכנסתו של הציוד הזה לתוך המבנה  יימ



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    151  

 המיועד. 

נים כך שרכיבים ק עבודת ציוד עם הגורמים/המקצועות השואחראי לבדו יצרן/ספקה .3.2.2
  לסוג/חומרים/מאפיינים של רכיבים בשאר חלקי  ימו יתא  דויחשמליים/ מכאניים הכלולים בצ

 הבניין. 

ן כל הציוד המחומם/המופעל במנוע, כך שיפעל בצורה יעילה; אחראי להתקי  ספק/יצרןה .3.2.3
ץ;  או לאביזרים אחרים נוספים לפי הנחו -  לדאוג לפתחי אוורור נוספים, למגינים, למנדפים

שלוח שרטוטי ייצור אלה ליועץ, לקבל  ל ר;צויי לציין תוספות /שינויים אלה על גבי שרטוטי 
 ספת/שינוי. יוחד המפרט כל תו ו ולצרף מכתב מאת אישור 

 עמידה בתקנים  .4

יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים   .4.1
יחותם של חלקים נעים ומיקומים מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים לבט ארציים/
 .מסוכנים

ליים בכל ושירותים ישרא ת לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכיםיייצק פס/יצרן .4.1.1
 כולל גם:  –ציוד חשמל, למיכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה הנוגע ל

 ותקנותיו;  1954חוק החשמל התשי"ד   .4.1.1.1

 לימות;ותקנות מש 1970למיתקני תברואה התש"ל  הוראות  .4.1.1.2

   ;900לי ת"י ראישן  קת יסופק עם אישור )בכתב( שלציוד מיובא  .4.1.2

 :  תקנים ניל אחד משש אישור בכתב(  )כוללציוד מיובא יענה לדרישות  .4.1.3

 NSF/ULתקן ארצות הברית   .4.1.3.1

 CEתקן אירופאי   .4.1.3.2

או   NSF/UL רה"באציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן  .4.1.4
 CEלתקן אירופאי 

 NFPA/96או  1001/6טיחות באש ת"י  תקן ב .4.1.5

ן  צוייאלא אם  – IPX5חשמלי יהיו בעלי דירוג בטיחות  והכנות ול ביש דו יכל פריטי צ .4.1.6
 . ע"י מתכנן המטבחים אושר אחרת ו/או 

 אחריות בין המקצועות השונים .5

וד אחר הקיים/שיותקן  היצרן/ספק מחוייב בתיאום מול הגורמים האחרים ומול צי .5.1
 בפרויקט  

ם הרלוונטיים של עציהיו   ידיהחשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לתכניות  .5.2
 שותיהם. ם התאמות לפי דריפק יבצע שינוייהפרויקט, לקבלת אישורם; הס

חייבים באישור יועץ   –כולל כאלה האינטגרליים לציוד  –כל לוחות החשמל שיסופקו   .5.3
 החשמל. 

חתוכים לצנרת עבור ציוד )לפי /היצרן להכין פתחי גישה מתאימים קדוחיםבאחריות  .5.4
לעבודה דוח/חיתוך מתבצעת באתר, היא תהיה זהה באיכותה תכנית(; אם עבודת הקי

 במפעל היצרן .  המתבצעת

 כנה ותיאום תכניות ה .6

חשמל, אינסטלציה   –באחריות הקבלן לספק תוכניות חיבורים )דרישה לתשתיות(  .6.1
 אותו הוא מספק. תעלות רצפה ורשימות ציוד בהתאם לציוד יקוזים, ,נ

 ערכות. היועץ ומול מנהל הפרויקט ויועצי המ באחריות הקבלן לתאם תוכניות אלו מול .6.2

יבורי אספקות תסתיימנה, עליו למדוד בקפידה אחרי שתוכניות ח  יצרן/ספק ייבחראם  .6.3
ן אותם ויתחשב בהם ים, יצייברצפה/בקירות, והתנאים הקייממיקומן של כל החדירות 
חד התנאים  נית חיבורי אספקות סופית שלו; אם יגלה בבדיקתו כי א בשרטוטי עבודה/בתוכ

תין  דווח לבעלים ולהמעבודתו, עליו להקיימים גורם להפרעה רצינית בביצוע 
 יו, לפני שהוא ממשיך בהכנת חלק זה של שרטוטים מפורטים. להחלטתו/להוראות

י יצרן/ספק, ציוד מטבח יאושרו, והמידות תיבדקנה ע" רטים של ששרטוטים מפולאחר  .6.4
ן )ע"י כל קבלן אחר(, שישפיע על התקנת ציוד  לא ייעשה כל שינוי בתנאים/במידות הבניי



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    152  

 טבח. המ

 קוחתיאום ופי .7

משך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי, כדי להבטיח הקבלן יספק ב .7.1
מעורבים אחרים, ולאמת מיקום שרוולים   ומקצועותתאום מלא של העבודה עם גורמים 

 . חיבורי אספקותל

ת צוות ל הבדיקות/הבחינות/הכיול, וידריך אעם השלמת ההתקנה, איש זה יפקח על כ  .7.2
 . בהפעלת הציודדים של הבעלים העוב

תפעול שוטף, לשביעות  –חריות היצרן/ספק להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה" בא .7.3
 רצונו של המזמין. 

 כות הבטחת אי .8

 דות ליכולת הביצוע שלו הכוללת:יצרן/ספק יספק לפי דרישת הבעלים ע .8.1

 .  םית ועל מקורות כספייהצהרה על אחריות כספ .8.1.1

 . הקף דומה  ניסיון בפרויקטים בעלי .8.1.2

 אספקת הציוד  ות ואישורים לפניהגש .9

ספק יקבל מהיועץ ו/או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת תיאור טכני +  יצרן/ .9.1
לפני שהציוד יאושר ע"י היועץ ו/או    + שרטוטי עבודה; הזמנת ציוד לא תבוצע רוספקטיםפ

 המזמין.  

נה, לכל ומהמפקח על המבג להשגת אישור ממונה הבטיחות של המזמין פק ידאיצרן/ס .9.2
 . ציוד המורכבים על ידו בעבודה שהיא נשוא חוזה זהחיבורי ה

 בדיקה ופסילה  .10

שהביא לאתר יעמוד בדרישות רשויות  ל הציוד על הקבלן מוטלת האחריות לכך שכ .10.1
בצע את הבדיקות הנדרשות  ניות/ממשלתיות ובכל התקנים, יקיים את כל תנאיהם, ויעירו 

 . ת האישוריםהכול עד לקבל  -על חשבונו  -שתידרשנה 

ים ו/או מיופה כוחם )אדריכל/יועץ/המפקח על הפרויקט( תהיה גישה חופשית  לבעל .10.2
לוודא  תקופת ייצור הציוד האמור, כדי לבדוק/ ספק במשךלמפעל/למפעלים של יצרן/

צעים; יצרן/ספק יתקן טעויות שתגלנה  שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבו
 . טים המפורטיםניות/הוראות/שרטוות, בהתאם לתוכבשעת הבדיק 

כל החומרים שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י הבעלים ו/או מיופה כוחם; יצרן/ספק  .10.3
ם אשר ייפסלו בבדיקה, בין אם עשו  טח /מהמבנה כל החומרים/אביזרים/מיתקני יסלק מהש

וסף,  וללא כל חיוב נ א. הקבלן יחזיר את הבניין לקדמותו, על חשבונו בם שימוש או באם ל
, או שאינו תואם את דעת הבעלים ואת  כל חלק עבודה שייפסלויפרק/יפנה 

 ות מקבלת הודעה בכתב בנדון. שע  24וך  השרטוטים/ההוראות/תנאי חוזה, והכול בת

ללותה, עד  פה כוחם זכאים להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכבעלים/מיו .10.4
על הפסקת   יפונו, או להכריזים להם פסולים שעבודה/חמרים/אביזרים/ מיתקנים הנרא 

 של מטרות/שרטוטים/הוראות. -ביצוע כהלכה" -ביצוע", או בשל "אי-החוזה בשל "אי

בדיקות על  )הם, בזמן קבלתו נה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומריטיב תעש  בדיקות .10.5
 . (חשבונו של יצרן/ספק

לן, והמפקח  מודד מטעם הקב ן יבצע את העבודות, כאשר המיקומים ייעשו ע"יבלהק .10.6
 ועל הקבלן מוטל להביא מודד על חשבונו.   -רשאי להורות על הבאת מודד יהיה 

 תעודות אחריות .11

 .ותם סיפק לפרויקטיות המכסה את כל פריטי הציוד החשמלי אעודת אחרספק יספק תה .11.1

נושאים  ל  –אך לא מוגבלת  –יות, הכוללת עודת האחריות תפרט את תנאי האחרת .11.2
פים, ועלותה תהיה כלולה במחיר הציוד בכתב דרשים, אחזקה וחל שרות תיקונים נהבאים: 
 . הכמויות

כן יצרן/ספק הציוד נותן  אלא אם  -חודשים  12עודת האחריות תהיה לתקופה של  ת .11.3
דרשת במפורש )בגוף  ארוכה יותר, בצורה סטנדרטית, או עבור ציוד שלגביו נתקופת אחריות 

 . יותר ( תקופת אחריות ארוכהמיפרטה
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הכמויות, הספק יציע לבעלים המשך שרות מעבר לתקופת הדבר מפורט בכתב  במידה ו  .11.4
 .ום נפרדהאחריות, כחלק מתעודת האחריות או תמורת תשל 

חדשים  6-8-הציוד במטבח, אך לא מעבר לתחילת תקופת אחריות תקבע מיום הפעלת  .11.5
 . יודמיום התקנת הצ 

 ציוד הכולל מערכות חשמל ו/או גז .12

, ויסופק עם  4כל התקנים כמפורט בסעיף ו/או גז יעמוד ב  לל מערכות חשמלציוד הכו .12.1
 תעודת בדיקה בהתאם.

רכבים עליו; ציוד נייד יסופק עם כבל חשמל מו  ציוד סטטי יסופק עם יציאות וקופסאות .12.2
מפסק, -ם מתג הפעלה או מתנעשקע תקני, מכשירים עם מנוע או יחידת חימום יסופקו עו

 יחות.מפסק ראשי ומפסק בט

יוד החשמל; ציוד המקובע לרצפה יחובר לפס השוואת  הארקה עבור כל צ  יש לוודא .13
 פוטנציאלים. 

 אספקה והתקנת הציוד  .14

מפני כל פגיעה, עד על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה ן לשמור באחריות הקבל  .14.1
ש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר ההתקנה כך לקבלת המיתקן ע"י המפקח/היועץ; י

'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינתן   יפולים שייראו לעין;יבורים חופפים/ קא יהיו טלאים/ח של
  ביריעת מגן פלסטית, שתוסר רק בקבלה" יכוסה גימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב'מ

 . של הציוד פיתסו

רה/בתיקון של הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבי .14.1.1
 . ספק/יצרן הציודל תהיינה מוטלות ע ת להכנסת ציוד,ות, נדרשוקירות/מחיצות/קירות/רצפ 

 יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין.   -בחיבור ציוד  .14.1.2

רן/ספק יהדק  אותו על בסיס/רצפה והפריט מתנענע ורועד, יצוד נסמך כאשר פריט צי  .14.1.3
 נענוע. בברגי פלב"מ, כך שיימנעו הרעד וה 

  ישמרו מפני לכלוךמפריטי ציוד י  מנועים/משאבות/מכשירים חשמליים שהם חלק  .14.1.4
 עד לקבלתם ע"י המפקח/היועץ.  -בניה/אבק/ התזות/רטיבות  

ישמן את כל הציוד, כך שיהיה מוכן  /קה/יבריקבגמר עבודות ההתקנה, קבלן/יצרן/ספק ינ .14.1.5
קום נקי ומטוטא; יש לערוך  עלה; יש להרחיק כל מדבקות וחומרי אריזה  ולהשאיר המלהפ

 הסופית'. ני 'בדיקת הקבלה לפ  -ולהדגמה   סידורים למבדק אחרון 

 חוברות תפעול ותחזוקה .15

פעול בעלים בת הדרכה מפורטת למפעילי המטבח ולאנשי האחזקה של היצרן/ספק ייתן  .15.1
 ם התקופתית.שוטף של כל פריטי הציוד, ובאחזקת

  -ותפעולו  -שאחרי גמר התקנת הציוד    ע"י יצרן/ספק בשבוע הראשוןהדרכה תינתן   .15.2
 קח. ת של הבעלים והמפהוראות ולדרישו ובהתאם ל 

( עותקים 3שבועות לפני הגעת פריט ציוד ראשון, יצרן/ספק יגיש שלושה ) 2-לא יאוחר  מ .15.3
: לחילופין)  נדרטי/תפעוליקה', המכסה כל ציוד סטוזתחריך תפעול ושל 'מדם מודפסי

 חזוקה(. מדריכים נפרדים לתפעול ולת

   .הה והוראות אחזק' יכלול רשימת חלקים מלאתחזוקה'מדריך  .15.4

 תוכן עניינים וחוצצים מובלטים לכל מספר פריט.  וי מדריך יהכל ב .15.5

נם כתובים בשפה העברית, יש הציוד איהפרוספקטים והוראות התפעול של פריטי  ו  במידה
 רית ולהעבירם ביחד עם המקור שבשפה הזרה. לתרגמם לעב

 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    154  

 

 1כמות:  ליטר  1200מקרר ארון                          KDR-1 ספר:פריט מ
 210  -גובה         70 -רוחב    142  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד  
עד    מפרטורת סביבה של+ )בטC10°-ל C0°ן מקורר של מזון ומשקאות, בטמפרטורות שבין  סואח וד:ייע

°C43 .)+ 
 כ"ס  0.5פאזי, -חד אנרגיה: 

 ורה; בכל ש  GN 1/1של שתי תבניות בגודל   חפשיתמתאים להכנסה   ה:כולת
 ליטר.  1200 –תכולה נומינלית 

 ובנה במקרר;הקור מ מפזר  –מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר"  לל:כו
 מדחס קירור )ראה בהמשך(;

 ור לביוב; ה, ללא צורך בחיב מי של מי ההפשראידוי עצ
 לוח פיקוד עם מפסק הפעלה, תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; 

ם וידית שקועה ועם אטמים  ינתיים נסתריבעצמן, כ"א עם צירים פ -ותשתי דלתות כנף נסגר
 חלפה; נים לה מגנטיים היקפיים נית
 ;יתן לכוונון גובהנ -פים/תבניות עם שתי עמודות למד   –מתקן מסלולים פנימי 

 תאורה פנימית; 
 רגליים קצרות, ניתנות לכיוונון גובה. 

הזרקה )כל  וריתן יצוק בפן כפולה, עם בידוד פוליאבדו 304גוף המקרר והדלתות בנויים פלב"מ  מבנה:
 (;HCFC-ו  CFCחומרי הבידוד נטולי 

 ת מעוגלות; נימיונות פ יפ
 ור ולחות.לעמידה בתנאי ק גופי התאורה מוגנים, מותאמים 

נילווה ציוד 
 :סטנדרטי

 ק"ג לפחות.  40מדפי רשת עשויים מפלב"מ, כ"א בנוי לשאת  6

 
 יסופק עם: הפריט

 

 רור אינטגרלית יחידת קי

 ;ררמדחס הקירור מובנה במק
 +;C°43המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של  

 . (HCFC freeבה" )מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסבי
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 1כמות:  גסטרו 2/1תבניות  10קומביסטימר                          KDR-4 :פריט מספר

 102  -גובה         97 -רוחב    107  -רך מידות בס"מ :      או

 ה טקסט לפרטים! רא –מחשה בלבד התמונה לה 
 שילוב בין שתי השיטות )במקביל או במדורג(;וויר חם וי, בישול באבישול באידו  ייעוד:

 מזון "עדין" בטמפרטורות נמוכות. ם מחדש( של מזון מבושל מצונן ולבישול מתאים לשחזור )חימו
 .ק"ו 37 פאזי,-תלת אנרגיה: 

 (GN 1/1ניות תב  20ס"מ  )או  6.5בעומק  GN 2/1תבניות   10 ה:כולת
 יאת תבניות;מתקן פנימי לנש  לל:כו

 טור מובנה, עם מילוי מים אוטומטי וניקוז עצמי; מחולל קי
 וף חימום בתוך חלל התנור; מערכת להזרקת קיטור ע"י התזת מים על ג עם  לחילופין:

 ;כיוון, עם מעצורים מובניםמפזרי חום ניתנים לבקרה ו
, עם בקרת  260°Cעד   30°Cרטורות שבין יבש ואדים, בטמפ  או בשילוב חום  מיועד לעבודה באדים

 ות הכוללת תצוגת רמת הלחות בתנור; לח
 ת וזמזם התראה; לוח פיקוד עם תצוגה דיגיטלי

 ההפעלה תהיה באמצעות חוגות מכניות בלבד;  – בהמשך אלא אם כן מצויין אחרת
עות  דיגיטלית ע"י הודובתצוגה ה פייםסמלים גרליכי העבודה מוצגים על הלוח באמצעות  הת

 רורות; טקסט פשוטות וב
כולל שמירה   –יעה ידנית של פרמטרים לעבודה )זמן, טמפרטורה, לחות וכדומה( הלוח מאפשר קב 
 ובחירה בתוכניות;

 עבודה רצופה, ללא קביעת זמנים; אפשרות ל 
 ( אינטגראלי; Core temperature probeן )חיישן טמפרטורת גלעי 

 ור; מהיר של תא התנקירור 
 ל התנור; ית לסילוק אדים מחל מערכת אוטומט

 ת הזרם;כולל פתיחת/סגירת מים נפרדת, צינור נשלף וכיוונון עוצמ –ובנה מתז ניקוי מ 
 ; פולה וידית מבודדת, עם אטם בידוד היקפי ניתן להחלפהדלת עם חלון מזכוכית מבודדת כ

 קה; צית נעילה בטריידית הסגירה מותאמת להפעלה ביד אחת, עם פונק
 ; 180°-וב 120°-עם קיבוע עצמי ב ,180°פתיחה של עד   הדלת עם זוית

 (;90°וית של דלת "נסתרת" )נכנסת בצמוד לצד התנור, בז לחילופין:
 ת עם פתיחת הדלת;ניתוק אוטומטי של המערכו 

 מחולל הקיטור ומפזרי החום; יתר של -התקני בטיחות נגד התחממות
 תאורה פנימית. 

HACCP : ות ל פעילותו לפי דרישור את כל המידע עהמכשיר יאגHACCP –  ה זמין להורדה  המידע יהי
 להתקן נייד. 

 מבודד מכל צידיו לחום; מבנה:
 לות ומגן התזה למניעת שפיכת מים לפנים;התנור בנוי ללא תפרים, עם פינות מעוג פנים

 כית מבודדת כפולה וידית מבודדת;ם חלון מזכודלת התנור ע
 פעילותו; מנוקזים בכל משך ל התנור והדלת חל

 נון; תנות לכוורגליות ני 
 ; התאורה מוגנת מפני ניפוץ ועמידה בתנאי הטמפרטורה שבתנורמערכת 
 לפחות.  IPX5 –הגנה מפני מים תקן 

 יירכשו בנפרד.  –תכלול תבניות ורשתות  לאהצעה ה הערה:
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 יסופק עם:   יטהפר
 

 פיקוד להפעלה בשבת 

 ; רכת החשמליתא השפעת אדם על המעלל –ת של המכשיר עבודה אוטומטי מיועד לאפשר
"צומת" בראשות הרב רוזן או  ממכון  אישור בכתב)עם  כונים הטכנולוגיים ההלכתיים"מותאם להנחיות "המ

 (; הלכתי" בראשות הרב הלפרין-נולוגי "המכון הטכ 
 ת וחג. הפיקוד הרגיל בשבנע שימוש בלוח אשר ימ )כולל מנעול ומפתחות( ףהתקן נעילה שקו המכשיר יסופק עם

 ים מימיןדלת עם ציר
 ות לתבניות מעמד פתוח עם מדף תחתון ומסיל

 

 מ;ופרופילים פלב"מ, עם משטחים מפח פלב" בנוי מקונסטרוקציה של צנורות
 מחוזק לנשיאת התנור בתכולתו המלאה; 

 ;GNשל תבניות בסטנדרט  הכנסה חופשיתעם מסלולים ל 
 גד החלקה. עם "נעל" פלסטית נ   לכוונון, כל אחת  קצרות, ניתנות עם רגליים

 

 
 
 

 5כמות:  שלחן עזר                          KDR-7 פריט מספר:

 25  -גובה       90 - רוחב   40  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –ה להמחשה בלבד התמונ 
 ישמש כעמדת עבודה ניטראלית בקו בישול.  עוד:יי

 יטוש מבריק"; , בגימור של "ל304עשוי מפלב"מ   מבנה:
 לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול.  –זר חתוכים בליי שולחן צידי ה

 
 יסופק עם: טהפרי

 
 גלייםארון סגור עם ר

 פלב"מ; ב"מ, עם משטחים מפח רות ופרופילים פלטרוקציה של צנו בנוי מקונס
 ; בעומס מלא מכשירמחוזק לנשיאת ה

 ס"מ;  90מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של 
 עם מדף תחתון מקובע; 

 צירים נסתרים וידית שקועה;  שלהדלת כנף  עם
 קה. ל" פלסטית נגד החלת עם "נעתנות לכוונון, כל אחעם רגליים קצרות, ני

 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    157  

 
 2כמות:  ליטר 20אגן טיגון עמוק חשמלי                          KDR-9 ספר:פריט מ

 70  -גובה       90 -רוחב    40  -מידות בס"מ :      אורך 

 סט לפרטים ראה טק – התמונה להמחשה בלבד
 מזון בשמן עמוק.ישמש לטיגון   וד:ייע

 ק"ו 16פאזי, -תלת רגיה: נא

 ;יטרל  18-20, בתכולה של אגן שקוע, משופע אל מוצא ניקוז כולל:
  ים בשרוולי אינקולוי, מתאימים לטמפרטורת עבודה שביןגופי חימום בעלי הספק גבוה, מוגנ 

105°C 185° -לC – האגן;לצורך ניקיון   והחזרה מהירה  ניתנים להוצאה 
 ת פסולת; אגן, ללכיד( בתחתית הCold Zoneאזור קר )

 וץ לאגן; סל הטיגון מח מתקן לתליית 
 לניקוז האגן; 1ברז כדורי " 

 דלת כנף בעלת צירים נסתרים וידית שקועה;רון תחתון לאחסון מיכל קליטת שמן, עם א
 נורת ביקורת;ן טמפרטורה תרמוסטטי והכולל כיוו לוח פיקוד 

 ר.  ית-במצב של חימוםכיבוי אוטומטי 
 "תפרים"; ללא חיבורים ו –י בלחיצה קוע עשוהאגן הש מבנה:

 ; מכשירלוח הפיקוד אינו חורג מתחום ה
 ;  , בגימור של "ליטוש מבריק"304מפלב"מ   עשוי

 ים אחרים בקו בישול;לחיבור מושלם לרכיב  –צידי המכשיר חתוכים בלייזר 
 י הציוד האחרים! ידה עם כל פריטיציג חזית אח  –בקו בישול 

 לפחות.  IPX5 –תקן הגנה מפני מים 
ציוד נילווה 

 רטי:סטנד
 ם בכרום, עם ידית מבודדת חום; סל טיגון עשוי רשת צפופה של חוטי פלב"מ מצופי

 וי פלב"מ לקליטת שמן משומש; מיכל עש 
 אגן הטיגון.  מכסה עשוי פלב"מ לכיסוי

 
 יסופק עם:   הפריט

 

 סט רגליים 

 ית נגד החלקה. כל אחת עם נעל פלסטיתנות לכיוונון, גליים קצרות, נ ר
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 1כמות:  רוגסט 1/1תבניות  20קומביסטימר                      KDR-11     פריט מספר:

 178  -גובה       80 -רוחב    88  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –ה בלבד התמונה להמחש 
 מדורג(;השיטות )במקביל או בבישול באידוי, בישול באוויר חם ושילוב בין שתי  ייעוד:

 "עדין" בטמפרטורות נמוכות. זור )חימום מחדש( של מזון מבושל מצונן ולבישול מזון  מתאים לשח
 .ק"ו 37, פאזי-תלת אנרגיה: 

 . ס"מ 6.5בעומק  GN 1/1תבניות   20 ה:לכות
 מסילות כיוונון בפנים תא התנור עבור עגלת תבניות יעודית )ראה למטה(;  כולל:

 וניקוז עצמי; ילוי מים אוטומטי ל קיטור מובנה, עם ממחול
 חלל התנור; התזת מים על גוף חימום בתוך עם מערכת להזרקת קיטור ע"י  לחילופין:

 עצורים מובנים;קרה וכיוון, עם מחום ניתנים לב מפזרי
ת  , עם בקר260°Cעד   30°Cבודה באדים או בשילוב חום יבש ואדים, בטמפרטורות שבין ד לעמיוע

 רמת הלחות בתנור;  לחות הכוללת תצוגת
 לוח פיקוד עם תצוגה דיגיטלית וזמזם התראה; 

 בד; וגות מכניות בלההפעלה תהיה באמצעות ח  – אחרת בהמשך  ן מצוייןאלא אם כ
ובתצוגה הדיגיטלית ע"י הודעות   סמלים גרפייםמצעות  ה מוצגים על הלוח באתהליכי העבוד

 טקסט פשוטות וברורות; 
כולל שמירה   –, טמפרטורה, לחות וכדומה( מטרים לעבודה )זמןר קביעה ידנית של פרהלוח מאפש

 יות;ובחירה בתוכנ
 אפשרות לעבודה רצופה, ללא קביעת זמנים; 

 י; טגראל( אינCore temperature probeגלעין ) חיישן טמפרטורת
 קירור מהיר של תא התנור; 

 מערכת אוטומטית לסילוק אדים מחלל התנור; 

 רדת, צינור נשלף וכיוונון עוצמת הזרם;תיחת/סגירת מים נפכולל פ –יקוי מובנה מתז נ 
 להחלפה;   דוד היקפי ניתןכפולה וידית מבודדת, עם אטם בי זכוכית מבודדתדלת עם חלון מ

 בטריקה; ביד אחת, עם פונקצית נעילה גירה מותאמת להפעלה ידית הס
 ; 180°-וב 120°-ב , עם קיבוע עצמי180°הדלת עם זוית פתיחה של עד 

 (;90°ת" )נכנסת בצמוד לצד התנור, בזוית של דלת "נסתר ילופין:לח
 המערכות עם פתיחת הדלת; טומטי שלניתוק או

 טור ומפזרי החום; יתר של מחולל הקי-ת נגד התחממותהתקני בטיחו
 ה פנימית. ורתא

HACCP:  
 

דה  מידע יהיה זמין להורה – HACCPהמכשיר יאגור את כל המידע על פעילותו לפי דרישות 
 . להתקן נייד

 מבודד מכל צידיו לחום; בנה:מ
 מים לפנים; גן התזה למניעת שפיכתים, עם פינות מעוגלות ומפנים התנור בנוי ללא תפר 

 ה וידית מבודדת;מזכוכית מבודדת כפולת התנור עם חלון דל
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 חלל התנור והדלת מנוקזים בכל משך פעילותו; 
 ; רגליות ניתנות לכוונון
 ; דה בתנאי הטמפרטורה שבתנורת מפני ניפוץ ועמימערכת התאורה מוגנ
 לפחות.  IPX5 –תקן הגנה מפני מים 

ציוד נילווה 
 :סטנדרטי

 ת;הוצאת מתקן תבניולתנור, להכנסת/עגלה מותאמת  
 בניות. עגלת תלחילופין: 

 יירכשו בנפרד.  –תכלול תבניות ורשתות  לאההצעה  הערה:
 

 יסופק עם: הפריט
 

 פיקוד להפעלה בשבת 

 ; ליתללא השפעת אדם על המערכת החשמ  –אוטומטית של המכשיר  מיועד לאפשר עבודה
ן או  ומת" בראשות הרב רוז ממכון "צ  ור בכתבאיש)עם  כתיים"כונים הטכנולוגיים ההלמותאם להנחיות "המ

 (; בראשות הרב הלפרין  הלכתי"-"המכון הטכנולוגי 
 וש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג. אשר ימנע שימ )כולל מנעול ומפתחות( וףהמכשיר יסופק עם התקן נעילה שק

 דלת עם צירים מימין
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 2ות: מכ טייפ-מדיח סל הוד                         KDR-14 פריט מספר:

 142  -גובה       75 -רוחב    64  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים   –התמונה להמחשה בלבד    
  50/50טנדרטי )בתוך סל מכונה ס לי מטבח נתוניםלמחצה של כלי אוכל וכ-שטיפה אוטומטית ייעוד:

 ס"מ(.
 ק"ו  11פאזי, -תלת גיה: אנר

 סל/שעה. 30/60י הספק נומינאל   –תכניות שטיפה )מהירה/רגילה(  2 תפוקה:

 להכנסת סל למכונה;   -כולל ידיות הרמה  –תרוממת ( מHoodכיפה ) כולל:
 ; מהיר לצורך ניקויניתנים לפירוק בתחתית תא השטיפה ובחלקו העליון, כולם  שטיפהמתזי 

 לחימום המים הקרים להשגת התפוקות הנדרשות   מותאםמחמם עזר מובנה, ה
 ;  90°C+של שטיפה סופית במים רכים בטמפרטורה 

 נגיש להחלפה;  סינון מי השטיפה, עם פילטר 
 ליטר;  22מיכל מים מובנה בתכולה מינימאלית של  

 מכני; -לוח פיקוד אלקטרו
 ;ליות מתכווננותרגליים עם רג

 נטים. דטרג  אבה אוטומטית למינוןהתקן לחיבור מש
 

 (.6°C - +15°C+המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ) 
 ; מבודדים לחום ולרעש בדופן כפולה, בשלמות מפלב"מים עשוי   לתוהד  גוף המדיח מבנה:

 ורים ו"תפרים"; חיב ללא –מיכל השטיפה בנוי בלחיצה  
 . שימוש בתעשיית המזוןוכבים המאושרים לאו מחומרים מר  מתזי השטיפה עשויים פלב"מ

 
 .IPX5עם דירוג הגנה מפני מים   –מערכות החשמל והפיקוד  כל

ציוד נילווה 
 :סטנדרטי

 לים לסכו"מ. כ  2-לים לצלחות וס 3סלים לכוסות,  3יסופק עם סט  של 
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 1ות: כמ ליטר  1400ון מקרר אר                         KDR-20 פריט מספר:

 210  -ובה  ג       80 -רוחב    142  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –המחשה בלבד התמונה ל  
יבה של עד  )בטמפרטורת סב +C10°-ל C0°ת, בטמפרטורות שבין  ל מזון ומשקאואחסון מקורר ש  ייעוד:

°C43)+ . 
 כ"ס  0.5 פאזי,-חד אנרגיה: 

 בכל שורה(;  GN 2/1מותאם לסטנדרט גסטרונורם )שתי תבניות בגודל  ה:כולת
 ליטר.  1400 –כולה נומינלית ת

 קרר;מפזר הקור מובנה במ –רכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" מע כולל:
 מדחס קירור )ראה בהמשך(;

 וב; צורך בחיבור לבי  מי ההפשרה, ללאאידוי עצמי של 
 טט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; סק הפעלה, תרמוסלוח פיקוד עם מפ
ת שקועה ועם אטמים  מן, כ"א עם צירים פינתיים נסתרים וידיבעצ -ף נסגרותשתי דלתות כנ

 מגנטיים היקפיים ניתנים להחלפה; 
 וונון גובה;ניתן לכ  -ניות עם שתי עמודות למדפים/תב   –קן מסלולים פנימי תמ

 ה פנימית; תאור
 ות לכיוונון גובה. רות, ניתנ רגליים קצ

)כל  לה, עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה בדופן כפו 304בנויים פלב"מ  ותגוף המקרר והדלת מבנה:
 (;HCFC-ו  CFCחומרי הבידוד נטולי 

 מעוגלות; פינות פנימיות 
 ות.בתנאי קור ולח  גופי התאורה מוגנים, מותאמים לעמידה

 ציוד נילווה
 :סטנדרטי

 ק"ג לפחות.  40מפלב"מ, כ"א בנוי לשאת  ת עשוייםמדפי רש 6

 
 יסופק עם:   הפריט

 

 שבת פיקוד להפעלה ב

 ; ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית –מכשיר מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של ה 
ב רוזן או  "צומת" בראשות הרממכון  ור בכתבאיש)עם  כונים הטכנולוגיים ההלכתיים"חיות "הממותאם להנ
 (; הלכתי" בראשות הרב הלפרין-כנולוגי "המכון הט

 הרגיל בשבת וחג.  אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד ומפתחות( )כולל מנעול המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף

 יחידת קירור אינטגרלית 

 ;במקררור מובנה מדחס הקיר
 +;C°43של  מפרטורת סביבה המדחס מותאם לעבודה רצופה בט

 . (HCFC freeלעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )מותאם 

 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    162  

 
 1כמות:  לעומס כבדדרגש צנורות                          KDR-22 פריט מספר:

 30  -גובה         50 -רוחב    190  -אורך   מידות בס"מ :    

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד  
 או מעמד עבודה. –ו/או ציוד אחסון מזון  ייעוד:

 חוזקים ביניהם ע"י מחברים פלסטיים;מ צנורות פלב"מ, קונסטרוקציה של כולל:
 יוונון. הצבה עם רגליות פלסטיות ניתנות לכ

 ; 304פלב"מ  , עשויים1/4ר "העמודים בקוט מבנה:
 רים עשויים מפלסטיק קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון; המחב

 "ג/מטר.ק  500מחוזק לנשיאת  
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 1כמות:  ק"ג  30 מכונת קילוף ירקות                         KDR-23 פריט מספר:

 85  -גובה       55 -רוחב    55  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד 
 קות שורש )כולל בצל(.קילוף יר ייעוד:

 כ"ס 1.5זי, פא-תלת אנרגיה: 

   .ק"ג  30/ליטר 20 תכולה:

 כלכים פנימה;כת הירקות המלומיכל מתכת גלילי עם מכסה פלסטי עליון בעל פתח לשפי  כולל:
 ועת תזמון;פאזי, תמסורת גלגלי שיניים עם רצ-ע תלתמנו

 ; מסתובבתצלחת קילוף 
נפילת ירק    ם מוגבהים למניעתעם מגלשה בעלת שוליי פתח קדמי לשפיכת התוצר המוגמר,

 לצדדים;
 מים;  לכניסת  1/2ברז "

 דקות(; 5מתכוונן )עד  וקוצב זמן ON/OFFעם מתג  ,להתקנה על קיר  לוח פיקוד שטוח
 , לשפיכה ישירה אל תעלת רצפה;  °90בזוית של  בנוי באמצעות צינור לצד  םשפיכת מי

 מכסה פלסטי לסגירת הפתח העליון; 
 . ומניעת החלקה  רגליים קצרות לייצוב

 , בגימור של ליטוש מבריק; 304מפלב"מ  חלקי המתכת עשוייםכל  מבנה:
 מי עמיד;ת, עם ציפוי גומ"מ לפחו  2.5בעובי  –גוף המכונה 
 ;וש במפעלי מזוןלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימ חלקי הפ

 מ"מ;  8בעובי של  מכסה סגירת פתח ההזנה עשוי פלסטיק קשיח שקוף, 
 אלומיניום בציפוי קרברונדום.ילוף עשויות  ת הקצלחו

נילווה ציוד 
 סטנדרטי:

 "י המכשיר.דיסקות קילוף עבור כל סוגי הירקות המטופלים ע
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 1כמות:  קוצץ ירקות שולחני                          KDR-26 פריט מספר:

 47  -גובה       57 -רוחב    24  - דות בס"מ :      אורךמי

 לפרטים  ראה טקסט –התמונה להמחשה בלבד  
 חיתוך שונות.  ירות בצורות קיצוץ ירקות ופ  :ייעוד

 ק"ו 0.75פאזי, -תלת אנרגיה: 

 ק"ג בשעה.   400עד  תפוקה:

 סל"ד;   360ת של גבוהים, עם מהירו לפעולה שקטה בעומסים  מנוע המיועד  כולל:
ובו   –י נפתח ונסגר על ציר מרכז  –סקיות חיתוך מסתובבות, ומעליו מכלול משטח בו מותקנות די 

 נה וידית לחיצה;  פתח הז 
 ה עם צינור להזנת ירקות ארוכים )מלפפונים, גזר, קישואים וכו'(;ידית הלחיצ 

 ום עמוקה;צבת תבנית גסטרונגמר, בגובה המתאים להפתח קדמי לשפיכת התוצר המו
 עולת הסכין כאשר מכלול ההזנה אינו נעול במקומו;מפסק החודל אוטומטית את פ

 יתוק. כפתורי הפעלה ונ  ט ונגיש, הכולללוח פיקוד פשו
 כל החלקים ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך החלפה ונקיון; :מבנה

 מבריק; בגימור של ליטוש ,304ון ייבנו מפלב"מ כל החלקים הבאים במגע עם מז
 לב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום;כל יתר חלקי המתכת עשויים פ

 ש במפעלי מזון.ח המאושר לשימו חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשי 
 ציוד נילווה
 סטנדרטי:

 סט סכיני חיתוך עשויות פלב"מ וניתנות להשחזה, אשר ייכללו: 
 מ"מ; 4מ וסכין ג'וליאן מ" 10טה לקוביות מ"מ, פל 3"מ, פומפיה  מ 10-ו  3סכיני חיתוך 

 אביזרים אחרים )בתיאום עם הלקוח(; 5ט המכיל  : סלחילופין
 כונה. ( עבור אביזרי המלתלייה על קיר מתקן אחסון )ניתן
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 3כמות:  ליטר   700מקרר ארון                          KDR-27 פריט מספר:

 210  -גובה       80 -וחב ר   71  -אורך       מידות בס"מ :

 רטים ראה טקסט לפ –בד מונה להמחשה בלהת 

  עד  )בטמפרטורת סביבה של +C10°-ל C0°, בטמפרטורות שבין  ומשקאות של מזון קורראחסון מ ייעוד:
°C43)+ . 

 כ"ס  0.3, פאזי-חד אנרגיה: 

 בכל שורה(; GN 2/1גודל  מותאם לסטנדרט גסטרונורם )תבנית ב :כולהת
 ליטר. 700 –תכולה נומינלית 

 ;מפזר הקור מובנה במקרר – ת "אויר מסוחרר"רכת קירור בשיטמע :כולל
 מדחס קירור )ראה בהמשך(;

 אידוי עצמי של מי ההפשרה, ללא צורך בחיבור לביוב; 
 ; טרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטליתתרמוסטט אלק עלה, מפסק הפ  עם לוח פיקוד 

היקפיים   אטמים מגנטיים עםו  בעצמה, עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה-נסגרתלת כנף  ד
 ;להחלפהניתנים 

 מתקן מסלולים פנימי ניתן לכוונון גובה; 
 ; תאורה פנימית

 רגליים קצרות, ניתנות לכיוונון גובה. 
ן יצוק בהזרקה )כל  בדופן כפולה, עם בידוד פוליאורית  304 ת בנויים פלב"מגוף המקרר והדל מבנה:

 (;HCFC-ו  CFCחומרי הבידוד נטולי 
 גלות; ר עם פינות מעוהמקרפנים 

 ה מוגנים, מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.גופי התאור 
ציוד נילווה 

 :סטנדרטי
 ק"ג לפחות.  40י לשאת , כ"א בנומדפי רשת עשויים מפלב"מ 3

 
 ם:יסופק ע הפריט

 

 דלת עם צירים מימין

 ר אינטגרלית יחידת קירו

 ;מדחס הקירור מובנה במקרר
 +;C°43סביבה של  ופה בטמפרטורת המדחס מותאם לעבודה רצ 

 . (HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )
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 3כמות:  ליטר   700ארון מקרר                          KDR-27A פריט מספר:

 210  -גובה       80 -רוחב    71  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד  

  עד  יבה של)בטמפרטורת סב +C10°-ל C0°טורות שבין  , בטמפרומשקאות של מזון קורראחסון מ ייעוד:
°C43)+ . 

 כ"ס  0.3, פאזי-חד אנרגיה: 

 בכל שורה(; GN 2/1בגודל   מותאם לסטנדרט גסטרונורם )תבנית :כולהת
 ליטר. 700 –תכולה נומינלית 

 ;מפזר הקור מובנה במקרר – מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" :כולל
 ;מדחס קירור )ראה בהמשך(

 בחיבור לביוב; אידוי עצמי של מי ההפשרה, ללא צורך 
 ; תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית עלה, מפסק הפ  עם לוח פיקוד 
היקפיים  עם אטמים מגנטיים ו  תרים וידית שקועהצירים פינתיים נסבעצמה, עם  -גרתנסדלת כנף  

 ;ניתנים להחלפה
 מתקן מסלולים פנימי ניתן לכוונון גובה; 

 ; אורה פנימיתת
 יוונון גובה. רגליים קצרות, ניתנות לכ 

זרקה )כל  יתן יצוק בהבדופן כפולה, עם בידוד פוליאור 304ת בנויים פלב"מ גוף המקרר והדל מבנה:
 (;HCFC-ו  CFCהבידוד נטולי   חומרי
 המקרר עם פינות מעוגלות; פנים 

 גופי התאורה מוגנים, מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.
נילווה  ציוד

 :סטנדרטי
 ק"ג לפחות.  40, כ"א בנוי לשאת פלב"ממדפי רשת עשויים מ 3

 
 יסופק עם:   הפריט

 

 ל דלת עם צירים משמא

 ית גרלרור אינטיחידת קי

 ;ר מובנה במקררמדחס הקירו
 +;C°43מדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של  ה

 . (HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )
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 1כמות:  ליטר   700מקרר ארון                          KDR-27B פריט מספר:

 210  -גובה       80 -רוחב    71  -ורך בס"מ :      א  מידות

 לפרטים  ראה טקסט –התמונה להמחשה בלבד  

  עד  )בטמפרטורת סביבה של +C10°-ל C0°, בטמפרטורות שבין  ומשקאות של מזון קורראחסון מ ייעוד:
°C43)+ . 

 כ"ס  0.3פאזי, -חד אנרגיה: 

 בכל שורה(; GN 2/1רם )תבנית בגודל  לסטנדרט גסטרונו מותאם :כולהת
 טר.לי 700 –תכולה נומינלית 

 ;מפזר הקור מובנה במקרר – ר"מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחר :כולל
 ור )ראה בהמשך(;מדחס קיר 

 הפשרה, ללא צורך בחיבור לביוב; אידוי עצמי של מי ה
 ; דיגיטליתתצוגת טמפרטורות סטט אלקטרוני ותרמו מפסק הפעלה,  עם לוח פיקוד 
היקפיים  עם אטמים מגנטיים ו  בעצמה, עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה-נסגרתדלת כנף  

 ;ים להחלפהניתנ 
 כוונון גובה; מתקן מסלולים פנימי ניתן ל 

 ; תאורה פנימית
 קצרות, ניתנות לכיוונון גובה. רגליים 

בהזרקה )כל  ד פוליאוריתן יצוק ן כפולה, עם בידובדופ  304פלב"מ גוף המקרר והדלת בנויים  מבנה:
 (;HCFC-ו  CFCחומרי הבידוד נטולי 

 המקרר עם פינות מעוגלות; פנים 
 ר ולחות.אורה מוגנים, מותאמים לעמידה בתנאי קוגופי הת

ציוד נילווה 
 :סטנדרטי

 ק"ג לפחות.  40, כ"א בנוי לשאת דפי רשת עשויים מפלב"ממ 3

 
 יסופק עם: הפריט

 

 וד להפעלה בשבת פיק

 ; ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית –אוטומטית של המכשיר מיועד לאפשר עבודה 
מכון "צומת" בראשות הרב רוזן או  מ אישור בכתב)עם  כנולוגיים ההלכתיים"כונים הטמותאם להנחיות "המ

 (; הלכתי" בראשות הרב הלפרין-כון הטכנולוגי "המ
 ש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג. אשר ימנע שימו חות()כולל מנעול ומפת  קן נעילה שקוףהמכשיר יסופק עם הת

 ל דלת עם צירים משמא

 יחידת קירור אינטגרלית 

 ;הקירור מובנה במקררמדחס 
 +;C°43דה רצופה בטמפרטורת סביבה של  המדחס מותאם לעבו

 . (HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )
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 1כמות:  ליטר  40מערבל/קוצץ                          KDR-30 פריט מספר:

 113  -גובה       58 -רוחב    75  -אורך    מידות בס"מ :   

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד 
 )ירקות, בצק, רטבים וכו'(.  מוצרי מזוןמיגוון של  ערבול אנכי מהיר/חיתוך/קיצוץ ד:ייעו

 כ"ס 5פאזי, -תלת אנרגיה: 

 ליטר.  42לת של ודה בקיבומיכל עב  לה:תכו

 סל"ד;  1140מהירות עבודה של תחתון עם מנוע  ל:כול
לצורך   ידית  באמצעות 90°Cודה המותקנת מעל למנוע, ניתנת להטייה עד זוית של קערת עב

 ; יכת התוצר המוגמרשפ
 הקערה עם מכסה שקוף, עם פתח נסגר המאפשר הוספת חומר גלם תוך כדי עבודה; 

 המנעול נפתח; עבודת המנוע כאשר גנון אבטחה החודל אתלה ועם מנעם התקן נעיהמכסה 
 אפשרות להתקין תוסף לישה/ערבול(; סכין חיתוך/ערבול )עם

 נפרדים; הפעלה/עצירה בלחיצת כפתורים
 דקות לפחות;  5י עבודה של זמן מתכוונן לפרקקוצב 

 לצורך ניקוי;   פירוקל כל החלקים ניתנים
 ובמהירות מקסימלית,. עומס מלא גם בעבודה בבסיס רחב ויציב 

 , בגימור של ליטוש מבריק;304פלב"מ  החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מ המנוע וכל  מבנה:
 ציפוי אמייל; וגת אלומיניום, בפלב"מ ו/או סגסכל יתר חלקי המתכת עשויים 

 פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.   -חלקים אחרים 
ה ציוד נילוו

 סטנדרטי:
כולם   –יצוץ/ריסוק ואביזר לגירוד הדפנות אים לבצק(, סכין ק ולל אביזר ערבול )מתסט מלא הכ 

 עשויים בשלמות מפלב"מ.
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 2כמות:  תבניות  36ארון חימום נייד                          KDR-38 פריט מספר:

 180  -גובה       93 -רוחב    77  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים!   –מונה להמחשה בלבד הת   

 . +C90°-+ ל C30°שבין מזון בטמפרטורות ומם של תבשילי מחושינוע אחסון  ייעוד:
 ק"ו.  3פאזי, -חד אנרגיה: 

 . ס"מ 6.5בעומק  GN 1/1תבניות   36 ה:כולת
  1/1בניות שתי ת או  GN 2/1מתאים להכנסת תבנית כל זוג  –מסלולים זוגות של  18רון עם תא הא כולל:

GN; 
 מפוח ומערכת לפיזור אויר חם בחלל הארון; 

 ; ז אדי עיבוי בחלל הארוןולניקו וספת לחותלהחשמלית -בוקרממתקן 
טמפרטורת  ת להצג   דיגיטלי טרמומטר, ועם וקביעת דרגת הלחות פיקוד תרמוסטטיעם לוח פיקוד 

 ;התא
 ;הארון ידית פתיחה שאינה חורגת מתחוםם צירים פינתיים וע דלת

 ברז כדורי לניקוז מתקן הלחות ולניקוי תא הארון; 
 ;הקפיים (Bumpersומגני התנגשות ) -מיים עם מעצור שני הקד - (Casters) קנה תחתונהבהת  גלגלים

 . ידיות הסעה משני צידי הארון
 ידוד מלא; בדופן כפולה, עם ב 304עשויים פלב"מ   תגוף הארון והדל מבנה:

 ; בדפנות תא הארון כבושיםפנימיים ה מסלולים ה
 הדלת עם אטם פלסטי היקפי;

 דות לחום;ידיות ההסעה מבוד
 ; מותאמים לעבודה מאומצת בעומסים גבוהים – Heavy-Dutyלים מסוג הגלג

 מפעלי מזון. כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש ב
ילווה  ציוד נ

 : סטנדרטי
 GN 2/1מדפי רשת עשויים פלב"מ בגודל  4

 
 יסופק עם:   הפריט

 

 פיקוד להפעלה בשבת 

 ; דם על המערכת החשמליתללא השפעת א –יר טומטית של המכשמיועד לאפשר עבודה או
אשות הרב רוזן או  ממכון "צומת" בר אישור בכתב)עם  כונים הטכנולוגיים ההלכתיים"מותאם להנחיות "המ

 (; כתי" בראשות הרב הלפריןהל-מכון הטכנולוגי "ה
 גיל בשבת וחג. בלוח הפיקוד הראשר ימנע שימוש  )כולל מנעול ומפתחות( ופק עם התקן נעילה שקוףהמכשיר יס 

 ל לת עם צירים משמאד
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 1כמות:  ליטר 60תי  מיחם שב                         KDR-43 פריט מספר:

 72  -גובה       50 -רוחב    62  -ידות בס"מ :      אורך מ

 ה טקסט לפרטים רא –להמחשה בלבד התמונה 
 . מתאים לעבודה אוטומטית בשבת ובחול –הרתחה, שמירה בחימום ומזיגה של מים רותחים  ייעוד:

 ק"ו 6.5, פאזי-תלת אנרגיה: 

 כוס/שעה באספקה רציפה.  300לפחות   תפוקה:

 ום; רה ושמירה בחיממים, והשני לאגיאחד להרתחת  –קופסה המכילה שני מיכלים   כולל:
יסת מים אוטומטית למיכל ההרתחה )ללא קשר למיכל האגירה(, גלישת מים  כנ במצב שבת:

 ם יגלשו לביוב(; האגירה מלא, העודפי  רתוחים למיכל האגירה )במצב בו מיכל
 של המיחם למצב עבודה "שבתי";  עון שבת יומי/שבועי להעברה אוטומטיתש

 ב "שבת"; בחזית המיחם למצנורת אינדיקטור 
 ישיר לרשת המים;  חיבור

 מכסה עליון מבודד ואטום לפליטת אדים; 
 ;95°C+ -פחות מ -אפיקוד אלקטרוני לשמירת המים במיכל האגירה בטמפרטורה קבועה של ל

 טי של החימום במצב של חוסר מים;גנון לניתוק אוטוממנ
 ברזי מזיגה קפיציים קדמיים;  שני

 ת המיחם. מד גובה מים בחזי
 

 בכל הנוגע לעבודה בשבת ומועד.  גיים ההלכתייםהמכונים הטכנולו   מותאם להנחיות המיחם
 בדופן כפולה;  304גוף המיחם בנוי מפלב"מ  מבנה:

 ; 316  יון בנויים מפלב"מהפנימיים והמכסה העלהמיכלים 
 גופי החימום עשויים פלב"מ;

 במפעלי מזון. קי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימושחל
 

 ם:יסופק ע הפריט
 

 בשבת  פיקוד להפעלה

 ; ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית –מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר 
או   ממכון "צומת" בראשות הרב רוזן בכתב אישור)עם  לכתיים"ונים הטכנולוגיים ההכמותאם להנחיות "המ

 (; הלכתי" בראשות הרב הלפרין-"המכון הטכנולוגי 
 אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.  ול ומפתחות()כולל מנע  ה שקוףק עם התקן נעילהמכשיר יסופ
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 1כמות:  כנפית -ות חדדלת שר                         KDR-48 פריט מספר:

 205  -גובה       4 -רוחב    90  -מידות בס"מ :      אורך 
 שרות בתוך המטבח )מחסנים, משרדים, מעברים וכדומה(. דלת  ייעוד:

 וחלונית מרכזית שקופה;  היקפית שדרת חיזוקח צבעוני, עם יק קשי לוח דלת עשוי פלסט כולל:
 ; ילה וידיתצילינדר לנע

 ; לותמע  90  עד בזוית של לצד אחד, צירים המיועדים לפתיחה 
 ; ל פתח באתרי פלב"מ להתקנה עמשקוף עשו 
 פנימי או חיצוני(;   –ותאם לסוג הקיר ולפתח )הרכבה מלאה, חובקת קיר, או על תותב י  המשקוף
 , בכל ההיקף; , עשוי מגומי קשיחעם אטם פנימי המשקוף

 ולקיבוע המשקוף לקיר באתר. קוףברגים לחיבור הדלת למש
מ"מ,   15בעובי מינימלי של ראשי הלוח ה  – לן דחוספוליאתי עשויים ושדרת החיזוק   לוח הדלת מבנה:

 מ"מ;  30שדרת החיזוק בעובי מינימלי של 
 ק קשיח(;הידית עשויה פלסטילחילופין: מ ) מפלב" ידית עשוייםהצילינדר ו ה, הצירים

 קשיח שקוף, שקועה בדלת ללא אטם גומי. החלונית עשויה חומר פלסטי 
 

 ;P-P54ראה פרט נחשון 
 י תכנית ולפי מדידה באתר ע"י המתקין. לפ  –כיוון התקנה ידות מדויקות ומ
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 4כמות:  חלון  כנפית עם-ל" חדדלת "פנד                         KDR-51 פריט מספר:

 205  -ה גוב      4 -רוחב    120  -ת בס"מ :      אורך מידו
 

 1כמות:  עם חלון כנפית-דלת "פנדל" חד                         KDR-51A פריט מספר:
 205  -גובה       4 -רוחב    110  -ות בס"מ :      אורך מיד

 וונים. פה לשני הכיבדחי -ת כנף נפתחת דל ייעוד:

 פה;צירים וחלונית מרכזית שקו לוח דלת עשוי פלסטיק קשיח צבעוני, עם שדרת חיזוק ל  כולל:
 צבעות; בצד הנפתח, למניעת תפיסת א PVCפס 

 מעלות, עם קפיצים פנימיים לסגירה עצמית;  180של   צירים המיועדים לפתיחה בזוית
 . באתר ואםת למשקוף הדלת  ברגים לחיבור

 מ"מ; 15שוי פוליאתילן דחוס, בעובי מינימלי של לוח הדלת ע מבנה:
 ; מ"מ 30עובי מינימלי של , בקשיחשדרת החיזוק עשויה פלב"מ או פלסטיק 

 ; 304ם פלב"מ הצירים עשויי
 . , שקועה בדלת ללא אטם גומיטי קשיח שקוףסחומר פלהחלונית עשויה 

 

 ;P-P52ראה פרט נחשון 
 ולפי מדידה באתר ע"י המתקין.  לפי תכנית –ות וכיוון התקנה מידות מדויק 

רג או פוליאתילן דחוס משני צידי  ( עשוי פח ממוKick-Plateלהתקנת לוח הגנה )  עם אפשרות הערה:
 הדלת;

 ללו בהצעה. כלא י –יסופקו לפי סיכום מול הלקוח 
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 3כמות:  ללה עם מתז עליון על שולחןסו                         KDR-53 פריט מספר:

 110  -גובה         35 -וחב ר   18   -מידות בס"מ :      אורך 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ראה טקסט לפרטים  – תמונה להמחשה בלבדה

 .רים/חמיםבלחץ של מים ק להתזה מיועד   ייעוד:

 ;ארוכהמסתובבת , עם פיה סוללת מים חמים/קרים להתקנה על שולחן כולל:
 ; שרות לכוונון זרם המים, עם אפמתז עליון עם ידית לחיצה קפיצית

 ה עבור המתז; עיגון מובנ-וו
 ;באתר/אנטנת עיגון בשולחןקיר חיזוק המכשיר אל תפס ל

 אתר. ת אל צנרת המים בגמישים להתחברושני מחברים תחתונים עם צינורות 

 כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ, בציפוי חיצוני של כרום; מבנה:
 וי פלב"מ;צינור המתז מיוצב ומוגן ע"י קפיץ עש

 החלפה; ב"מ, ניתנת להסרה ו הפעלת המתז באמצעות ידית פל
 ה של המתז עשויה פלסטיק קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון. אחיזכל ידית ה

 . 1347בדרישות ת"י עומד   הערה:
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 7כמות:  בת לכיור עבודהברז שולחני עם פיה מסתוב                          KDR-57 פריט מספר:

 ר סטנדרטי. ישמש בעמדות עבודה עם כיו  ייעוד:

 משטח העבודה; בתקנה מעל לפתח ברז מסוג "מיקסר" למים חמים/קרים, מיועד לה כולל:
 ס"מ לפחות(;  25פיה מסתובבת ארוכה ) עם

 ידית להפעלה/התאמת טמפרטורת המים;
 גמישים להתחברות אל צנרת המים באתר.  צינורות ם תחתונים עם מחבריי נש

 בציפוי חיצוני של כרום. כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ, מבנה:

 . 1347עומד  בדרישות ת"י  הערה:
 
 
 4כמות:  טורים 4עגלת צלחות                          KDR-63 ריט מספר:פ

 81  -גובה       69 -רוחב    78  -אורך  מידות בס"מ :     

 התמונה להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים 
 ; צלחותעמודות של   4 נועאחסון ושישמש לת ייעוד:

 ס"מ.  28מתאימה לצלחות בקוטר של עד 
 שבשימוש הפרויקט. לפי עובי הצלחות –דה( צלחות בעמו 60צלחות ) 240עד  תכולה:

רה המאפשרת הוצאה והכנסה קלה של  צוחלקים, פתוחים לצדדים ב 4-המחולק למיכל נשיאה   כולל:
 ; הצלחות

 ;ירהמיכל לדחיפה/גרה ףבגו ידיות מובנות
 , שניים מהם עם מעצור. (Casters)בהתקנה תחתונה   5"שוגעים" גלגלים "מ 4

 ואסתטי;עמידות גבוהה, ניתן לרחיצה בדטרגנטים  י ביציקה מפולימר בעל גוף העגלה עשו מבנה:
 בגימור של ליטוש מבריק; 304ם בשלמות מפלב"מ  ייחלקי המתכת של הגלגלים עשו

 טיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; עשויים פלס   -לים גוף וגלג  – ייםפלסטה לקים כל הח
 ק"ג לכל הפחות.  150לנשיאת  תמחוזק
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 1כמות:  כוס/שעה  700מכונה למים סודה מיץ גזוז                           KDR-66 ט מספר:פרי

 50  -גובה       65 -רוחב    44  -מידות בס"מ :      אורך 

 לפרטים  ראה טקסט –התמונה להמחשה בלבד 
תרכיז  ולים בתרכיז/סודה מהולה בדה/מים מהכוסות בשעה של מים/סו 700לספק לפחות   מיועד ייעוד:

 במזיגה רצופה;  -   10°Cבטמפרטורה של עד  –
 .  43°Cשל עד  טמפרטורת סביבהמיועד לעבודה ב

 כ"ס 0.5פאזי, -חד נרגיה: א
 ק"ג;  22מיכל המכיל נחשון קירור, ליצירת בנק קרח של  כולל:

 ליטר;  48תכולה של מיכל מים מבודד ב
 כ"ס לכל הפחות;  1/4בהספק של משאבת מים עם מנוע 

 קירור הפועל עם גז ידידותי לסביבה;מדחס 
 המים; מנוע בחישה לשמירת טמפרטורת

 סת.ערבול תרכיזים וו משאבה ל
 קופסת המכשיר עשויה בשלמות מפלב"מ;  מבנה:

 צף.מיכל המים מבודד בפוליאוריתן מוק
ציוד נילווה 

 רטי:סטנד
 ל ברז כניסת המים; שיורכב ע –כולל מסנן פחם פעיל  –מסנן מים 
 ע"י אחרים(;   –)בלון CO² בודה עם בלון וסת לע

 פק;ספקת המשקאות בדל רות אל ברז/י אכל הצנרת והמחברים להתחב
 מטר. 15עד מרחק של  –צנרת להתחברות אל מדחס קירור מרוחק )במידה ונדרש( 

 
 הפריט/ים הבא/ים :    המחיר תכלול גם את צעתה
 
 2כמות :  אשים ר 4 -דל מזיגה למים סודה מיץ גזוז מג

 44  -גובה       27 -רוחב    37  -מידות בס"מ :      אורך 
 ברזים.   4-מזיגה של משקאות בשרות עצמי מ ייעוד:

 ;עם היצרן()בתיאום מרכזי המתחבר אל משטח הדלפק  עמוד ל:כול
 קס(. ברז מים, ברז סודה ושני ברזי ערבול )מי –זיגה לכוסות וקנקנים( תכליתיים )מ-ברזים דו  2

 ים בשלמות מפלב"מ; חלקי המתכת עשוי כל מבנה:
 .חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון
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 1כמות:  מטר ואקדח התזה  15שלף גלגלון עם צנור נ                         KDR-68 פריט מספר:

 50  -גובה       47 -רוחב    12  -אורך     מידות בס"מ :  

 ם ראה טקסט לפרטי - בלבדלהמחשה  התמונה היא 
 בח.ישמש כעמדת ניקיון כללי במט ייעוד:

 מטר;  15באורך   3/8ל של צינור פלסטי גמיש "קופסת פלב"מ, בתוכה גלי כולל:
 ופסא( המותאם לניקוי תעשייתי;ם בחזית, מחוץ לקתז לחיצה )ממוקבקצה הצינור מותקן מ

 מעלות;  60זוית עד המתז עם זרבובית מתכווננת, המתאימה לזרם מרוכז וב
 עם עזיבתו;נור נשלף במשיכה ונגלל אוטומטית חזרה הצי

 חיכוך למניעת שחיקת הצינור; גלגלות תרמופלסטיות נגד
 ;°180ת של יבוב הקופסה בזויהקיר, ומאפשר סהקופסה מתחברת אל מתלה המורכב על 

 ; 1/2הקופסה עם מחבר חיצוני לחיבור מהיר של הצינור אל כניסת מים "
 בת המיתלה על הקיר.גי פלב"מ ודיבלים להרכבר

 ; "יטוש מבריקל" בגימור של  304תכת עשויים פלב"מ כל חלקי המ מבנה:
 ( וקרים;60°Cהצינור עשוי גומי המאושר לשימוש עם מים חמים )עד 

 שויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון. ל חלקי הפלסטיק עכ
 
 
 

 1כמות:  ר/שעה ליט 700מרכך מים                          KDR-69 פריט מספר:

 130  -ה גוב      38 -רוחב    56  -ות בס"מ :      אורך מיד
 ית. אספקה רציפה של מי רשת שעברו טיפול לסילוק אבנית, בפעולה אוטומט  ייעוד:

 ני שיא.ליטר/שעה בזמ 1350 –שעה בספיקה רגילה ליטר/ 700 תפוקה:

 ליטר לפחות; 70של מיכל תמלחת בתכולה  כולל:
רציפה והשני  אחד לאספקת מים  –זיום )אבנית( מיכלים המכילים שרף לספיחת יוני סידן ומגנ 2

 לרענון והמתנה;
 (;NSFהשרף מסוג המאשור לשימוש בתעשיית מזון )לפי תקן 

ובשעה בה   –של השרף לפי הצורך דד את כמות המים ומבצע רענון אוטומטי ר אלקטרומכני המובק
 צריכה בלבד; אין 

 מ"ק; 4 –ספיקה בין רענונים 
 מלחת;שסתום בטיחות למיכל הת

 ת מים מהרשת ולהוצאת מים רכים לצרכנים. רים הנדרשים לקבלכל החיבו
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 1כמות:  מדפים  3כוננית פלסטית                          KDR-70 פריט מספר:
 180  -גובה       50 -רוחב    80  -:      אורך  מידות בס"מ

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד  
 רטובים ולחדרי קירור/הקפאה(.  בח )מתאים גם לאזוריםמטאחסון מזון ו/או ציוד בשטח ה ייעוד:

 שטחי אחסון מודולריים; עמודים וקורות רוחב עליהם מונחים מ כולל:
 ; כל עמוד עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון

המדף התחתון יהיה בגובה של מטר אחד    –ון )מדפים( בלבד משטחי אחס  3ק עם הכוננית תסופ
 וד אחר לפי התכנית. אפשר הכנסת עגלות וצית לפחות מהרצפה, בצורה אשר

ות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן  הרכבה ומיד –נויות בצורה מודולרית הכונניות ב מבנה:
 חר; ע"י הספק הנבר המטבחים ולפי מדידה באת 

 ת מאפשר חיבור יחידות צמודות לשם קבלת מבנה רציף;מבנה הכונניו 
 ה מצופה בפלסטיק פולימרי;עשויים פלד   –ות רוחב ורכל כוננית בנויה מעמודים ומק

 טוש מבריק"; מודים וקורות מפלב"מ בגימור של "ליע לחילופין:
 ;ללא שימוש בכלים  –קורות הרוחב ניתנות לשינוי גובה 

פולימרי משוריין מאוורר, כל יחידה ניתנת לפירוק מהיר  עשויים מפלסטיק  משטחי האחסון
 ח(;דילצורך שטיפה )בכיור או במ 

+ בשימוש  C50°-ל  -C30°רטורות בין ם בתנאי לחות, חום וקור קיצוניים )טמפכל החומרים עמידי
 + בשטיפה(; C93°וטף, ש
 

 ק"ג/מטר.   240כל מדף מחוזק לנשיאת 
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 לפי תכנית כמות:  מדפים  4כוננית פלסטית                          KDR-KP3 יט מספר:פר

 180  -גובה       45 -רוחב    3000  -בס"מ :      אורך מידות 

 לפרטים  ראה טקסט –התמונה להמחשה בלבד  
 ו ציוד בשטח המטבח )מתאים גם לאזורים רטובים ולחדרי קירור/הקפאה(. אחסון מזון ו/א  :ייעוד

 אחת מ:  המורכבות כל –ורך אשר ייקבע ע"י הספק  כל יחידה בא  –ות אחסון יחיד  כולל:
 ס"מ(  5עד  –תנת לכיוונון )טווח כיוונון רגליים, כ"א עם רגלית ני 4 •

 ס"מ(  4ה )במירווחים של נון גוב ת לכיוו קורות רוחביות, הניתנו •

 משטחי אחסון מודולריים פריקים המורכבים ע"ג הקורות הרוחביות  •
ידה לפי תכנית מתכנן  הרכבה ומידות סופיות של כל יח –ולרית נניות בנויות בצורה מודהכו מבנה:

 ע"י הספק הנבחר; מדידה באתר המטבחים ולפי 
 ת מבנה רציף;לשם קבל צמודות מבנה הכונניות מאפשר חיבור יחידות 

 עשויים פלדה מצופה בפלסטיק פולימרי;  –כוננית בנויה מעמודים ומקורות רוחב כל 
 לב"מ בגימור של "ליטוש מבריק"; עמודים וקורות מפ ופין:לחיל 

 מוש בכלים;ללא שי  –הרוחב ניתנות לשינוי גובה קורות  
תנת לפירוק מהיר  חידה ניר, כל ימשטחי האחסון עשויים מפלסטיק פולימרי משוריין מאוור

 לצורך שטיפה )בכיור או במדיח(;
+ בשימוש  C50°-ל  -C30°ים )טמפרטורות בין כל החומרים עמידים בתנאי לחות, חום וקור קיצוני

 ; + בשטיפה(C93°שוטף, 
 

 ר. ק"ג/מט  220כל מדף מחוזק לנשיאת 
 

 ! שים לב
 ויינת מתייחסת  המצ ת האורךמיד

 לאורך הכולל 
 ג זה במטבח!! כל הכונניות מסו של 
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 לפי תכנית כמות:  לאחסנה יבשה מדפים 4כוננית                          KDR-KN2 פריט מספר:

 180  -גובה         50 -רוחב    705  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –בד התמונה להמחשה בל 
 בשים. י מטבח  ישטחסנים ובמחב – ד בינוניבעומס קל ע אחסון מזון ו/או ציוד ייעוד:

 המורכבות כל אחת מ:  – הספקכל יחידה באורך אשר ייקבע במדידה באתר ע"י    –יחידות אחסון  כולל:
 רגליים  4 •

 ס"מ(  1/2ונון גובה )במירווחים של קורות רוחביות, הניתנות לכיו •

 מדרסים מפלדה מגלוונת  •
 ק"ג/מטר;   180מחוזק לנשיאת כל מדף  מבנה:

 שרת לשימוש במפעלי מזון; אופלדה מגלוונת, המבנוי בשלמות מ 
 המדפים ניתנים לכיוונון ללא שימוש בכלים;

 
פי תכנית מתכנן  הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה ל – בנויות בצורה מודולרית הכונניות

 ע"י הספק הנבחר. באתר  המטבחים ולפי מדידה
 

 שים לב! 
 ת מתייחסת  מידת האורך המצויינ

 ורך הכולל לא
 כל הכונניות מסוג זה במטבח!!  של 
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 לפי תכנית כמות:  קומתי על קיר-פגוש הגנה דו                         KDR-PG8 פריט מספר:

 85  -גובה         5 -רוחב    2565  -אורך       מידות בס"מ :

 
 הקיר המוגן לאורך מתייחסת מידת האורך הכולל                                           

 הגנה על קירות מטבח מחופים באריחים מפגיעת עגלות.  ד:ייעו

בה של  ס"מ מהרצפה, והשניה בגו 20אחת בגובה  –מותקנות על הקיר באתר בנוי בשתי שורות ה מבנה:
 ס"מ מהרצפה; 100עד  85

 ;ס"מ  10ובגובה   ס"מ 1.5, בעובי של (HDPפוליאתילן דחוס ) רה בנויה מפרופיל עשוי כל שו
 בכל הצדדים שאינם נושקים לקיר, בצורה שתמנע הצטברות מים ולכלוך;הפרופיל מעוגל 
"  פקקכל הברגים יוסתרו באמצעות "  –ג פלב"מ באמצעות בור בר אל הקיר  כל פרופיל מתח

 . אורכיים או באמצעות פסי סגירהנקודתי 
 

 סתרה הנדרשים; יסופק עם כל הברגים ואמצעי הה
 י בחירת הלקוח. לפ –צבע 

 

 כפוף לאישור מתכנן המטבחים.  –ונות אחרים  ניתן להציע פתר 
 

לפי   –  הפגושים כמות/גושמידות סופיות לחלקי הפ המידה המופיעה לעיל היא מידה כוללת;
 . י היצרן, בהתאם לתכנית נחשוןמדידה באתר ע"

 

י  ה תחושב לפי שתההצע –אורך הקיר המוגן ל  " מתייחסת"אורך המידה הנתונה בסעיף ב:חשו
 !אורך הנתוןקומות פגושים ל

 
 

 "מ( )מידות בס  חתך עקרוני
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 לייצור מיוחד ציוד 
 

 הקדמה
 

י מיוחד לכל אחד מהפריטים  מיפרט טכנ ו  מיפרט טכני כללי לציוד מטבח   המסמך שלהלן כולל
למסמך זה מצורפים תכניות העמדת הציוד )במקום בו נדרש( וכתב   .ריח מ שה להצעת הנכללים בבק

 ע.  מילוי ע"י המציל  –כמויות לבקשת מחיר 
 

צריך לדווח עליהן מיד למתכנני המטבח ולקבל   ,פרט שלהלןתירות בין מרכיבי המיאם מתגלות ס
  פרטמיב םי יוד הכלולת. הצעות המחיר לייצור/לאספקת פריטי צמהם הבהרות והנחיות מתאימו

 ובהתאם להם.   ואחרי לימוד כל אחד ממרכיבי זה תוגשנה רק 
 

לאתר, להרכבתו באתר, לחיבורו   ת הציוד, להובלתואחראי גם לאספקיצרן/ספק הציוד יהיה 
 יפרט. המ   למערכות המבנה, להפעלתו ולביצועם המושלם של כל הסעיפים הכלולים במרכיבי

 
תר הבנייה מיד עם קבלת הזמנת העבודה, ולבדוק את  א ל עחייב להגי, הצעתו תזכה יצרן ציוד אשר 

חשמל,    ניקוזים, חיבורי/ ם, מחסומי רצפה כל ההכנות שבוצעו במטבח, כגון: ברזי
וכל נתון נוסף הקיים באתר  -קירות/טיח/קרמיקה, שיפועי רצפה, גבהים של קירות/מחיצות 

דא כי כל התנאים הנ"ל  ווי  הספקיוד. יחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה של הצומחייב התי
מנהל   הבו יתלווה לזוכשך לביקור זה, שבהממתאימים לפריטי הציוד שהוא מספק לפרוייקט. 

ימסור הזוכה דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות, אשר עלולות למנוע את    הפרוייקט,
 הוזמנו. הביצוע של הפריטים כפי ש

  
, אשר יכללו עידכונים  וכניות עבודה לביצוע"ת  טסהמיכרז " אחרי הבדיקה באתר יפיץ זוכה

ריגה משמעותית  כל ח; סופק בפועל( לפי הציוד המבהעמדת הציוד ובחיבורים )חשמל ואינסטלציה
  מהתכנית המקורית תהיה בכפוף לאישור מתכננ/ת המטבח.

 
את כל   ביכלהרניתן  כי דרישותיו לשינויים בוצעו וכי ויאשר ספק  היבדוק   לפני הגעת הציוד לאתר

אחרי   אספקות ובמערכות התשתיות שיידרשכל שינוי במערכות ה . לפי התכנית המאושרתהציוד 
 של ספק הציוד, ועל חשבונו.יבוצע באחריותו   אישור זה

 
מת אפשרות המזמין אינו מתחייב לרכוש את כל פריטי הציוד המופיעים במיכרז, וקיי הערה:

 בשלב מאוחר יותר.  ושכראו יי -ל שחלק מהפריטים לא יירכשו כל
 

 קיבוץ נחשון  ",מטבחיםתכנון "נחשון  –    עוזרי אמנון   –המטבח  ןלהבהרות ניתן לפנות אל מתכנ
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 מיוחד  ציוד לייצור
 מיפרט טכני כללי 

 
 כתב כוונות .1

ים לייצור/להשלמת נושא  המסמכים שלהלן מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרש .1.1
יס להתקשרות בין המזמין לבין ספק/יצרן הציוד )להלן:  ו בסיהו  ם הו  חיר,הבקשה להצעת המ 

 "החוזה"(.   

צרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא  ים זה את זה, ויושרטוטים( משליממפרט ותוכניות ) .1.2
ל ציוד  אם כן צוין במפורש אחרת; כל עבודה אחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה ש 

רש, תבוצע במסגרת חוזה זה ללא  במפוינה ו צ אאם להמסופק ע"י קבלן/יצרן/ספק, אף 
 תוספת מחיר. 

מהן;   ת הביצוע לא תפחתות ביצועים ורמהפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמ .1.3
קבלן/יצרן/ספק אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין 

 חוזה זה.  הבמסגרת 

ת פריטיו; אם יש סתירה התקנוד ל י צ ןקבל קבלן/יצרן/ספק ימלא הוראות מפורטות של .1.4
ות בכתב ל הוראות מפורשחוזה עליו להודיע מיד ליועץ ולקבה בין הוראות יצרן למסמכי 

 פני שימשיך בעבודה.מהיועץ ל 

מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן, כולל גם 'פרטים מיוחדים' של הבנייה;   .1.5
קבלן/יצרן/ספק בהתאם פעל ן, יל הל  מפרטום בו יש סתירה בין פרט משורטט לבין הבמק

 להוראות המפקח. 

 בקשה להצעת המחירלמענה  .2

 ואם "אקסל" ( ונים אלקטרוני )ת ורמט גיליון נתכתב הכמויות יוגש בפ .2.1

 יש למלא אותו כנדרש  –גיליון נתונים אלקטרוני  לבקשהבמידה וצורף  .2.1.1

או  תברי עב היט יה הפרוספק –צרף פרוספקט של הציוד המוצע עבור ציוד סטנדרטי יש ל .2.1.2
 ( PDFבלבד, מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל )תואם "מיקרוסופט אופיס" או   באנגלית

 אליו הוא מתייחס   מיפרטספר הפריט בכל פרוספקט את מ יש לציין לגבי .2.1.3

כו'( יש לוודא בכל מקרה בו מוגש פרוספקט שאינו מקורי )לדוגמא: סריקה, צילום פקס ו .2.1.4
 ברור וקריא שהחומר 

 למלא אותו כנדרש חובה  –ט הטכני שאלון מיפררף לוצ מ ם בובמקו .2.1.5

ש את פרטי  , יש לציין במפורע"י קבלן משנה מיוצר -אחד או יותר  – ציודפריט במקרה בו   .2.2
 הקבלן בהצעה 

 העבודה הכלולה  .3

ל הפעולות העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/המכשירים/החומרים, וביצוע כ .3.1
ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר  זה  מסמך ב טרכמפוהקשורות לציוד מערכת המזון 

ק  ייצור/הבאה/פירו וש, ובזה כלול:שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפר
מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד, בהתאמה ללוח זמנים של קבלן הבניין,  

נת להתקשים רדנה לאה המפקח מטעם יזם הפרויקט; וכן חיתוך/הטובהתאם להנחיות  
 הציוד.  

לפי   יצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד .3.2
יית שקעים/תעלות/בסיסים; נקודות חיבור לצנרת ביוב/לצנרת כולל בין השאר בנחוזה זה, 

אי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות  אספקות/ לצנרת אוורור/לחיבורי חשמל, והוא אחר
 .םימ מתאיה

אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו, ולהבטיח כי פתחים בגודל  מתאים  ספק/רןיצה .3.2.1
ואת הצבתו במקום  -הזה לתוך המבנה  הכנסתו של הציוד מנת לאפשר את   יימצאו על
 המיועד. 

נים כך שרכיבים אחראי לבדוק עבודת ציוד עם הגורמים/המקצועות השו יצרן/ספקה .3.2.2
לסוג/חומרים/מאפיינים של רכיבים בשאר חלקי   אימו ד יתויצבלים חשמליים/ מכאניים הכלו 

 הבניין. 

יפעל בצורה יעילה; ופעל במנוע, כך ש ציוד המחומם/המ אחראי להתקין כל ה יצרן/ספקה .3.2.3
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ץ;  או לאביזרים אחרים נוספים לפי הנחו -לדאוג לפתחי אוורור נוספים, למגינים, למנדפים  
לוח שרטוטי ייצור אלה ליועץ, לקבל  ; לשיצורי י טשרטולציין תוספות /שינויים אלה על גבי 

 נוי. את אישורו ולצרף מכתב מיוחד המפרט כל תוספת/שי 

 נים עמידה בתק .4

ע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים  יצרן/ספק יבצ .4.1
יחותם של חלקים נעים ומיקומים ארציים/מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים לבט 

 .מסוכנים

לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראליים   צייתפק יס/ןריצ .4.1.1
 כולל גם:  –חות ולתברואה חץ, לבנייה, לבטיחשמל, למיכלי לבכל הנוגע לציוד  

 ותקנותיו;  1954חוק החשמל התשי"ד   .4.1.1.1

 שלימות;ותקנות מ 1970הוראות למיתקני תברואה התש"ל  .4.1.1.2

 והבניה;  כנוןת התונק תו 1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  .4.1.1.3

   ;900יסופק עם אישור )בכתב( של תקן ישראלי ת"י ציוד מיובא  .4.1.2

 קנים: ת ני וק של אחד משיענה לדרישות ח ציוד מיובא  .4.1.3

 NSF/ULתקן ארצות הברית   .4.1.3.1

 CEתקן אירופאי   .4.1.3.2

או   NSF/UL ארה"בקן ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לת .4.1.4
 CEלתקן אירופאי 

 NFPA/96או  1001/6י  ש ת"ת באוחי טקן בת .4.1.5

 אחריות בין המקצועות השונים .5

ים/שיותקן  מול ציוד אחר הקי ורמים האחרים והיצרן/ספק מחוייב בתיאום מול הג  .5.1
 בפרויקט  

תכניות החשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לידי היועצים הרלוונטיים של  .5.2
 שותיהם. דרי לפי תו מ אם התויקט, לקבלת אישורם; הספק יבצע שינוייהפר

יועץ חייבים באישור   –כולל כאלה האינטגרליים לציוד  –כל לוחות החשמל שיסופקו   .5.3
 החשמל. 

יותקנו ע"ג   –לפי תכנית  –"י קבלן האינסטלציה של הפרויקט  זים אשר יסופקו עבר .5.4
לוודא את סוג הברזים המסופקים ולהכין  שולחנות/דלפקים/כיורים; באחריות יצרן הציוד  

 מ"מ( בצורת "ח".  2ג הציוד, מחוזקים מלמטה בפרופיל פלב"מ )עובי  ם ע"אימיתמ םקדחי

תוכים לצנרת עבור ציוד )לפי מתאימים קדוחים/ח כין פתחי גישה באחריות היצרן לה .5.5
 תכנית(; אם עבודת הקידוח/חיתוך מתבצעת באתר, היא תהיה זהה באיכותה לעבודה 

 המתבצעת במפעל היצרן . 

 ת כניוהכנה ותיאום ת .6

חשמל, אינסטלציה,   –הקבלן לספק תוכניות חיבורים )דרישה לתשתיות( ת יוחראב .6.1
 תו הוא מספק. ד בהתאם לציוד אופה ורשימות ציוניקוזים, תעלות רצ

 באחריות הקבלן לתאם תוכניות אלו מול היועץ ומול מנהל הפרויקט ויועצי המערכות.  .6.2

כזה שציוד   אופןבח בטמב נאיםאחראי להתאמת מידות של פריטי ציוד לת  קבלן יהיה  .6.3
 יפעל בצורה מושלמת. 

למדוד בקפידה סתיימנה, עליו  אם יצרן/ספק ייבחר אחרי שתוכניות חיבורי אספקות ת .6.4
ברצפה/בקירות, והתנאים הקיימים, יציין אותם ויתחשב בהם ומן של כל החדירות מיק

ים  התנא דחא כי  רי אספקות סופית שלו; אם יגלה בבדיקתובשרטוטי עבודה/בתוכנית חיבו
קיימים גורם להפרעה רצינית בביצוע עבודתו, עליו לדווח לבעלים ולהמתין  ה

 חלק זה של שרטוטים מפורטים.  שהוא ממשיך בהכנת וראותיו, לפני  להחלטתו/לה

פק, ששרטוטים מפורטים של ציוד מטבח יאושרו, והמידות תיבדקנה ע"י יצרן/סלאחר  .6.5
בלן אחר(, שישפיע על התקנת ציוד  כל קע"י )  ןיהבני לא ייעשה כל שינוי בתנאים/במידות  

 המטבח. 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    186  

 תיאום ופיקוח .7

ועי, כדי להבטיח ר מנהל עבודה מקצתקנת הציוד באתהקבלן יספק במשך כל תקופת ה .7.1
תאום מלא של העבודה עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים, ולאמת מיקום שרוולים  

 . ספקותחיבורי א

וידריך את צוות  ינות/הכיול הבח/יקות ד בה ל כלאיש זה יפקח ע עם השלמת ההתקנה .7.2
 . העובדים של הבעלים בהפעלת הציוד

תפעול שוטף, לשביעות  –ה" הנרכש ל"מצב עבודהביא את הציוד באחריות היצרן/ספק ל .7.3
 רצונו של המזמין. 

 הבטחת איכות  .8

 הביצוע שלו הכוללת:יצרן/ספק יספק לפי דרישת הבעלים עדות ליכולת  .8.1

 .  כספייםרות מקו לעו   ספיתהצהרה על אחריות כ .8.1.1

 . ניסיון בפרויקטים בעלי הקף דומה .8.1.2

 . הכלול בחוזה חדלייצור מיו  יודהצהרה על היכולת של מפעלו לייצר כל הצ  .8.1.3

במקרה בו הציוד לייצור מיוחד מיוצר ע"י קבלן משנה, יש לקבל את אישור המזמין ו/או   .8.1.3.1
 היועץ לקבלן המוצע. 

 הציוד הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת .9

ספק יקבל מהיועץ ו/או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת תיאור טכני +  רן/יצ .9.1
בוצע לפני שהציוד יאושר ע"י היועץ ו/או  הזמנת ציוד לא ת שרטוטי עבודה; פרוספקטים +

 המזמין.  

בהם ישתמש בעבודתו, ללא   ספק/יצרן יספק ליועץ, במשרדו, דוגמאות של כל החומרים .9.2
שות כן; כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות  רש לער ייד שאם וכאעלות כספית, 
 . מאושרות" אלו

המפקח על המבנה, לכל חות של המזמין ומ שור ממונה הבטייצרן/ספק ידאג להשגת אי .9.3
 . חיבורי הציוד המורכבים על ידו בעבודה שהיא נשוא חוזה זה

 בדיקה ופסילה  .10

רשויות  ישות ד בדרותר יעממוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאעל הקבלן  .10.1
נדרשות  עירוניות/ממשלתיות ובכל התקנים, יקיים את כל תנאיהם, ויבצע את הבדיקות ה 

 . הכול עד לקבלת האישורים  -על חשבונו  -ה שתידרשנ

לבעלים ו/או מיופה כוחם )אדריכל/יועץ/המפקח על הפרויקט( תהיה גישה חופשית   .10.2
כדי לבדוק/לוודא   אמור,יוד הצ יצור הפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך תקופת י למ

לנה  תקן טעויות שתגשהתוכניות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק י
 . , בהתאם לתוכניות/הוראות/שרטוטים המפורטיםבשעת הבדיקות

יופה כוחם; יצרן/ספק כל החומרים שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י הבעלים ו/או מ  .10.3
זרים/מיתקנים אשר ייפסלו בבדיקה, בין אם עשו  ם/אביחומריהנה כל  יסלק מהשטח /מהמב

לא כל חיוב נוסף,  תו, על חשבונו ול ת הבניין לקדמובם שימוש או באם לא. הקבלן יחזיר א
ויפרק/יפנה כל חלק עבודה שייפסל, או שאינו תואם את דעת הבעלים ואת  

 . בנדוןבכתב  הודעה שעות מקבלת 24תנאי חוזה, והכול בתוך  /השרטוטים/ההוראות

בעלים/מיופה כוחם זכאים להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכללותה, עד   .10.4
להם פסולים יפונו, או להכריז על הפסקת  מיתקנים הנראים  /חמרים/אביזרים/ שעבודה

 טוטים/הוראות.של מטרות/שר -ביצוע כהלכה" -ביצוע", או בשל "אי-החוזה בשל "אי

בדיקות על  )הלעובי חומרים, בזמן קבלתו באשר וצר" י ציוד מבדיקות טיב תעשנה בכל " .10.5
 . (חשבונו של יצרן/ספק

ודד מטעם הקבלן, והמפקח  ומים ייעשו ע"י מ דות, כאשר המיק הקבלן יבצע את העבו .10.6
 ועל הקבלן מוטל להביא מודד על חשבונו.   -יהיה רשאי להורות על הבאת מודד 

 הבאתו לאתר הבנייה.לפני וחד' י וצר במספק יקבל אישור מהיועץ על כל 'ציוד מי יצרן/ .10.7

 תעודות אחריות .11

 .ם סיפק לפרויקטיוד החשמלי אותספק יספק תעודת אחריות המכסה את כל פריטי הצה .11.1
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לנושאים   –אך לא מוגבלת  –עודת האחריות תפרט את תנאי האחריות, הכוללת ת .11.2
בכתב  הציוד   חזקה וחלפים, ועלותה תהיה כלולה במחירהבאים: שרות תיקונים נדרשים, א

 . ותהכמוי 

אלא אם כן יצרן/ספק הציוד נותן   -חודשים  12עודת האחריות תהיה לתקופה של  ת .11.3
סטנדרטית, או עבור ציוד שלגביו נדרשת במפורש )בגוף  וכה יותר, בצורה קופת אחריות ארת
 . ( תקופת אחריות ארוכה יותרמיפרטה

פת לתקו מעבר תשך שרורט בכתב הכמויות, הספק יציע לבעלים המבמידה והדבר מפו .11.4
 .האחריות, כחלק מתעודת האחריות או תמורת תשלום נפרד

חדשים  6-8-מעבר ל יוד במטבח, אך לאמיום הפעלת הצ תחילת תקופת אחריות תקבע .11.5
 . מיום התקנת הציוד

 חומרים –ציוד מיוצר במיוחד  .12

  לא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים/ מראהחומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ל  .12.1
ורות' תעורגלנה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך שיתקבלו  ת/ 'צגזרו ;אסתטי

ורה ישרה ומפולסת, עם קצוות אחידים ש לבצע העבודה בצילים( נקיים; ימחתכים )פרופ
 ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.

א ל א  (,"מפלב)להלן:  פלדה בלתי מחלידהמיבוצעו   כל השטחים החיצוניים/הפנימיים .12.2
 ין במפורש במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות. כן צואם 

 -יותר מ-ולא  אחוז ניקל  8-10ם  ע  18-8/304סוג פלב"מ יהיה מאלא אם כן צויין אחרת,  .12.3
 אחוז פחמן.  0.07

ד ייוצר באתרים פתוחים, הממוקמים בסמוך לים וחשופים ללחות ולסכנת קורוזיה, הציו .12.4
 . 316פלב"מ מ

 אחוז פחמן. 0.08-יותר מ-אחוז ניקל ולא 10-14עם   היההוא י ,316מ במידה ונדרש פלב" .12.5

 . מ"מ 0.8-אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ .12.6

 ם מפלב"מ. אומים יהיו עשוייברגים ו .12.7

חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות'   H 3/4 ,S-3;פחי חמרן יהיו מטיפוס )אלומיניום(:  חמרן  .12.8
 ס"מ.  5ם על י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עוליאו ע" 

 במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ, תחייב הרשימה שלהלן:  .12.9

 מ"מ  3בעובי   ב"מ פרופילים מפח פל סטרוקציה כבדה:רכיבים לקונ .12.9.1

 מ"מ  3בעובי     חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ .12.9.2

 מ"מ  2בעובי  נסטרוקציה, משטחים בי קוקים, זוויתנים, פרופילים, רכיחיז .12.9.3

 מ"מ  1.5בעובי  לפקים, משטחי טפטוף, כיורים, מנדפיםנות/דשולח יטחמש .12.9.4

 מ"מ  1.25בעובי   קערות לחוצות   ם תחתונים/עליונים )פנים וחוץ(, מדפי .12.9.5

 מ"מ  1בעובי    ות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פאנלים" דלת .12.9.6

 מ"מ  0.8בעובי      דופן פנימי לדלתות ופאנלים  .12.9.7

 מבנה  –ציוד מיוצר במיוחד  .13

  )ליטוש מבריק( '4יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר   מפלב" משטחי .13.1
 שטחים צמודים. יטוש הם אחידים בסטורה/כיוון הלבחזיתות/בשטחים נראים לעין, כשהטק

תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה   .13.2
 .מלוטשיםחלקה/

עובי דופן כמפורט, עגולים  / רבקוט תכים,ולב"מ יהיו בלי תפר, לא מרצינורות פ .13.3
 ומלוטשים מסביב, לתיאום עם משטחים סמוכים. 

ופילי פלב"מ, במידות ויתני פלב"מ ומפר ופים ייעשו מזומסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/ג .13.4
 אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות.  

 ות חשמל ו/או גז ציוד מיוצר במיוחד הכולל מערכ .14

, ויסופק עם  4כל התקנים כמפורט בסעיף בעמוד גז י ווד הכולל מערכות חשמל ו/אצי .14.1
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 תעודת בדיקה בהתאם.

באתר הבניה  במפעל היצרן או  ימי, אשר יבוצע פריטי ציוד כנ"ל יהיו עם חיווט חשמלי פנ .14.2
 ע"י בעלי מלאכה מוסמכים, על חשבון היצרן. 

 ם כבלעם עליו; ציוד נייד יסופק ופסאות חשמל מורכבי ציוד סטטי יסופק עם יציאות וק .14.3
מפסק, -תקני, מכשירים עם מנוע או יחידת חימום יסופקו עם מתג הפעלה או מתנע ושקע

 .מפסק ראשי ומפסק בטיחות 

החשמל; ציוד המקובע לרצפה יחובר לפס השוואת  קה עבור כל ציוד יש לוודא האר .14.4
 פוטנציאלים. 

 לאישור  הגשות –ציוד לייצור מיוחד  .15

עם: מידות, חומרים, הרכבה,   ,מיוחדוצר בי ספק יספק שרטוטים לציוד מקבלן/יצרן/ .15.1
כללו  ט ובשרטוטים ייפרזול לסוגיו וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פרי

 טנדרטיים'.  גם 'פרטים ס

 ערך.-או בתוכנה שוות Solidworksכל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  .15.2

  ו/או 1:20 בקנ"מ וחתך, חזית ,במבט צד, במבט על, במבטים תלת מימדיט ציוד ישורט .15.3
1:10 

   PDFהשרטוטים יוגשו בגיליון מודפס )לפי דרישה( ובקובץ  .15.4

או של נציג מטעמו( ושל יועץ  בכתב של המזמין )חר קבלת אישור ציוד יועבר לייצור רק לא  .15.5
 המטבחים לשרטוטים אשר הועברו.

 אספקה והתקנת הציוד  .16

ני כל פגיעה, עד פקנה מ ח/ההתו כל פרטי הציוד בזמן המשל  יות הקבלן לשמור עלבאחר .16.1
לקבלת המיתקן ע"י המפקח/היועץ; יש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר ההתקנה כך 

ולים שייראו לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינתן  ורים חופפים/ קיפ יהיו טלאים/חיבשלא 
  הבקבל ק ריעת מגן פלסטית, שתוסר רר מפלב'מ" יכוסה ביגימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצ

 . של הציוד תסופי

הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבירה/בתיקון של  .16.1.1
 . ספק/יצרן הציודהיינה מוטלות על להכנסת ציוד, ת קירות/מחיצות/קירות/רצפות, נדרשות 

 יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין.   -בחיבור ציוד  .16.1.2

ספק יהדק  אותו /ן , יצרורועד בסיס/רצפה והפריט מתנענע פריט ציוד נסמך על כאשר .16.1.3
 בברגי פלב"מ, כך שיימנעו הרעד והנענוע. 

מרו מפני לכלוך  פריטי ציוד יישמנועים/משאבות/מכשירים חשמליים שהם חלק מ .16.1.4
 עד לקבלתם ע"י המפקח/היועץ.  -ניה/אבק/ התזות/רטיבות  ב

  מוכן  השמן את כל הציוד, כך שיהין/ספק ינקה/יבריק/יבגמר עבודות ההתקנה, קבלן/יצר .16.1.5
ה; יש להרחיק כל מדבקות וחומרי אריזה  ולהשאיר המקום נקי ומטוטא; יש לערוך  ל להפע

 ופית'. 'בדיקת הקבלה הס לפני  -להדגמה  סידורים למבדק אחרון ו

 חוברות תפעול ותחזוקה .17

ול זקה של הבעלים בתפעהדרכה מפורטת למפעילי המטבח ולאנשי האחיצרן/ספק ייתן  .17.1
 התקופתית. חזקתם, ובאדשוטף של כל פריטי הציו

  -ותפעולו  -ע"י יצרן/ספק בשבוע הראשון שאחרי גמר התקנת הציוד   הדרכה תינתן   .17.2
 . של הבעלים והמפקחראות ולדרישות ובהתאם להו

ם ( עותקי3שבועות לפני הגעת פריט ציוד ראשון, יצרן/ספק יגיש שלושה ) 2-לא יאוחר  מ .17.3
: לחילופין)  רטי/תפעולידד סטנל ציוכקה', המכסה וזתחך תפעול ושל 'מדרימודפסים 

 מדריכים נפרדים לתפעול ולתחזוקה(. 

גז לפי  וכן תכנית חשמל/ ,והוראות אחזקה' יכלול רשימת חלקים מלאה  תחזוקה'מדריך  .17.4
 הצורך. 

 תוכן עניינים וחוצצים מובלטים לכל מספר פריט.  ומדריך יהי כל ב .17.5

בשפה העברית, יש  תוביםינם כאת התפעול של פריטי הציוד  הפרוספקטים והוראוו  במידה .17.6
 לתרגמם לעברית ולהעבירם ביחד עם המקור שבשפה הזרה. 
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 הערה

 .  304ד ייוצר בשלמות מפלב"מ מסוג ציוד ליצור מיוח ן במפורש אחרת,למעט במקומות בהם מצוי 
ד יוצב במקום פתוח  לים, במקום בו הציולמשל באתר קרוב  –ראה היצרן/ספק שנדרש חומר אחר 

עליו ליידע מיד את   –( 12.4)ראה סעיף  316ורוזיה, בו יש להשתמש בפלב"מ קסכנת שוף לחויהיה 
 ות בו. על העלויות הכרוכימוש בחומר זה  המזמין ולקבל את אישורו לש
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 1כמות:  ליטר 110מחבת חשמל מתהפך                          KDR-5 פריט מספר:
 90  -גובה       100 -רוחב    150  -ס"מ :      אורך דות בימ

 ים! טקסט לפרט ראה  –המחשה בלבד התמונה ל    
  

 טיגון וצלייה בשמן שטוח.  ייעוד:

 ק"ו. 15י, פאז-תלת אנרגיה: 

 ליטר. 110 –גון תכולת אגן הטי תכולה:

 ך, בעל פיית שפיכה קדמית; פון מתהאגן טיג כולל:
 גופי חימום חשמליים מובנים בתחתית אגן הטיגון; 

 יתר; -תחממותתרמוסטט בטחון למניעת ה 
 ; 230°C+ -ל 50°C+בטמפרטורות שבין פשר עבודה קוד תרמוסטטי המא פי

ברגע שהמחבת מגיע לטמפ.  לק" ונורית סימון ל"חימום" הכבית נורית סימון ל"חשמל מוד
 שנבחרה; 
 מתרומם לאגן הטיגון;מכסה 

 מובנה על רגל המחבת; ברז מילוי
"  יים "חלזון שינ -מנגנון גלגליווית הטיה, עם מנגנון היפוך ידני, המאפשר ייצוב המחבת בכל ז

 מופעל ע"י ידית סיבוב;
 מעמד חופשי עם רגליות מתכווננות. 

 ל מנגנון ההיפוך; ול כ  –עשוי בשלמות מפלב"מ  מבנה:
 (, מרותך ללא תפרים ואטום לחלוטין; CR12 3ה לקורוזיה )דוגמת דה עמידשוי פלמשטח הטיגון ע

 ידית הרמת המכסה מבודדת לחום. 
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 1כמות:  ליטר )ניצב(  150סיר בישול מתהפך חשמל/קיטור                          KDR-6 :פריט מספר

 100  -גובה       105 -רוחב    135  -אורך מידות בס"מ :      

 סט לפרטים ראה טק –בלבד  התמונה להמחשה
  
 ישיר )קיטור(. -י בחימום בלת ללבישו ישמש  עוד:יי

 ק"ו. 21פאזי, -תלת אנרגיה: 

 ליטר. 150 –יבית תכולה אפקט תכולה:

 ובנה במכשיר; , מטורמחולל חשמלי לקי כולל:
 אגן בישול גלילי, מתהפך לפנים;

 בר(;  0.7  –)לחץ עבודה  הקיטור לחימום הסירהאגן בנוי בדופן כפולה המכילה את 
 ר;יתר במעטפת הקיטו-רת לחץעת יצי טיחות למני שסתום ב

 ם; כבה מהירילריקון אגן הבישול, ניתן לפירוק והר 3ברז קדמי " 
 וי; לניקוז מי העיב  1ברז תחתון "

 , מבוקרת ע"י תרמוסטט; 100°C  -ל 50°Cפרטורת עבודה בין  טמ
 התחממות יתר;   טרמוסטט בטיחות למניעת

 מים; מילוי חימום ועל ליטה על תהליכי הפיקוד המאפשר ש לוח 
 רצוי; נורית בקרה למצב "מודלק" ונורית "חימום" הכבית כאשר המחבת מגיע לחום ה

 ; הקיטורוי אוטומטי של מים רכים למחולל מיל
  -ית הטייה בכל זו המכשירמיועד לייצב את , מנגנון ידני להיפוך הסיר, עם גלגלי שיניים חלזוניים

 ;(לפחות  °95) עד שפיכה מלאה   (°0מצב עבודה ) מ
 ציר, הניתן לייצוב בכל זוית פתיחה, עם ידית הרמה מבודדת;  -על-ון סבעלי מכסה

 ים מתכווננות.מעמד עם רגלי
 ; בדופן כפולה ומבודדתבנויים   סהל והמכאגן הבישו מבנה:

 ; 304פלב"מ  –המתכת כל שאר חלקי  , 316פנימי של האגן מפלב"מ חלקו ה
 ימיות מעוגלות;כל הפינות הפנ

 בתכולתו המירבית.  סיראת ה לשאת  מעמד מחוזקה
ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

תורכב על    – ס"מ 25ס"מ, ניצבת על עמוד בגובה  30ך עם פיה מסתובבת באור 3/4סוללת מים "
 רגל הסיר.

דרישות 
 :מיוחדות

 העבודה.  בודק מוסמך של משרדהתאמה לתקן הישראלי תאושר בתעודה ע"י  
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 1כמות:  להבות   4כיריים גז                          KDR-8 ריט מספר:פ

 25  -גובה       90 -רוחב    80  -בס"מ :      אורך  מידות

 פרטים ראה טקסט ל  –התמונה להמחשה בלבד  
 . ן על להבה פתוחהגון של מזו בישול, צלייה וטי  ייעוד:

 קלוריות גז.-קילו 40000 אנרגיה: 

וקפל לניתוק  ת וטרמעם וס כ"א כ"א בתוך אגן שקוע,  נתונים מבערים מטיפוס "פטריה", 4 כולל:
 אוטומטי במקרה של כיבוי הלהבה; 

 עם הלקוח;  גודל ומיקום כל מבער בתיאום –  108ים מדגם צה"לי המבער
 )אחת לכל מבער(;ם ומחבתות בכות להעמדת סיריס 4

 הגבהה אחורית לכל אורך הכיריים; 
 עבור כל מבער.   (פיילוט)  תהר הצוונון עוצמה ונלוח פיקוד קדמי הכולל כ

 ;ללא חיבורים ו"תפרים"  –עליון שקוע, עשוי בלחיצה  אגן ה:מבנ
 לוח הפיקוד אינו חורג מתחום הכיריים;

 שויים נחושת; הגז והמחברים עכל צנרת 
 , בגימור של "ליטוש מבריק";304שוי מפלב"מ הכיריים ע גוף

 ; הסבכות עשויות ברזל יצוק
 המזון.  תעשייתכולם מחומרים המאושרים לשימוש בבנויים  –חלקים אחרים 

 . 5056ם לעמידה בתקן המכשיר יסופק עם אישור מכון התקני הערה:

 
 יסופק עם: הפריט

 
 יריים לכמעמד 

 ; יותאם למידותומו   מכשירנשיאת המחוזק ל 
 הפחות;   מ"מ לכל  1.5כולם בעובי/עובי דופן של  –ים ומפח פלב"מ בנוי בשלמות מצינורות פלב"מ מרובע 

 מדף תחתון; ם ע
 החלקה, ניתנות לכיוונון גובה.  ת נגדרגליועם 
 

 

 מעמד  ללאים כירי : מונהבת
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 1כמות:  כיור שולחן                         KDR-10 פריט מספר:

 90  -גובה         70 -רוחב    200  -מידות בס"מ :      אורך 
 

 3כמות:  שולחן כיור                         KDR-10A פריט מספר:
 90  -גובה         70 -רוחב    180  -רך בס"מ :      אומידות 

 פרטים ראה טקסט ל  –התמונה להמחשה בלבד 
 טבח.ודה במ ישמש כעמדת עב  ייעוד:  

 ; 2%בזוית של ס"מ, משופע אל הכיור  1משטח עבודה עם הגבהה היקפית )אף מים( בגובה  לל:כו
תח ע"י ידית ארוכה מחוזקת  במוצאו, נסגר/נפ 2דורי "ס"מ, עם ברז כ 45/55/25במידות   כיור

 ; במתלה
 ס"מ לפחות מעל לרצפה(; 30בה של מדף תחתון, מרותך אל רגלי השולחן )יותקן בגו

 ס"מ(; 5עד  –, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון ם קדמיותרגליי
 ת ברגי פלב"מ(;על קיר )באמצעוחוריים לתליה ים א מיתל

 . לפי יצרן השולחן, באישור מתכנן המטבח –מות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם כ
 ק"ג/מטר;  100לנשיאת  מחוזק  מבנה:

 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304ב"מ מפל  וייםתכת בנכל חלקי המ
 כל הפחות; מ"מ ל  1.5עובי של מפח פלב"מ ב  –משטחים וכיור 

 מ"מ לכל הפחות;  1.5מצינור פלב"מ בעובי דופן של   –ים קים, רגליים ומתלחיזו
 פלב"מ מוסתרים;בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי   –כל החיבורים 

 ", עם פינות פנימיות מעוגלות;א "תפריםצה, ללהכיור בנוי בלחי
 י מזון. אושר לשימוש במפעלמחומר פלסטי קשיח, המ -רגליות מתכווננות 

 
 יסופק עם: טהפרי

 

 כה לתעלה שפי

 . מעלות, המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה  45הכיור יסופק עם צינור נפילה, חתוך בקצהו בזוית של  

 ר"לברז "מיקסקדח במשטח  
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 1כמות:  ליטר 70מחבת חשמל מתהפך                          KDR-12 ר:מספ  פריט
 90  -גובה       100 -רוחב    130  -אורך  ידות בס"מ :     מ

 ראה טקסט לפרטים!   –המחשה בלבד התמונה ל    
  
 טיגון וצלייה בשמן שטוח.  עוד:יי

 ק"ו. 12פאזי, -תלת אנרגיה: 

 ליטר. 70 –יגון תכולת אגן הט  ה:כולת

 ת שפיכה קדמית; ן מתהפך, בעל פייאגן טיגו כולל:
 גופי חימום חשמליים מובנים בתחתית אגן הטיגון; 

 ; 230°C+ -ל 50°C+ת שבין דה בטמפרטורופיקוד תרמוסטטי המאפשר עבו
 לאגן הטיגון;תרומם  מכסה מ

 מובנה על רגל המחבת; ברז מילוי
זון" מופעל  שיניים "חל-גליגליה, עם מנגנון מחבת בכל זווית הטמנגנון היפוך ידני, המאפשר ייצוב ה

 ע"י ידית סיבוב; 
 . עם רגליות מתכווננות מעמד חופשי

 ; ן ההיפוךל מנגנוול כ  – עשוי בשלמות מפלב"מ מבנה:
 (, מרותך ללא תפרים ואטום לחלוטין; 3CR12גמת ה לקורוזיה )דו ה עמידמשטח הטיגון עשוי פלד 
 דדת לחום. ידית הרמת המכסה מבו
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 1כמות:  ליטר )ניצב(  100סיר בישול מתהפך חשמל/קיטור                          KDR-13 ט מספר:פרי

 100  -גובה         85 -רוחב    125  -מידות בס"מ :      אורך 

 ם ראה טקסט לפרטי –המחשה בלבד נה להתמו
 ר )קיטור(. ישי-בישול בחימום בלתי ישמש ל ייעוד:

 ק"ו. 17, פאזי-תלת אנרגיה: 

 ליטר. 100 –תכולה אפקטיבית  תכולה:

 ; במכשיר, מובנה לקיטורמחולל חשמלי  לל:כו
 אגן בישול גלילי, מתהפך לפנים;

 בר(;  0.7  – ם הסיר )לחץ עבודההאגן בנוי בדופן כפולה המכילה את הקיטור לחימו
 ת הקיטור;יתר במעטפ-ת יצירת לחץתום בטיחות למניעשס
 ל, ניתן לפירוק והרכבה מהירים; אגן הבישו  לריקון 3"  קדמי ברז

 עיבוי; לניקוז מי ה  1ן "ברז תחתו 
 , מבוקרת ע"י תרמוסטט; 100°C  -ל 50°Cבין   ה ת עבודטמפרטור

 ; טרמוסטט בטיחות למניעת התחממות יתר
 ילוי מים; יכי החימום ועל מ ר שליטה על תהל לוח פיקוד המאפש

 רצוי; הכבית כאשר המחבת מגיע לחום הלמצב "מודלק" ונורית "חימום" נורית בקרה 
 לל הקיטור; של מים רכים למחומילוי אוטומטי 

  -יה ית הטיבכל זו המכשירמיועד לייצב את , ני להיפוך הסיר, עם גלגלי שיניים חלזונייםיד  נוןמנג
 ;(לפחות  °95) לאה ( עד שפיכה מ°0מצב עבודה ) מ

 ה, עם ידית הרמה מבודדת;  ציר, הניתן לייצוב בכל זוית פתיח-על-מכסה עליון סב
 ת.עם רגליים מתכווננומעמד 

 ; דופן כפולה ומבודדתבים  וי בנ  המכסהישול ואגן הב  נה:מב
 ; 304מ פלב" –כל שאר חלקי המתכת , 316חלקו הפנימי של האגן מפלב"מ 

 ות;הפנימיות מעוגלכל הפינות 
 . בתכולתו המירבית סירלשאת את ה המעמד מחוזק 

ציוד נילווה 
 י:סטנדרט

  על רכבתו  –ס"מ  25בה ל עמוד בגויצבת עס"מ, נ  30עם פיה מסתובבת באורך  3/4סוללת מים "
 רגל הסיר.

דרישות 
 מיוחדות:

 ל משרד העבודה. התאמה לתקן הישראלי תאושר בתעודה ע"י בודק מוסמך ש
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 1כמות:  שולחן כניסה למדיח                          KDR-15 פריט מספר:

 90  -גובה         70 -רוחב    160  -אורך    מידות בס"מ :   

   םראה טקסט לפרטי – להמחשה בלבד היא  התמונה   
הובלתם אל  ו מיונם אל סלים פלסטיים, שטיפתם הראשונית )מעל כיור( ת כלים מלוכלכים,קבל ייעוד:

 מכונת ההדחה.
  86זי להובלת סלי ספלים בגובה  טח מרכס"מ מהרצפה, מש 90שוליים בגובה ) מפלסי -משטח דו כולל:

 ס"מ(;
 ; 50/40/25במידות   כיור

מחוזקת במתלה   ולו ידית ארוכה 2ברז כדורי " עםללא רשת מחוררת,  הכיור עם מוצא ניקוז
 מותאם לשפיכה אל תעלה באתר;  –°45חתוך בקצהו בזוית של   –2וצינור נפילה "

 לפי הנדרש הנדסית;  רגליים וקושרות
 ור הכיור/הכניסה למדיח; ח באז ת במשטהגבהה אחורי

 ן;גבי השולח עליון שיורכב על   מיועדת לחיזוק עילי של מתז  –"אנטנת" עיגון אחורית 
 ;ח עבור סוללת מים עם מתיז עליון )לפי תכנית(חים מחוזקים במשט קד

 התקן להתחברות אל מכונת ההדחה של הפרויקט. 

 ק"ג/מטר;  100לנשיאת עומס של  מחוזק מבנה:
 ת; מ"מ לפחו 1.5לדה של צינורות פלב"מ ומפח פלב"מ בעובי  וי משנב

 ; ות לכלוךהצטבר ר מעוגלות, למניעתכל הפינות הפנימיות בכיו
 מ"מ; 50, עם רגלית בעלת טווח כוונון של  מרובע/צינור פלב"מ עגול  הרגליים עשויות

 בגימור של ליטוש מבריק;  304כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  
 ;בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים –ים בורהחיכל 

 לי מזון. וש במפע שר לשימפלסטי קשיח, המאו  מחומר -רגליות מתכווננות 
 

 יסופק עם:   הפריט
 

 קדח במשטח לסוללת מים חמים/קרים 
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 1כמות:  מדיח שולחן יציאה מ                          KDR-16 פריט מספר:

 90  -גובה         60 -רוחב    120  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים –התמונה היא להמחשה בלבד    
 אחסון נקי. ונם לפני העברתם לכונה ומי עם כלים נקיים היוצאים מהמקבלת סלים   ייעוד:

  86ס"מ מהרצפה, משטח מרכזי להובלת סלי ספלים בגובה   90מפלסי )שוליים בגובה -שטח דומ לל:וכ
 ס"מ(;

 ן;מדף תחתו 
 ; 50/50/10סלים במידות   5מתאים להכנסת  –ה לאחסון סלי מכונ  מתקן מסילות

 ש הנדסית; רגליים וקושרות לפי הנדר
 ל הפרויקט. ההדחה ש ל מכונת  התקן להתחברות א

 ק"ג/מטר;  100ת עומס של אלנשי מחוזק מבנה:
 לפחות; מ"מ  1.5בנוי משלדה של צינורות פלב"מ ומפח פלב"מ בעובי  

 ; 2%וית של  ע אל המכונה בזהמשטח משופ
 מ"מ; 50ים עשויות צינור פלב"מ עגול/מרובע, עם רגלית בעלת טווח כוונון של  הרגלי 

 בריק; בגימור של ליטוש מ 304ת מפלב"מ  ים בשלמוכל חלקי המתכת עשוי
 בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; –כל החיבורים 

 . ימוש במפעלי מזוןשיח, המאושר לש ק מחומר פלסטי -ת רגליות מתכווננו
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 1: כמות שולחן כניסה למדיח                          KDR-18 פריט מספר:
 90  -גובה         70 -רוחב    160  - אורך :     מידות בס"מ 

 פרטים! ראה טקסט ל –לבד ה היא להמחשה בהתמונ   
קבלת כלים מלוכלכים, מיונם אל סלים פלסטיים, שטיפתם הראשונית )מעל כיור( והובלתם אל   ייעוד:

 כונת ההדחה.מ
  86מ מהרצפה, משטח מרכזי להובלת סלי ספלים בגובה  ס" 90בגובה ליים סי )שומפל-משטח דו כולל:

 ס"מ(;
 ; 50/40/25ידות  כיור במ 

ולו ידית ארוכה מחוזקת במתלה   2רת, עם ברז כדורי "קוז ללא רשת מחוריור עם מוצא ניהכ
 שפיכה אל תעלה באתר; מותאם ל  –°45חתוך בקצהו בזוית של   –2וצינור נפילה "

 ת; נדרש הנדסיפי ה שרות לרגליים וקו
 הגבהה אחורית במשטח באזור הכיור/הכניסה למדיח; 

 על גבי השולחן; מתז עליון שיורכב חיזוק עילי של מיועדת ל   –אחורית "אנטנת" עיגון 
 קדחים מחוזקים במשטח עבור סוללת מים עם מתיז עליון )לפי תכנית(;

 ונת ההדחה של הפרויקט. התקן להתחברות אל מכ

 ק"ג/מטר;  100נשיאת עומס של וזק ל חמ מבנה:
 מ"מ לפחות;  1.5בנוי משלדה של צינורות פלב"מ ומפח פלב"מ בעובי  

 ניעת הצטברות לכלוך; כיור מעוגלות, למ נות הפנימיות בכל הפי 
 מ"מ; 50הרגליים עשויות צינור פלב"מ עגול/מרובע, עם רגלית בעלת טווח כוונון של  

 ש מבריק; טובגימור של לי 304ב"מ  ל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלכ
 מוסתרים; בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ –כל החיבורים 

 המאושר לשימוש במפעלי מזון. ומר פלסטי קשיח, מח -מתכווננות רגליות 
 

 יסופק עם: הפריט
 

 קדח במשטח לסוללת מים חמים/קרים 
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 1כמות:  שולחן יציאה ממדיח                           KDR-19 פריט מספר:

 90  -גובה         60 - רוחב   120  -ורך מידות בס"מ :      א 

 ראה טקסט לפרטים –חשה בלבד התמונה היא להמ   
 נקי. ם לפני העברתם לאחסון ומיונ  כלים נקיים היוצאים מהמכונה עם  קבלת סלים ייעוד:

  86בה  סלי ספלים בגו משטח מרכזי להובלתס"מ מהרצפה,  90מפלסי )שוליים בגובה -משטח דו כולל:
 ס"מ(;
 ; 50/50/10 סלים במידות  5מתאים להכנסת  –מסילות לאחסון סלי מכונה  מתקן

 רגליים וקושרות לפי הנדרש הנדסית; 
 יקט. ל הפרון להתחברות אל מכונת ההדחה ש התק

 ק"ג/מטר;  100מחוזק לנשיאת עומס של  מבנה:
 מ"מ לפחות;  1.5פח פלב"מ בעובי  בנוי משלדה של צינורות פלב"מ ומ

 ; 2%כונה בזוית של  משטח משופע אל המה
 מ"מ; 50בע, עם רגלית בעלת טווח כוונון של  הרגליים עשויות צינור פלב"מ עגול/מרו

 ; בגימור של ליטוש מבריק 304מ  י המתכת עשויים בשלמות מפלב"חלק כל 
 וסתרים;בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מ –כל החיבורים 
 אושר לשימוש במפעלי מזון. ר פלסטי קשיח, הממחומ  -כווננות רגליות מת
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 1כמות:  שולחן כיור                         KDR-21 פריט מספר:

 90  -בה  גו       70 -רוחב    170  -ידות בס"מ :      אורך מ

 אה טקסט לפרטים ר  –להמחשה בלבד  התמונה
 ישמש כעמדת עבודה במטבח. ייעוד:  

 ; 2%של ס"מ, משופע אל הכיור בזוית  1ה ים( בגוב משטח עבודה עם הגבהה היקפית )אף מ  כולל:
מחוזקת  במוצאו, נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה   2ס"מ, עם ברז כדורי " 45/55/25כיור במידות  

 ; במתלה
 ס"מ(; 5עד  –ת ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון א עם רגלית פלסטייים קדמיות, כ"רגל

 "מ(;מיתלים אחוריים לתליה על קיר )באמצעות ברגי פלב
 ונות; ות תחתליים והמיתלים מחוזקים ע"י קושרהרג

 . ר מתכנן המטבחלפי יצרן השולחן, באישו –כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם 
 ק"ג/מטר;  100יאת  מחוזק לנש בנה:מ

 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 
 מ"מ לכל הפחות;   1.5של  "מ בעובי מפח פלב  –משטחים וכיור 

 מ"מ לכל הפחות;  1.5מצינור פלב"מ בעובי דופן של   –ם ומתלים י, רגליחיזוקים
 מעוגלות;ינות פנימיות פללא "תפרים", עם   הכיור בנוי בלחיצה,

 בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; –ורים כל החיב
 לשימוש במפעלי מזון.  , המאושרמחומר פלסטי קשיח -רגליות מתכווננות 

 
 ם: פק עסו י  הפריט

 

 שפיכה לתעלה 

 . עלת רצפהמתאים לשפיכה אל תמעלות, ה  45הכיור יסופק עם צינור נפילה, חתוך בקצהו בזוית של  

 ר"סלברז "מיקבמשטח   קדח
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 1: כמות שולחן שני כיורים                          KDR-24 פריט מספר:
 90  -גובה         70 -רוחב    200  - אורך :     מידות בס"מ 

 אה טקסט לפרטים ר  –המחשה בלבד התמונה ל
 ישמש כעמדת עבודה במטבח. ייעוד:

 ; 2%בזוית של  יםיורכ ס"מ, משופע אל ה 1משטח עבודה עם הגבהה היקפית )אף מים( בגובה  כולל:
 כ"א;  ס"מ  75/55/30במידות  יםרכזיים מכיורשני 

  2נפילה "  מתלה, עם צינורית ארוכה מחוזקת בבמוצאו, נסגר/נפתח ע"י יד 2עם ברז כדורי "   כל כיור
 לשפיכה אל תעלת רצפה; – °45בקצהו בזוית של  חתוך –

 ס"מ(; 5עד  –כיוונון  חרגליים קדמיות, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון )טוו
 ם לתליה על קיר )באמצעות ברגי פלב"מ(;ם אחוריימיתלי

 . מתכנן המטבח השולחן, באישורלפי יצרן  – יניהםוהמתלים והחיזוקים ב  כמות ומיקום הרגליים
 ק"ג/מטר;  100מחוזק לנשיאת   בנה:מ

 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 
 מ"מ לכל הפחות;  1.5עובי של מפח פלב"מ ב – יםשטחים וכיור מ

 הפחות; מ"מ לכל  1.5מצינור פלב"מ בעובי דופן של  –רגליים וחיזוקים 
 ברגי פלב"מ מוסתרים; חז ומלוטש או ע"י בריתוך מוש  –ם כל החיבורי

 מחומר פלסטי קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון.  -רגליות מתכווננות 
 

 ק עם:יסופ הפריט
 

 שפיכה לתעלה 

 . מעלות, המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה  45ינור נפילה, חתוך בקצהו בזוית של  ופק עם צהכיור יס

 ר"לברז "מיקסמשטח  קדח ב
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 1כמות:  שולחן כיור                         KDR-25 פריט מספר:

 90  -גובה         70 -חב רו   160  -רך מידות בס"מ :      או
 

 1כמות:  ורשולחן כי                         KDR-25A פריט מספר:
 90  -גובה         70 -רוחב    180  -מידות בס"מ :      אורך 

 ה טקסט לפרטים רא –נה להמחשה בלבד התמו
 ישמש כעמדת עבודה במטבח. ייעוד:  

 ; 2%משופע אל הכיור בזוית של  ס"מ, 1ים( בגובה ה היקפית )אף מ משטח עבודה עם הגבה כולל:
ארוכה מחוזקת   במוצאו, נסגר/נפתח ע"י ידית 2ס"מ, עם ברז כדורי " 45/55/25יור במידות  כ

 ; במתלה
 פה(;ס"מ לפחות מעל לרצ  30ותקן בגובה של ך אל רגלי השולחן )י ון, מרותמדף תחת

 ס"מ(; 5עד  –)טווח כיוונון  ניתנת לכיוונוןרגליים קדמיות, כ"א עם רגלית פלסטית  
 יה על קיר )באמצעות ברגי פלב"מ(;מיתלים אחוריים לתל

 . מתכנן המטבח , באישורלפי יצרן השולחן –קים ביניהם כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזו
 ק"ג/מטר;  100מחוזק לנשיאת   :מבנה

 יק"; של "ליטוש מבר , בגימור חיצוני304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 
 מ לכל הפחות; מ"  1.5מפח פלב"מ בעובי של   –ור משטחים וכי

 מ"מ לכל הפחות;  1.5מצינור פלב"מ בעובי דופן של   –חיזוקים, רגליים ומתלים 
 "י ברגי פלב"מ מוסתרים;ך מושחז ומלוטש או עבריתו – כל החיבורים

 וגלות;הכיור בנוי בלחיצה, ללא "תפרים", עם פינות פנימיות מע
 פעלי מזון. ר פלסטי קשיח, המאושר לשימוש בממחומ  -מתכווננות רגליות 

 
 יסופק עם: הפריט

 

 שפיכה לתעלה 

 . רצפה תאים לשפיכה אל תעלתעלות, הממ  45לה, חתוך בקצהו בזוית של  הכיור יסופק עם צינור נפי 

 ר"לברז "מיקסקדח במשטח  
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 5כמות:  ור נטילת ידיים עם ברז והפעלת ברך כי                         KDR-28 פריט מספר:

 25  -בה גו      39 -רוחב    48  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  - להמחשה בלבד התמונה היא 
 דיים במטבח.ישמש כעמדת נטילת י ייעוד:

 באתר(;  2)יתחבר אל סיפון ניקוז "  2עם מוצא ניקוז " כיור מעוגל   ולל:כ
 הגבהה אחורית;

 ; שניות( 15-כ  –ל לחיצה )זרימה בכ  בהפעלה בלחיצת ברך ,א מגע ידברז שטיפת ידיים המופעל לל
 חתונה" להסתרת צנרת משלושה צדדים )פתוח אל הקיר(;שה ת "הלב

 יר.קונזולות להתחברות אל ק
 מ"מ לכל הפחות; 1.5"מ בעובי  י בשלמות מפח פלבעשו מבנה:

 הכיור בנוי בלחיצה, ללא "תפרים", עם פינות פנימיות מעוגלות;
 יטוש מבריק.ימור של לבג
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 1כמות:  משטח עבודה                          KDR-29 פריט מספר:
 90  -גובה         70 -רוחב    160  -:      אורך  מידות בס"מ

 ם ראה טקסט לפרטי –התמונה להמחשה בלבד 
 ה במטבח.ישמש כעמדת עבוד ייעוד:  

 עליון;משטח עבודה  כולל:
 צפה(;ס"מ לפחות מעל לר 30גלי השולחן )יותקן בגובה של מדף תחתון, מרותך אל ר

  5עד  –ת, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון דמיות להצבה חפשירגליים ק 
 ס"מ(;

 (; 1/4צעות ברגי פלב"מ "מיתלים אחוריים לתליה על קיר )באמ
 . המטבחיצרן השולחן, באישור מתכנן י  לפ –רגליים והמתלים ומיקום הכמות 

 ק"ג/מטר;  100מחוזק לנשיאת   מבנה:
 מור חיצוני של "ליטוש מבריק"; , בגי304מפלב"מ  י המתכת בנוייםכל חלק 

 מ"מ לכל הפחות;   1.5מפח פלב"מ בעובי של  –משטחים 
 הפחות; מ"מ לכל    1.5ופן של בעובי ד   מצינור פלב"מ עגול/מרובע,  –ת רגליים, מתלים וקושרו

 מרים פלסטיים המאושרים לשימוש במפעלי מזון. מח -מתכווננות  ות רגלי
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 2כמות:  גסטרו 4דלפק הגשה חם                           KDR-32 פריט מספר:

 85  -גובה         75 - רוחב   165  -אורך     מידות בס"מ :  

 ראה טקסט לפרטים!  –התמונה להמחשה בלבד  
 . לקיחה עצמיתל מזון של  חוממיםצוגה מאחסון ות יעוד:י

 ק"ו  4.5תלת פאזי,  אנרגיה: 

 . GN 1/1תבניות בגודל  4 תכולה:
 תו; ית חמורכבים בתחימום ה  תבניות, עם גופי  4ועד להכנסת אגן עליון המי כולל:

 ג;ה וחימום עיליים ע"י גופי חימום ורפלקטור, המקרינים כלפי מטה על המזון המוצורתא
 לפי הצורך(; –חיבור/שירשור דלפקים תקע )עם אפשרות לכבל חשמל +  

גן ותצוגת טמפ. לוח פיקוד עבור כל פונקציות הדלפק, עם סימרסטט לכיוון טמפרטורת הא 
 דיגיטלית; 

 המזון המוצג;  גנה עלים, להנ פל מור/משופע עיטוש ק מגן
 מטר(;₪ ל 500סוד של  צדדים ע"י פאנלים מחופים בפורמייקה )לפי מחיר י 4-סגור מ

 (; Heavy-Duty, המותאמים למשאות כבדים )6( "Casters) " בהתקנה תחתונהמשוגעים "גלגלים  4
 עם מעצור;  –גלגלים  2

 . להסרה-יםגלים מוסתרים ע"י פאנלים ניתנהגל
 ק"ג/מטר;  150לנשיאת    תטרוקציה של צנורות פלב"מ, מחוזקמקונס ק בנוי פלדה מבנה:

 מ"מ; 6בי מינימלי של סמת ומלוטשת, בעומזכוכית מחו יםהעיטוש בנוי   נימג
 מערכת התאורה עם גופי תאורה מוגנים מפני ניפוץ;

 לפחות;ברגים  4, עם 304באמצעות פלטת פלב"מ  חיבור גלגלים לשלדת הדלפק יתבצע
 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304ים מפלב"מ ת בנויי המתכק לחכל 

 י מזון;ושר לשימוש במפעל לסטיק קשיח המא מפ –כל חלקי הפלסטיק 
   .מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט כפוף לאישור –חומרי גמר ועיצוב 

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 ;GN 1/1ניות נסת תב כ הללהסרה -ניםתליה נית סט פסי  - אגן בנוי כאגן פתוחבמידה וה
 בתיאום עם הלקוח.  – GN 1/3-ו 1/4סט כנ"ל להכנסת תבניות 

 
 יסופק עם:   הפריט

 

 קוד להפעלה בשבת פי

 ; ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית –מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר 
הרב רוזן או    ממכון "צומת" בראשות ור בכתבאיש)עם  טכנולוגיים ההלכתיים"כונים המותאם להנחיות "המ

 (; הלכתי" בראשות הרב הלפרין-הטכנולוגי "המכון 
 אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.  תחות()כולל מנעול ומפ תקן נעילה שקוףהמכשיר יסופק עם ה

 
 מוביל מגשים 

 זית הדלפק; ס"מ, מותקן בח 30מוביל מגשים בעומק 
   ס"מ מתחום הדלפק. 5-ה ממקופל לא יחרוג למעל   במצב  -ל המוביל ניתן לקיפו
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 צלחות מדף להנחת 
 יחה;צלחות מוכנות ללקיועד להנחת המ  יסופק עם מדף אורכי עשוי זכוכית,

פשר גישה נוחה לכל פינות  בצורה שתא -ס"מ מעליו   10-כ –אגן החימום בחזית המדף ימוקם 
 לה על המזון באגן; קרן מלמעהחימום ולא תפריע לחימום המו התבניות באגן

 ם קצרים, עשויים פלב"מ, הממוקמים מצידי אגן החימום; ל עמודיע  ימוקם
 יתחבר אל רגלי מגן העיטוש; רגליים "מתעקלות"(:קן מגן עיטוש עם מקומות בהם מותלחילופין )ב

 חדים וגומיות מבודדות;רגלי מגן העיטוש באמצעות מחברים מיום/העמודיאל   החיבור
 ; הפחות-מ"מ לכל 6של  ביכוכית מחוסמת/מלוטשת בעושלמות מזעשוי ב

 ק"ג/מטר  35המדף מחוזק לנשיאת 
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 2כמות:  גסטרו  4צדדי חם -דלפק הגשה דו                         KDR-33 פריט מספר:

 85  -גובה         75 - רוחב   165  - מידות בס"מ :      אורך

 ראה טקסט לפרטים!  –התמונה להמחשה בלבד  

 . יחה עצמיתלקל של מזון  ממיםחוסון ותצוגה מאח ייעוד:

 ק"ו  4.5תלת פאזי,  אנרגיה: 

 . GN 1/1תבניות בגודל  4 תכולה:
 בתחתיתו; מורכבים תבניות, עם גופי חימום ה  4ת סנכ אגן עליון המיועד לה כולל:

 חימום ורפלקטור, המקרינים כלפי מטה על המזון המוצג;  יליים ע"י גופיתאורה וחימום ע 
 לפי הצורך(; –רשור דלפקים אפשרות לחיבור/שישמל + תקע )עם כבל ח

טמפ.  תגותצלוח פיקוד עבור כל פונקציות הדלפק, עם סימרסטט לכיוון טמפרטורת האגן ו 
 ; דיגיטלית

 להגנה על המזון המוצג;  -פק לכל צד של הדל – ע לפניםמור/משופמגן עיטוש ק
 ;ס"מ 30  כ"א בעומקשני מובילי מגשים משני צידי הדלפק, 

 ;  ס"מ מתחום הדלפק 5-לא יחרוג למעלה מ  , המובילבמצב מקופל -לקיפול  שניהם ניםנית יםלהמובי 
 ;למטר(₪   500ל  )לפי מחיר יסוד שבפורמייקה  םיפ צדדים ע"י פאנלים מחו 4-סגור מ

 (; Heavy-Duty, המותאמים למשאות כבדים )6( "Casters) " בהתקנה תחתונהם משוגעי"גלגלים  4
 ור; עם מעצ –לגלים ג 2

 להסרה. -רים ע"י פאנלים ניתניםהגלגלים מוסת
 ג/מטר; "ק  150לנשיאת    תהדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ, מחוזק מבנה:

 מ"מ; 6ימלי של וסמת ומלוטשת, בעובי מינכוכית מחמז יםהעיטוש בנוי   נימג
 מערכת התאורה עם גופי תאורה מוגנים מפני ניפוץ;

 ברגים לפחות; 4, עם 304פלטת פלב"מ ק יתבצע באמצעות לים לשלדת הדלפ חיבור גלג
 ; "ק , בגימור חיצוני של "ליטוש מברי304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 

 ;אושר לשימוש במפעלי מזוןקשיח המ מפלסטיק –כל חלקי הפלסטיק 
   .מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט כפוף לאישור –חומרי גמר ועיצוב 

ווה ציוד ניל
 סטנדרטי:

 ;GN 1/1להסרה להכנסת תבניות -סט פסי תליה ניתנים - כאגן פתוחמידה והאגן בנוי ב
 יאום עם הלקוח. תב – GN 1/3-ו 1/4סט כנ"ל להכנסת תבניות 

 
 ק עם:יסופ הפריט

 

 יקוד להפעלה בשבת פ

 ; ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית –ר עבודה אוטומטית של המכשיר לאפש  מיועד
ממכון "צומת" בראשות הרב רוזן או   אישור בכתב)עם  ם ההלכתיים"כונים הטכנולוגייאם להנחיות "הממות

 (; ריןהלכתי" בראשות הרב הלפ-"המכון הטכנולוגי 
 אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.  )כולל מנעול ומפתחות( ףעילה שקוהמכשיר יסופק עם התקן נ 
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 2כמות:  גסטרו  5צדדי קר -דלפק הגשה דו                          KDR-34 פריט מספר:

 85  -גובה         75 -רוחב    200  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים!  –התמונה להמחשה בלבד  
+ )בטמפרטורת  C6°-+ לC2°בטמפרטורות שבין  , יתלקיחה עצמ ל מזון   של קורריםוגה מאחסון ותצ ייעוד:

 +(. C43°סביבה של עד 
 GN 1/1תבניות בגודל  5 תכולה:

 ר בתחתיתו;חרוסמ מקורר ע"י אוויר  תבניות,  5אגן עליון המיועד להכנסת  ל:כול
 מנוע קירור המותקן בתוך הדלפק, עם מפזרי קור מתאימים;

 מקרינים על המזון המוצג;חת למגן העיטוש ורה המותקנים מתגופי תאו
 להגנה על המזון המוצג;  -לכל צד של הדלפק  –מגן עיטוש קמור/משופע לפנים 

 ;ך(לפי הצור –דלפקים שירשור /חשמל + תקע )עם אפשרות לחיבורכבל 
 ; , תצוגת טמפ. דיגיטלית ונורית בקרהתרמוסטט לכיוון טמפרטורהוח פיקוד הכולל ל

 ס"מ; 30דלפק, כ"א בעומק  גשים משני צידי השני מובילי מ
 ;  מתחום הדלפקס"מ  5-לא יחרוג למעלה מ  , המובילבמצב מקופל -לקיפול שניהם  ניםנית יםהמוביל
₪ למטר(, עם פתחים   500לפי מחיר יסוד של  ה )יקלים מחופים בפורמיע"י פאנ צדדים 4-סגור מ

 ר; מתאימים לאיוורור עבור מדחס הקירו
 (; Heavy-Duty, המותאמים למשאות כבדים )6( "Casters) חתונה" בהתקנה תשוגעים מ"גלגלים  4
 עם מעצור;  –גלגלים  2

 להסרה. -פאנלים ניתניםע"י הגלגלים מוסתרים 
 ק"ג/מטר;  150לנשיאת    תרות פלב"מ, מחוזקצנול וי מקונסטרוקציה שהדלפק בנ מבנה:

 "מ;מ  6י מינימלי של ומלוטשת, בעוב מזכוכית מחוסמת  יםהעיטוש בנוי   נימג
 מערכת התאורה עם גופי תאורה מוגנים מפני ניפוץ;
 ברגים לפחות; 4, עם 304"מ פלב חיבור גלגלים לשלדת הדלפק יתבצע באמצעות פלטת

 בריק"; וש מבגימור חיצוני של "ליט  ,304תכת בנויים מפלב"מ חלקי המ כל
 מזון; לשימוש במפעלי מפלסטיק קשיח המאושר –כל חלקי הפלסטיק 

   .מעצב הפנים/אדריכל הפרויקט כפוף לאישור –ועיצוב  חומרי גמר
ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 ;GN 1/1תבניות להכנסת  רהלהס-סט פסי תליה ניתנים - חפתו  במידה והאגן בנוי כאגן
 בתיאום עם הלקוח.  – GN 1/3-ו 1/4להכנסת תבניות   סט כנ"ל
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 7כמות:  עגלת מסלולים לפינוי מגשים                         KDR-36 פריט מספר:

 172  -גובה       70 -רוחב    54  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –בד התמונה להמחשה בל 
 ל.מגשי אוכ לה של אחסון והוב ייעוד:

 מגשים.  24עד  תכולה:

 המורכבת על משטח תחתון;  קונסטרוקציה של צינורות פלב"מ כולל:
 ;בפרויקט(מגשים )מהסוג שישמש   2נשיאת לזוגות של מסילות, כ"א מותאם  12

 מגש;  לות יבטיח אפשרות העמדת כוס על כלהמרחק בין כל זוג מסי
 ;גשיםמלמניעת החלקת  כל מסילה עם הגבהה כדורית בכל קצה 

 צדדים עם משטחים עשויים פלב"מ בציפוי פורמייקה;  3-סגירה מ 
 (;Heavy-Dutyת כבדים )המותאמים למשאו ,(Casters) בהתקנה תחתונה 5" גלגלים 4

 מעצור. עם "משוגעים",   –דמיים לגלים הקשני הג 
 לפחות;   ברגים 4באמצעות פלטת פלב"מ עם  –ת העגלה חיבור כל גלגל לשלד  מבנה:

 )כולל חלקי המתכת של הגלגלים( בגימור של ליטוש מבריק; 304בשלמות מפלב"מ עשויה  
 מוש במפעלי מזון;חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשי

 מ"מ לכל הפחות;  1.5של  יל פלב"מ בעל עובי דופןיים פרופ הצנורות עשו 
 ; למניעת חדירת לכלוך –ת פקוקים כל הצנורו
 "י ברגי פלב"מ מוסתרים;ושחז ומלוטש או עבריתוך מ –רים כל החיבו

 ק"ג לכל הפחות.  100מחוזקת לנשיאת 
 ר; ₪/מ" 500הפורמייקה תתומחר לפי  חומרי גמר:

 הפנים.  בכפוף לאישור האדריכל/מעצב
בפרויקט לפני תחילת הייצור, ובמידת   הכוסות אשר יהיו בשימוש  בהק את גויצרן העגלה יבדו הערה:

 ם. רווח בין המסלוליך יתאים את המיהצור
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 4כמות:  דדיתצ-עגלת סכו"מ ומגשים חד                         KDR-37 פריט מספר:

 125  -גובה       55 -רוחב    71  -ס"מ :      אורך מידות ב

 סט לפרטים ראה טק –שה בלבד התמונה להמח 

 סכו"מ, מפיות ומגשים והצגתם ללקיחה עצמית ע"י הסועדים. אחסון והובלה של  ייעוד:

  1/4בנית בגודל  רה, כל תתבניות בכל שו  4  -כו"מ בניות לסן עילי להכנסת שתי שורות של תמתק כולל:
GN  ס"מ;  15ובעומק 

 חת מפיות; להנ  –מתחת לתבניות  – מדף אמצעי
 הכל(; -מגשים סך 100עמודות מגשים )לפחות   תחתון לנשיאת שתימדף 

 רגליים עשויות מצינור פלב"מ; 4
 ; 4( "Casters) ונהבהתקנה תחת גלגלים משוגעים 4

 ;עם מעצור   – םהקדמיי םגלגליהשני 
 ( היקפיים. Bumpersינות ) מגיני פ

 בריק;גימור של ליטוש משל הגלגלים( ב י המתכת)כולל חלק 304עשויה בשלמות מפלב"מ  מבנה:
 חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;

 ; ת לכלוךלמניעת חדיר –כל הצנורות פקוקים 
 ים;"מ מוסתר ומלוטש או ע"י ברגי פלב ך מושחז בריתו –כל החיבורים 

 ק"ג לכל הפחות.  140מחוזקת לנשיאת 
ציוד נילווה 

 י:סטנדרט
 ס"מ.  15ובעומק   GN 1/4ת, בגודל , עם ידיו304ב"מ ניות עשויות פלתב 8

 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    211  

 
 2כמות:  מנדף ללא מסננים למדיח                          KDR-39 פריט מספר:

 50  -ה גוב      90 -רוחב    90  -בס"מ :      אורך מידות 

 

 ע משופ יבוימגש ע .1

 טפטופיםשוקת איסוף  .2

 ברז ניקוז  .3

 תעלת יניקת אויר   לא יציאה להתחברות .4
 
 
 

 ט לפרטים ראה טקס  –חתך עקרוני 
 

 . או אפיה לציוד הדחהמעל  אדי מיםרווי  /ר חםניקת אוימיועד לי  ייעוד:

 מהאוויר; ם הכבדים עיבוי ביציאה מהמנדף, לקליטת אדימגש  כולל:
 ;ברז, המתנקזת אל ים המטפטפים ממגש העיבוי ומדפנות המנדףהמ יסוף לאהיקפית  שוקת 

 ; ברות אל תעלות האוויר של הפרויקטארובת התח
 ; ק התעלותחריות ספבא –חיבור הארובות אל התעלות  

 פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר. וברגי מוטות  

 ; פחותמ לכל המ"  1.5של  בעובי  304 ב"מעשוי בשלמות מפל נדףגוף המ  מבנה:
 המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה; 

 ללא מסמרות )ניטים(. –כל החיבורים מרותכים 
 ; יזוג אוויר של הפרויקטיוורור/מ המינדף חייב באישור יועץ הא :הערה

 ע"י אחרים.    –תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף 
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 1כמות:  צדדי עם מסננים -מנדף חד                         KDR-40 פר:פריט מס

 60  -ובה ג      150 -וחב ר   640  -ורך מידות בס"מ :      א 

   

 מסנן צלעות  .1

 שוקת איסוף לשמן  .2

 מגרה נשלפת לשמן  .3

 ברז ניקוז  .4

 י תאורה גופ .5

 תעלת יניקת אויר תחברות אל  יציאה לה .6

 ראה טקסט לפרטים  –חתך עקרוני 

 ול. ם מעל ציוד ביש מיועד ליניקת אויר חם, רווי שומני ייעוד:

 ; 1001/6תאמים לתקן צלעות עוצרי להבות המו כת מסננימער כולל:
ים להסרה והחזרה  ייעודית וניתנ  המסננים כולם עם ידיות אינטגראליות, נתונים בתוך תושבת

 מהירה לצורך ניקוי; 
 שוקת לאיסוף שומנים הניגרים מהמסננים, המתנקזת אל מגרה נשלפת; 

 יוורור(;  לפי יועץ הא   –הארובות  ת ומיקום)כמו ל הפרויקט תעלות האוויר שת התחברות אל וארוב
 באחריות ספק התעלות;  –חיבור הארובות אל התעלות  

 בטמפרטורות השוררות במנדף; ם בפני קורוזיה וים למים, עמידיגופי תאורה אטומ 
 מוטות וברגי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירות/תקרה באתר.

 לכל הפחות;  מ"מ  1.5  בעובי של 304מ י בשלמות מפלב"גוף המנדף עשו  מבנה:
 אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;  המנדף יהיה

 (; IP55קן ת לפי -זה ישירה בפני מים )בהת  גופי התאורה מוגנים בפני ניפוץ ועמידים
 ללא מסמרות )ניטים(. –כל החיבורים מרותכים 

ציוד נילווה 
 סטנדרטי

 ס"מ . 10עומק וב  GN 1/9ידות במ  -מגירה לאיסוף שומנים 

 ; 6, פרק 1001ת תקן יעמוד בכל דרישו מינדף ה הערה:
 יקט; המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרו

 ע"י אחרים;   –ת אל היציאות במינדף וחים וחיבור תעלותעלות ומפ 
 באחריות יועץ הבטיחות של הפרויקט.  –מערכות כיבוי אש למינדף 

 
 יסופק עם:   יטהפר
 

 לתקרת הביניים  ירווח עדסינר לסגירת המ 
לתקרת   יותקן פאנל, הסוגר את המירווח שבין המינדף –קיר בכל צד שאינו גובל ב  –נדף ע"ג המי
 ; הביניים

 מ"מ לכל הפחות, בגימור חזיתי של "ליטוש מבריק"; 1.5פלב"מ בעובי הפאנל עשוי פח  
ה שתציג חזית  ת(, בצורתוך )פיקים בלבד, למניעת עיווהפאנל יחובר אל המינדף בניטים או ברי

 טתית;אחידה ואס
 בתיאום עם יצרן התקרה, לפי פרט שלו.   –ם חיבור אל תקרת המגשי

 

ף( בכל הצדדים שאינם גובלים בקיר מבנה, ולפי גובה של  ך נתון )של המינדיתומחר לפי אורסינר  ה
 ס"מ.  30
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 1מות: כ צדדי עם מסננים -ף חדמנד                         KDR-40A פריט מספר:

 60  -ה גוב       130 -ב רוח   575  -מידות בס"מ :      אורך 
 

 1כמות:  צדדי עם מסננים -חד מנדף                         KDR-40B פריט מספר:
 60  -גובה       110 -רוחב    150  -מידות בס"מ :      אורך 

   

 מסנן צלעות  .2

 שוקת איסוף לשמן  .7

 רה נשלפת לשמן מג .8

 ברז ניקוז  .9

 גופי תאורה  .10

 תעלת יניקת אויר יציאה להתחברות אל   .11

 ראה טקסט לפרטים  –וני חתך עקר

 ול. ליניקת אויר חם, רווי שומנים מעל ציוד ביש מיועד   :ייעוד

 ; 1001/6ן מערכת מסנני צלעות עוצרי להבות המותאמים לתק  כולל:
ים בתוך תושבת ייעודית וניתנים להסרה והחזרה  ת אינטגראליות, נתונ נים כולם עם ידיוהמסנ

 מהירה לצורך ניקוי; 
 נשלפת;  אל מגרה ים הניגרים מהמסננים, המתנקזת שוקת לאיסוף שומנ

 לפי יועץ האיוורור(;    –)כמות ומיקום הארובות ל הפרויקט ת התחברות אל תעלות האוויר שוארוב
 ריות ספק התעלות; באח –אל התעלות   חיבור הארובות

 פי תאורה אטומים למים, עמידים בפני קורוזיה ובטמפרטורות השוררות במנדף; גו
 באתר.ות/תקרה גי פלב"מ לעיגון המנדף אל קירמוטות ובר

 מ"מ לכל הפחות;  1.5בעובי של   304מ גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב" מבנה:
 רך הארובה; יאת אויר שלא דהמנדף יהיה אטום ליצ

 (; IP55תקן  לפי -בפני מים )בהתזה ישירה ניפוץ ועמידים התאורה מוגנים בפני גופי  
 מסמרות )ניטים(. ללא –כל החיבורים מרותכים 

ה ציוד נילוו
 יסטנדרט

 ס"מ . 10עומק וב  GN 1/9במידות  -מגירה לאיסוף שומנים 

 ; 6, פרק 1001יעמוד בכל דרישות תקן  המינדף  הערה:
 אוויר של הפרויקט; ועץ האיוורור/מיזוג דף חייב באישור י המינ

 ע"י אחרים;   –תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף 
 הבטיחות של הפרויקט. יות יועץבאחר  –ערכות כיבוי אש למינדף מ

 
 עם:  כל המינדפים יסופקו

 
 סינר לסגירת המירווח עד לתקרת הביניים 

ח שבין המינדף לתקרת  ותקן פאנל, הסוגר את המירווי  –קיר נו גובל בבכל צד שאי   –ף ע"ג המינד
 ; הביניים

 ריק";ת, בגימור חזיתי של "ליטוש מבמ"מ לכל הפחו 1.5הפאנל עשוי פח פלב"מ בעובי 
אנל יחובר אל המינדף בניטים או בריתוך )פיקים בלבד, למניעת עיוות(, בצורה שתציג חזית  הפ

 ית;אחידה ואסטת 
 שלו.  אום עם יצרן התקרה, לפי פרטבתי  –ם קרת המגשיחיבור אל ת

 

קיר מבנה, ולפי גובה של  ך נתון )של המינדף( בכל הצדדים שאינם גובלים ביתומחר לפי אורסינר  ה
 מ. ס" 30
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 2ת: כמו דלפק שרות עצמי נייטראלי                          KDR-41 ט מספר:פרי

 85  -גובה         75 -רוחב    130  -:      אורך  מידות בס"מ

 פרטים! ראה טקסט ל  –ונה להמחשה בלבד התמ 
 קו הגשה/שרות עצמי. ישמש כחלק מ  ייעוד:

 נורות פלב"מ;יקונסטרוקציה של צ כולל:
 "מ;עשוי פלב  משטח עליון 
 ;, מחופים בפורמיקה"מית ע"י לוחות פלבסגירה היקפ 

 (; Heavy-Duty, המותאמים למשאות כבדים )6"( Casters) " בהתקנה תחתונהמשוגעים "לים גלג 4
 עם מעצור;  –גלגלים  2

 להסרה. -ניתנים מוסתרים ע"י פאנליםהגלגלים 
 ק"ג/מטר;  150ת  לנשיא  תהדלפק בנוי מקונסטרוקציה של צנורות פלב"מ, מחוזק מבנה:

 ברגים לפחות; 4, עם 304טת פלב"מ לדת הדלפק יתבצע באמצעות פלחיבור גלגלים לש
 חיצוני של "ליטוש מבריק";  , בגימור304י המתכת בנויים מפלב"מ כל חלק 

 שיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;מפלסטיק ק –פלסטיק ל חלקי הכ
  ף לאישורבכפו סופי  ועיצובגוון  –₪ למטר  500חיפוי הפורמייקה יתומחר לפי מחיר יסוד של  

 . הלקוח/אדריכל/מעצב
 

 יסופק עם: הפריט
 

 מוביל מגשים 
 הדלפק; ס"מ, מותקן בחזית   30מוביל מגשים בעומק 
 ס"מ מתחום הדלפק.  5-פל לא יחרוג למעלה מבמצב מקו  -המוביל ניתן לקיפול 

וביל  בתמונה: דלפק עם מ
 שים מג
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 1כמות:  רות עצמידלפק משקאות לש                         KDR-44 פריט מספר:

 85  -גובה         75 -רוחב    350  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים!  –התמונה להמחשה בלבד  
 צמי.ה עצמית של משקאות בקו הגשה/שרות עישמש ללקיח ייעוד:

 ורות פלב"מ;נ ינסטרוקציה של צקו כולל:
 י פלב"מ;עשו  משטח עליון 

 להסרה; -ות רות, ניתנ, סגור בסבכות מחור2אגן שקוע בחזית המשטח, משופע אל מוצא ניקוז "
 ראה תכנית;  –ו מגדלי מזיגה/ברזים/מכונות שתיה פק יותקנ במשטח הדל 

 ;, מחופים בפורמיקהי לוחות פלב"מסגירה היקפית ע"
 וך הדלפק )ראה תכנית(; לפי מכונות שתיה שיוצבו בת  –רר, עשוי פלב"מ תח/י גישה מאוופ
 (; Heavy-Dutyשאות כבדים )ותאמים למ, המ6( "Casters) " בהתקנה תחתונהמשוגעים "גלגלים  4
 עם מעצור;  –גלגלים  2

 להסרה. -הגלגלים מוסתרים ע"י פאנלים ניתנים
 ק"ג/מטר;  150לנשיאת    תמחוזק צנורות פלב"מ, הדלפק בנוי מקונסטרוקציה של מבנה:

 ברגים לפחות; 4, עם 304שלדת הדלפק יתבצע באמצעות פלטת פלב"מ חיבור גלגלים ל
 מחוררות בניקוב לייזר;  -  נות שתיהף ועבור איוורור מכו אגני טפטושל  –הסבכות 

 גימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; , ב 304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 
 המאושר לשימוש במפעלי מזון;מפלסטיק קשיח  – ל חלקי הפלסטיקכ

  שורבכפוף לאי סופי  ועיצובגוון  –₪ למטר  500חיפוי הפורמייקה יתומחר לפי מחיר יסוד של  
 צב. הלקוח/אדריכל/מע

 
 יסופק עם:   ריטהפ
 

 מוביל מגשים 
 ס"מ, מותקן בחזית הדלפק;  30מוביל מגשים בעומק 
 ס"מ מתחום הדלפק.  5-יחרוג למעלה מבמצב מקופל לא   -המוביל ניתן לקיפול 

יל  בתמונה: דלפק עם מוב
 שים מג
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 2 כמות: צדדי-עצמי נייטראלי דודלפק שרות                          KDR-45 פר:פריט מס

 85  -גובה       75 -רוחב    70  -מידות בס"מ :      אורך 

 לפרטים!  ראה טקסט –שה בלבד התמונה להמח 
 ישמש כחלק מקו הגשה/שרות עצמי.  ייעוד:

 עשוי פלב"מ; משטח עליון  כולל:
 ים לקיפול; פק, ניתנמגשים משני צידי הדל י מובילישנ

 ;, מחופים בפורמיקהסגירה היקפית ע"י לוחות פלב"מ
 (; Heavy-Dutyדים )ותאמים למשאות כב, המ6( "Casters) " בהתקנה תחתונהמשוגעים "גלגלים  4
 עם מעצור;  – גלגלים 2

 להסרה. -הגלגלים מוסתרים ע"י פאנלים ניתנים
 ק"ג/מטר;  150לנשיאת    תמ, מחוזקוקציה של צנורות פלב"מקונסטר הדלפק בנוי  מבנה:

 ;ברגים לפחות  4, עם 304חיבור גלגלים לשלדת הדלפק יתבצע באמצעות פלטת פלב"מ 
 וש מבריק"; של "ליט  , בגימור חיצוני304ת בנויים מפלב"מ כל חלקי המתכ

 מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; –כל חלקי הפלסטיק 
  בכפוף לאישור סופי  ועיצובגוון  –₪ למטר  500של  יר יסוד רמייקה יתומחר לפי מח יפוי הפוח

 הלקוח/אדריכל/מעצב. 
 

 יסופק עם: הפריט
 

 ים מוביל מגש
 ותקן בחזית הדלפק; ס"מ, מ 30בעומק  מוביל מגשים

 ס"מ מתחום הדלפק.  5-במצב מקופל לא יחרוג למעלה מ  -יתן לקיפול המוביל נ 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    217  

 
 1כמות:  להבות   6כיריים גז                          KDR-46 :פריט מספר

 25  -גובה         90 -רוחב    120  -מידות בס"מ :      אורך 

 רטים ראה טקסט לפ –התמונה להמחשה בלבד  
 ה פתוחה. צלייה וטיגון של מזון על להב  בישול, ייעוד:

 קלוריות גז.-קילו 60000 אנרגיה: 

קפל לניתוק  עם וסת וטרמו אנתונים כ"א בתוך אגן שקוע, כ" מבערים מטיפוס "פטריה", 6 כולל:
 טי במקרה של כיבוי הלהבה; אוטומ

 בתיאום עם הלקוח;  גודל ומיקום כל מבער – 108ו/או  106מבערים מדגם צה"לי ה
 מבער(;  )אחת לכלסבכות להעמדת סירים ומחבתות  6

 הגבהה אחורית לכל אורך הכיריים; 
 ור כל מבער. עב  (פיילוט)  ר הצתהלוח פיקוד קדמי הכולל כוונון עוצמה ונ

 ורים ו"תפרים";ללא חיב  –קוע, עשוי בלחיצה אגן עליון ש בנה:מ
 לוח הפיקוד אינו חורג מתחום הכיריים;

 עשויים נחושת;   ל צנרת הגז והמחבריםכ
 , בגימור של "ליטוש מבריק";304"מ שוי מפלב גוף הכיריים ע

 ; הסבכות עשויות ברזל יצוק
 בתעשיית המזון.  מאושרים לשימושבנויים כולם מחומרים ה –חלקים אחרים 

 . 5056ור מכון התקנים לעמידה בתקן המכשיר יסופק עם איש  הערה:

 
 יסופק עם:   הפריט

 
 לכיריים מעמד 

 ; יוומותאם למידות  מכשירלנשיאת ה מחוזק
 מ"מ לכל הפחות;   1.5כולם בעובי/עובי דופן של  –ים ומפח פלב"מ בשלמות מצינורות פלב"מ מרובע  בנוי
 תחתון;  מדףם ע

 יתנות לכיוונון גובה. יות נגד החלקה, נרגלעם 
 

 

 מעמד  ללא: כיריים מונהבת
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 2כמות:  עליון כפול מדף                         KDR-58 פריט מספר:

 30  -גובה         30 -רוחב    160  -מידות בס"מ :      אורך 
 

 1כמות:  מדף עליון כפול                         KDR-58A מספר:פריט 
 30  -גובה         30 -רוחב    180  -:      אורך  מידות בס"מ

 
 1כמות:  מדף עליון כפול                          KDR-58B פריט מספר:

 30  -גובה         30 -רוחב    170  -מידות בס"מ :      אורך 

 
 החתך הוא להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים  

 ח. ישמש כמשטח אחסון באזורי עבודה במטב ייעוד:

 ; זולות לתלייה על קירמשטחי אחסון וקונשני  כולל:
 + עם פחיות הסתרה להרכבה על הקיר.  1/4ברגי פלב"מ " 

"א כקופסה סגורה מלפנים  בנויים כמ"מ,   1.5בעובי   304פח פלב"מ ויים  משטחי האחסון עש מבנה:
 ;ס"מ 2ומשני צידיה, עם הגבהה אחורית של עד 

 ח,  פלסטיק קשי או קונזולות התלייה עשויות פלב"מ
 ורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;הקונזולות בא

 ק"ג/מטר. 80מיועד לעומס של 
 

 ת(; ראה תכני  –ם כיור עבודה )מיקום הכיור לחן עהמדף מיועד להתקנה מעל לשו
ס"מ מהמדף העליון בצד הכיור   60-קצר ב -כמצויין למעלה, המדף התחתון   -אורך המדף העליון 

 ית(.תכנ)ראה 
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 2כמות:  מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים                          KDR-59 יט מספר:פר

 40  -גובה         30 -רוחב    110  -ורך מידות בס"מ :      א 
 

 2כמות:  מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים                          KDR-59A פריט מספר:
 40  -גובה       30 -ב רוח   90  -רך מידות בס"מ :      או

 ראה טקסט לפרטים  -התמונה להמחשה בלבד  
 . מש לייבוש כליםיש ייעוד:

 ייה המתחברות אל קיר במטבח; ת תלקונזולו כולל:
 ; ת של כלים שטוחיםשני צינורות אופקיים המורכבים על הקונזולות, ועליהם קשתות להצבה אנכי

 ות, ספלים, סכו"מ וכו'. לכוס –סגרת חיצונית ובתוכה רשת ניתנת להסרה עשוי מ –מדף תחתון 
 הפחות; -מ"מ לכל 4"מ בקוטר פלב  ממוט –מ, הקשתות יים צינור פלב"הצינורות האופקיים עשו מבנה:

 ת פלב"מ; ממוטו –מסגרת התלייה של המדף התחתון עשויה מפרופיל פלב"מ מרובע, הרשת 
 מ או פלסטיק קשיח,  יות פלב"קונזולות התלייה עשו

 עמידה בעומס הנדרש;  יםהמבטיחהקונזולות באורך ובכמות 
 רה;הסת , עם פחיות1/4מ "צעות ברגי פלב" באמ  –חיבור המתלים לקיר 

 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304עשוי בשלמות מפלב"מ  
 ק"ג/מטר. 50מיועד לעומס של 
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 2כמות:  ליטר  60ם מיכל אשפה עגלת פלב"מ ע                         KDR-60 יט מספר:פר

 75  -גובה       46 -רוחב    46  -ך ס"מ :      אורמידות ב

 ים להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרט התמונה
 שפה במטבח. לאיסוף אישמש כעמדה ניידת  ייעוד:

 ורות מוצלבים המשמשים כבסיס למיכל אשפה;רגליים מחוזקות ע"י צינ  4 כולל:
 לייצוב המיכל;  פרופיל מעוגל

 . 4"  (Casters"משוגע" )  כל רגל עם גלגל
 ; עים ופרופיל פלב"מ מעוגלצינורות פלב"מ עגולים/מרוב  מבנה:

 בגימור של ליטוש מבריק;גלגלים( )כולל חלקי המתכת של ה 304"מ עשויה בשלמות מפלב
 ם פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;חלקים פלסטיים עשויי

 . הפחותלכל   ק"ג 50את  מחוזק לנשי
ווה ציוד ניל

 סטנדרטי
המתאים    בגימור חלק ואסטטי טיק קשיחליטר, עשוי פלס 60מיכל פלסטי עגול בתכולה של 

 .ומכסה תואם  שתי ידיות נשיאה ,יםם ומחוזק ם דטרגנטים, עם שוליים מעוגלילניקוי ע
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 3ת: כמו עליון כפול מדף                         KDR-61 ספר:פריט מ

 30  -בה  גו       30 -רוחב    180  -מידות בס"מ :      אורך 
 

 1כמות:  מדף עליון כפול                         KDR-61A ט מספר:פרי
 30  -גובה         30 -רוחב    200  -:      אורך  מידות בס"מ

 
 בד. ראה טקסט לפרטים חתך הוא להמחשה בלה 

 טח אחסון באזורי עבודה במטבח. ישמש כמש ייעוד:

 ; שני משטחי אחסון וקונזולות לתלייה על קיר כולל:
 ר. רה להרכבה על הקי+ עם פחיות הסת 1/4ברגי פלב"מ " 

ה מלפנים  מ"מ, בנויים כ"א כקופסה סגור  1.5בעובי   304משטחי האחסון עשויים פח פלב"מ  מבנה:
 ;ס"מ 2דיה, עם הגבהה אחורית של עד ומשני צי

 נזולות התלייה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח,  קו
 ;הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש

 ק"ג/מטר. 80של מיועד לעומס 
 

 ; ראה תכנית(  –)מיקום הכיור  כיור עבודהשולחן עם מיועד להתקנה מעל ל  המדף
מדף העליון בצד הכיור  ס"מ מה 60-קצר ב -למעלה, המדף התחתון  כמצויין  -העליון אורך המדף  
 )ראה תכנית(.
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 4כמות:  פלים )דולי( גלה להובלת סלי סע                         KDR-64 פריט מספר:

 90  -גובה       55 -רוחב    55  -מידות בס"מ :      אורך 

 להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים  התמונה
 . ס"מ( 50/50) עמודה של סלי ספלים בגודל סטנדרטי תשמש להובלת  ייעוד:

 ;לייצוב סלי הספליםעם שקע  נשיאהמשטח  כולל:
 ידית נשיאה מחוזקת; 

 שיאה; בחזית משטח הנ (Bumpersמגני פינות )
 . 5"  (Casters)בהתקנה תחתונה שוגעים" גלגלים "מ 4

 מ"מ(; 1.5שלדה עשויה מפרופיל פלב"מ )עובי קיר "  בנה:מ
 רגים לפחות; ב 4ת פלב"מ עם באמצעות פלט –חיבור כל גלגל לשלדת העגלה 

 מ"מ, בנוי בכבישה ללא תפרים וחיבורים; 2הנשיאה עשוי מפח פלב"מ בעובי  משטח
 ; 1"  עגול מעשויה מצינור פלב"ידית הנשיאה 

 ל חלקי המתכת של הגלגלים( בגימור של ליטוש מבריק;כול) 304"מ עשויה בשלמות מפלב
 ון;ימוש במפעלי מזחלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לש

 בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; –כל החיבורים 
 . לכל הפחות ק"ג 75לנשיאת  תמחוזק

 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    223  

 
 3כמות:  קופסת שקעים תלויה מהתקרה                         KDR-65 פריט מספר:

 15  -גובה       12 -רוחב    30  -מידות בס"מ :      אורך 

 טים התמונה להמחשה בלבד. ראה טקסט לפר 
 ב במרכז חדר. יוד הניצלהעברת אספקות חשמל מהתקרה לצישמש  ייעוד:

 ; 304קופסת שקעים עשויה פלב"מ  כולל:
 נית המערך(;מהסוג ובכמות הנדרשים בנקודה )ראה תכ   –שקעים 

המבטיחה  בצורה  נת להסרה מהירה, המתחברת באמצעות ברגי פלב"מ, ופסה עם דופן נית הק
 ; אטימה מלאה
 ; 1/4פלב"מ "  רה בברגי רגליים" תלויות, המתחברות לתקת הבטון באמצעות "חיבור לתקר

ש  בתיאום עם החשמלאי, לפי הנדר –דרך הרגל )קוטר צינור הרגל  –עבר צנרת החשמל לקופסה מ
 (;להעברת כבלים
 של "ליטוש מבריק".  בגימור חיצוני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    224  

 ספרינקלרים - 34פרק 
 

 הצהרת  הקבלן 

 

 מהמסמכים הבאים:מכרז, חוזה זה מורכב 

 מזמין )החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל(. החוזה המוצע ע"י ה א.

 יה  אינסטלצ 07פרק משרד הבטחון  מפרט כללי של הועדה הבין משרדית ובהוצאת  ב.

 .ARI, AFI, AMSE, N.E.P.A, SMACNA, ASHRAEם: תקנים זרי ג.

 מפרט כללי.  ד.

באומדן ה. ניתנות  הכמויות  כל  כמויות:  הזכות    כתב  לעצמו  שומר   המזמין 

 להקטין את היקף העבודה, מחירי היחידה יהוו בסיס עבור כל שינוי או תוספת.להגדיל או  

 תכניות.  ו.

 

 לן: הצהרת  הקב

מצהי ברשותוהקבלן  כי  בזה,  האחרונה    ר  בהוצאתו  זה  חוזה  במכרז  הנזכרים  המפרטים 

כי   ההסברוהמעודכנת.  כל  את  וקבל  תוכנם  את  והבין  הוא  קראם  וכי  לדעת,  שביקש  ים 

ת עבודתו בכפיפות לדרישת מפרטים אלה והנחיות נוספות במידה ותינתנה  מתחייב לבצע א

כוחו/ע"י המפקח   בא  ה או  ו/או  ז   מתכנן,ם  נספח למכהצהרה  יהיה  ו מהווה  זה  חוזה  רז, 

 חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

 

 

  ____________________   _____________________ 

 חתימת וחותמת הקבלן           ך  ת א ר י    
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 א'פרק 
 ספרינקלרים תנאים  ודרישות  לעבודות  

 כללי:  .1
לאספקה, התקנה מתייחסת  זה  במפרט  וויסוהעבודה המתוארת  הרכבה,  של  ,  והפעלה  ת 

 .מתמושל ת ספרינקלריםמערכ
 מעלות .  K=5.6  68המתז יהיה מסוג תגובה מהירה 

 UL/FMכל האביזרים במערכת יהיו מאושרים 
 1596ותקן ישראלי    NFPA-13ביצוע העבודה ייעשה לפי תקן 

 רמת סיכון מוגדרת נמוכה 
 ספרינקלרים   על הקבלן לבצע בדיקת מים ולאשר תכנון וביצוע מערכת 

 ל חשבונו . וע
 טר  מהצינור המזין יהיה בקוירידות ספרינקלרים לתקרה אקוסטית    התקנת

 אינש לפלות  1 
 צבועה אפוקסי נושאת תו תקן ישראלי   40כל הצנרת תהיה סקדיול 

 ות מרחקים וגהי הספרינקלרים יהיו ע"פ תקנים רלוונטים. מיד
 

 לתשומת  לב  הקבלן: .2
למפרט זה. וכן יבדוק את השטח   תוכניות המצורפות דוק הקבלן את הלפני הגשת הצעתו יב

להבאת    דיקות הדרושות ויכיר את כל המתקנים והמערכותוחלקי הבנין ויעשה את כל הב
 יוד וחומרים שיידרשו לעבודתו. ציוד, אחסנתו, הכנסה וטיפול בצ

ש לבצעה ולא  לא תבוא בחשבון כל אי הבנה בקשר לחומרים וציוד שיש לספקם ועבודה שי
 העבודה עקב אי ידיעת התנאים.  יים בביצוע במהלךקש
 

 כוונה:  .3
כ המכרז  ההיקף  תוכניות  את  ומציינות  דיאגרמטיות  הן  שהוצאו  של  פי  הכללי  והמערך 

כרח את כל פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן לתאר את המתקן  המתקן ואינן מראות בה
 באופן כללי. 

 י מכרז. המפרט והשרטוטים הינם לצורכ
ם פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם הצעתו את  ולדעת הקבלן חסרי במידה 

המחי פרו כולל  חסרות  שלדעתו  והעבודות  האביזרים  כמכילה  ט  הצעתו  תראה  אחרת  ר, 
 אותם.
לאישור  רשימ העתקים  בשלושה  למפקח  הקבלן  יגיש  טכני,  וחומר  קטלוגים  דפי  ציוד,  ת 

 לפני קבלת אישור מהמפקח. ל בביצוע העבודה הקבלן לא יתחי, לפני התחלת ביצוע העבודה
 

 קבלני  משנה: .4
עבודה מבלי   לו  יאושר  הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור  שקבלן המשנה 

 מזמין. מראש בכתב על ידי ה
 

 רשיונות  ואישורים: .5
לעבודות   הדרושים  הרשיונות  כל  עבור  וישלם  יספק  זה שב  ספרינקלריםהקבלן  מפרט 

 ונדרשים(.  )במידה
 

 יב  החומרים  והעבודה:ט .6
והאביזרי החומרים  ביותרכל  הטובה  ומאיכות  חדשים  יהיו  כמויות,   ם  כתב  העבודה  לפי 

כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי    המפקחשל    מבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונוה
 .המפקחיסולק מיד עם הוראת 

ל או  עבודה  כל  לתקן  הקבלן  ציוד  על  כל  ע"י המהחליף  יידחה  תיאום  אשר  כל  ללא  פקח 
 נוסף. 

דעו  חלוקי  של  של  במקרה  החלטתו  תקבע  והתוכניות,  המפרט  של  הנכון  לפרוש  ביחס  ת 
 פקח בלבד. המ
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 פתחים: .7
 , ייעשו על ידי הקבלן. מתזיםי צנרת,  כל הפתחים למעבר

 
 גישה: .8

נוחה אל   המותקנים על  כל חלקי הציוד  על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה 
 ידו. 
 

 רעש  ורעידות: .9
 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש.   ,ל ללא יצירת רעשהציוד על כל אביזריו יפע

 על ידי בולמי זעזועים.כל ציוד אשר יוצב על גג הבנין יורכב 
 

 הגנה  בפני  חלודה: .10
חלו בפני  מוגנים  יהיו  המתקן  חלקי  שכל  יוודא  הבהקבלן  חלקי  כל  יהיו  דה,  והפלדה  רזל 

 שכבות. צבועה בשתי  40בחום,צנרת סקדיול  מגלוונים
 

 הדרכה: .11
למפ הקבלן  ויורה  ידריך  המתקן  מסירת  הנדרש  לפני  כל  את  המזמין  מטעם  המתקן  עיל 

 עולה והחזקה תקינה של המתקן. לפ
 כת. ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המער  10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 

 
 הסבר:  תיקי  .21

מלא לתפעול והחזקה של המתקן  ן וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר  הקבלן יכי
 וכו'. כמו קטלוגים, תוכניות מעודכנות  

 
 אחריות  על  נזקים:  .31

 יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמי. הקבלן  
 ועליו לבטח את עובדיו. 

 
 קן: קבלת  המת .41

 תקן.מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של המודות תעשה מסירה עם גמר העב 
 

 אחריות  ושרות: .51
תקינה של  יום קבלת המתקן על ידי המזמין לפעולה  הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מ

לכל   להענות  כל התיקונים. הקבלן מתחייב  על חשבונו את  לבצע  הקבלן  המתקן מתחייב 
שרות  מ  24תוך    קריאת  הודעה.  שעות  קבלת  מקצוע  זמן  אנשי  להזמין  הזכות  למזמין 
מתחייב    בלן לא נענה לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים. בנוסףאחרים אם הק

 לוף. הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי חי 
 

 הגנה: .61
  במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על

 רמים אחרים. ידו או ע"י גו
נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנבמיד וייגרם  זק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תשלום  ה 

 ע"י הבעלים. 
 

 שילוט: .71
המפסקים  ע כל  ליד  שילוט  להתקין  הקבלן  ממסרים  ל  סימון  מנורות  והלחצנים, 

 לקיט כתובים לבן על גבי שחור. פומאבטחים. השלטים יהיו מ 
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 וגינון  עבודות פיתוח - 40פרק 
 מפרט טכני מיוחד -סמך ג' מ
 

 וקדמות מ - 00פרק 
 

במפרט    51,  41,  40,  14,  06,  02,  01  ,00  מפרט זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים 00.01
ה  אלו בהוצאת הועדה הבין משרדית נכללים במכרז/חוז   . פרקיםןהביטחו ד  של משר  הכללי

למס מצורפים.  שאינם  למרות  תהי זה  המצורפים  החוזה  אלו  מכי  פרקים  על  עדיפות  ה 
 במקרה של סתירה ביניהם. שאינם מצורפים 

 
מפרט זה בא כהשלמה לתכניות, כתב הכמויות והמפרט הכללי ולכן אין הכרח שכל עבודה   00.02

 ו בכתב הכמויות תתואר גם במפרט זה.מתוארת בתכניות א ה
 

אחרות הנעשות    עבודותאם, באחריות הקבלן, עם  העבודות הנכללות במפרט זה יתו  ביצוע 00.03
 בשטח.

 
והחומרים  מחי 00.04 האביזרים  אספקת  את  כוללים  הכמויות  בכתב  הנקובים  היחידה  רי 

החומ אספקת  העבודה.  של  מושלם  לביצוע  האביזריהנדרשים  ו/או  תיכלל  רים  לא  ם 
 במפרט או בכתב הכמויות.  במפורש צויןבעבודה רק במידה ודבר זה  

 
 ת באתר במידה ויידרש.צר כלשהו לאתר, על הקבלן להציג דוגמאולפני הבאת חומר או מו 00.05

 
של   00.06 מפורשת  בהנחיה  רק  יעשה  הפיתוח  בעבודות  נוחות  לצורך  ותמרורים  שלטים  פירוק 

בגמר   התמרור. על המבצע לשמור ולהחזיר את השילוט ו/או  וללא תמורה כספית המפקח  
 מותו ובמצב תקין. העבודה למקומו הקודם בשל

 
ל  00.07 הבדק  הפיתוחתקופת  למש  עבודות  קבלת    חודשים.  24ך  תהיה  לאחר  תחזוקה  תקופת 

אחראי  יום והוצאותיה ע"ח הקבלן. הקבלן    90העבודה ועד למסירת העבודה למזמין תהיה  
הצמ חלקליטת  על  התחזוקה  בתקופת  נקלט  שלא  צמח  כל  ויחליף  אחריות  חים  שבונו. 

  36ות לקליטת דקלים בוגרים תהייה למשך  , אחריחודשים  12ה למשך  לקליטת עצים תהי
 חודשים. 

 
 הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הינן אומדן בלבד.  00.08

בפועל בשטח ושינוי ב  ירי היחידה שנקבעו  הן לא ישנה את מחכמויות יחושבו לפי מדידה 
 במכרז.

 
לקב 00.09 רשאי  להמפקח  ולמסור  העבודות  ביצוע  סדר  לוע  או  לביצוע  שטחים  את קבלן  פצל 

שיקבעו על ידיו. האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעת    עבודתו לקטעים בהתאם לעדיפויות
 שינוי למחירי היחידה או לתוספת כלשהיא. 

 
 השטח ותנאיו  00.10
הצע  בהגישו  .א  השטאת  את  בדק  העבודה,  במקום  ביקר  כי  הקבלן  מאשר  בו  תו  ח 

בודה ולאחסנת חומרים,  העומדים לרשותו לצורך עתבוצע העבודה ותנאי השטח  
וכל יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת  הגישה למקום, הק רקע, הסביבה 

 המחירים לביצוע העבודות. 
י כלשהו כולל תנאים אשר הכרת תנא-עות מאי לא יכיר בכל תביעות הנוב  המנהל   

 ת וכו'. קיומם אינו מבוטא בתכניו
מופ  תשומת    הקבלן  לבדלב  האחריות  כי  לכך  הגשת  נית  לצורך  הקרקע  טיב  יקת 

 ליו. הצעתו היא ע 
שאינם    לא    נוספים  נתונים  ו/או  קרקע  סוג  בגין  תביעה  כל  תשולם  ולא  תוכר 

 מופיעים בדו"ח או שלא נצפו מראש.
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לקח  על .ב  צנרתהקבלן  קווי  מפוזרים  העבודה  שבשטח  שייתכן  בחשבון  יסודות  ת   ,

ם ובעומקים לא ידועים. המפקח  וי תקשורת בעומקים שוניבטון, תעלות חשמל, קו
כל העבודה תבוצע בזהירות, כך שלא  ימסור לק לנ"ל.  כל מידע הידוע בקשר  בלן 

ת ניסיון  הקבלן לבצע חפיר  קרקעי הנ"ל. לעיתים יידרש-יגרם בל נזק למערך התת
 לגילוי הצנרת. 

 
 בשטח  תהתארגנו  00.11
ל  בתוך   הקבלן  על  העבודה,  המאתרי  אישור  מראש  לקבל  ייצור  פקח  מתקני  של  מקומם 

 . שונים
 

 זמנים  וחל 00.12
יגיש לאישור המפקח תוך שבועיים מתאריך צו התחלת העבודה לוח זמנים לביצוע    הקבלן  

הגדרת ויכלול  ו  העבודה,  עדיפויות  ש סדרי  כפי  קטעים  לפי  .    פורטימסירה  לוח  בהמשך 
ו   יםהזמנ הביצוע  שלבי  אחרי  מעקב  התהליכייאפשר  כל  את  יקיף  של הוא  והשלבים  ם 

חומרי אספקת  כולל  השונות  הבצוע,  העבודות  שילוב  שהוא,  סוג  מכל  ציוד  הפעלת  ם, 
הזמנים ללוח  בהתאמה  המשנה  קבלני  ושל  הבצוע  של  השונים  כל    והשלבים  המחייב. 

ו' יחולו על הקבלן ולא ישולם  אות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכההוצ
יוכן  ע הלוח  בנפרד.  שתאושר  בורם  אחרת  שיטה  לפי  או  "גנט"  לוח  בשיטת  המפקח.  ע"י 

זמנים זה ייבדק ויאושר ע"י המפקח. לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן ועל חשבונו לפחות  
ב לחודש.  יואחת  לא  והלוח  ע"מידה  יוזמן  לו"ז  המפקח,  רצון  לשביעות  יעודכן  או  י  כן 

 הקבלן.  חשבון  יחויבכרוכות בכך המזמין אצל אחרים ובעלויות ה
 

 יות נתכ 00.13
מילוי  מכ  במסגרת .א   לצורך  בלבד"  "למכרז  תכניות  לקבלן  ניתנות  זה  רז/חוזה 

 המסמכים כחלק מהצעת הקבלן. 
 

ביצוע העבודה   . ב   "תכ לפני  לקבלן  ותוספות  יועברו  עדכונים  הכוללות  לביצוע",  ניות 
 "למכרז בלבד". לתכניות 

 
ו .ג   בעדכונים  "למכרו  התכניות  הבהרה  השלמת  לצרכי  נוספות  תכניות  ו/או  לבד" 

לא חלו שינויים   עוד  כל  וזאת  היחידה,  לשינויים במחירי  עילה  יהוו  והשלמה לא 
 מכרז. במהות הפריטים לעומת התכניות שהוגשו ב

 
 מנשאים ועדכון תוכניות: יזיהו  ד.  
ועל  ויק מקומסומנים חלבתכניות      ועוד  קרקעיים-הצנרת התת  , מכשולים תת"ק 

הקבלן יתאר את הקווים והמתקנים    יימים באתר. לפני תחילת ביצוע העבודה,הק
נתוני   את  הקבלן  ימדוד  המכשולים  גילוי  לאחר  המכשולים.  ואת  הקיימים, 

ע"י ויעב  המכשולים  מוסמך  לאחר  מודד  רק  יועברו  לביצוע  תכניות  למפקח.  ירם 
 תוואי מעודכן במידה ויהיה. סימון 

 
 ניות לביצוע" כ"ת  ה.   
ולפני תחילת  לאחר       וגם במהלכו, ימסרו לקבלן תכניות    זיהוי המכשולים  הביצוע 

 העבודות השונות.  תמאושרות לביצוע ולפיהן על הקבלן להוציא לפועל א
 
 ת:תוכניו תדיקב   .ו   
ה  על     מוטלת החובה לבדוק את הסימון,  : הקבלן  לו  והמידות הנמסרות  תוכניות 

אי  /ור/סתירהעבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכל מחס למכרז, לעיון ולביצוע ה
הקבלן  בהתאמה   ע"י  שסופק  והמידע  הכמויות  וכתב  המפרטים  התוכניות,  ין 

י המפקח  המכשולים.  מזיהוי  מהכתוצאה  איזה  לפי  העבודחליט  תבוצע  .  הם 
 ומכרעת. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית 
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ל  ייתהפנ  אי     לעתשומת  כאמור  במועד  המפקח  על  ב  לבצע  הקבלן  את  תחייב  יל, 
את מצד   חשבונו  תביעה  כל  תתקבל  לא  המתבקשים.  התיקונים  או  השינויים 

 התאמות כנ"ל. -הקבלן על סמך טענה שלא הבחין באי
 

 ורים חלקיים יקורת העבודה/איש ב 00.14
חשבונו    הקבלן .א    על  להעמיד  הכחייב  הפועלים,  כל  את  המפקח    ליםלרשות 

להיכנס לאתר  לבדיקת העבודה. למפקח תהיה תמיד רשות  הנחוצים    והמכשירים
 העבודה. 

המפקח רשאי לדרוש, והקבלן חייב לבצע ללא כל תמורה נוספת שינוי והריסה על   . ב  
ב  שלא  לתוכנעבודה  בהתאם  את  וצעה  לבצע  חייב  הקבלן  להנחיותיו.  ו/או  יות 

 פיקוח. המפקח בתוך תקופה שתיקבע ע"י ההוראות 
לגבי  יהי  המפקח  .ג   שתתעורר  שאלה  בכל  הסופי  הקובע  טה  החומרים,    יב טיב 

 העבודה וביצועה. 
ימסור הודעה מוקדמת ובכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל    הקבלן  .ד  

יהישה לאפשר  כדי  ולא  יא  במקרה  טיבה.  את  כיסוייה  לפני  ולקבוע  לבקרה  ה 
הכיסוי מעל העבודה  להורות לקבלן להסיר את  תתקבל הודעה כזו, רשאי המפקח  

 הקבלן. ולהרוס כל חלק ע"ח 
השלב   . ה    תחילת  לפני  בכתב  המפקח  אישור  טעון  יהיה  העבודות  של  וחלק  שלב  כל 

מלאכה, בדיקות מעבדה, שרותי  דיקת רומי וטיב ההבא. האישורים יינתנו לאחר ב
החומרים יצרני  של  ומדידו  שדה  הקבלן  ע"י  יוזמנו  אלה  אשר  אישורים  אין  ת. 

 וק הביצוע עפ"י תנאי החוזה. רים את אחריות הקבלן לטיב הביצוע ולדימסי
 

 קבלני משנה   00.15
עפ"י    העסקת   רק  תבוצע  הקבלן  ע"י  משנה  יא  אישורקבלני  אם  המפקח  המפקח.  שר 

ק קבלנהעסקת  כל  עבודות  עבור  אחראי  הקבלן  יישאר  משנה  והתאום  בלני  חמשנה  י 
של    ח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועלרשאי לדרוש הרחקתו משט   ביניהם. המפקח 

החלטת המפקח בנידון תהיה קובעת,   ,הקבלן, אשר לפי ראות עינו אינו מתאים לתפקידו
 יצוע העבודה. יפו באחר לצורך במכרעת וסופית ועל הקבלן להחל

 בון הקבלן.הנ"ל תעשה באחריותו ועל חש ההחלפה  
 

 מנהל עבודה  00.16
חשבו   הקבלן    על  תקויעסיק  כל  במשך  בקביעות,  הבניה,  במקום  לצרכי  נו  הביצוע,  פת 

שנים לפחות    5התיאום והפיקוח על העבודה, מנהל עבודה מנוסה, מהנדס, בעל ניסיון של  
 העבודה כל שעות העבודה לאורך תקופת הביצוע. . הוא ימצא באתר עבודות דומות

 
 ודה ביומן ע 700.1

ניין  העובדתי של העבודות וכל נושא שיש בו ע ן עבודה שיתאר את המצב  ינהל יומ   הקבלן  
למהלך   הנוגעים  הפרטים  כל  יירשמו  ביומן  המפקח.  ע"י  הנדרש  או  לחוזה  יצוע  בהנוגע 

 פקח בקשר לכך. העבודות והוראות, והודעות המ
 ידרוש זאת המפקח.   םא -יה חתום על ידי הקבלן והמפקח רישום ביומן יה  לכ 
מהצדדים  רישום  לכ  אחד  ע"י  הצביומן  הסתייג  אם  אלא  לתוכנו,  ראיה  ישמש  השני  ,  ד 
ימים מיום רישומו. רישומים של הקבלן, גם אם לא הסתייגה מהם החברה,   7ישום תוך  רמ

 אלא, ראיה בלבד.  ביעות מצד הקבלן,לא יהוו כשלעצמם עילה לת 
 

 ה ד העבו ושמירת שלמות  רבאת השמיר 00.18
  ציודו, האביזרים, חלקים וחומרים שלו.  ו, מבנה נעול לשמירה עליקים על חשבונ   הקבלן 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית, לכל הציוד והחומרים ולא תתקבל כל תביעה בגין אובדן או  
 גניבה. 

 עו, עד למסירה הסופית לידי המזמין. ות העבודה שבביצוהקבלן לשמור על שלמ על 
 

 זהירות אמצעי  00.19
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לב   . א  אחראי  ההקבלן  הזהירות    והעובדים,  עבודה טיחות  אמצעי  כל  ולנקיטת 
למ חפירה,  הדרושים  בעבודות  הקשורות  תאונות  לרבות  עבודה,  תאונות  ניעת 

 .הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'
ו בסביבתו  ט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר א ינקו  הקבלן     

העבודה,   ביצוע  כנעת  קיום  על  התקנ ויקפיד  העבודל  משרד  של  וההוראות    ה ות 
אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה  בעניינים  

העלולותכ מתאונות  הציבור  את  להזהיר  כדי  הימצ  נדרש  בשל  של  להיגרם  אותם 
חומרי ערמות  פיגומים,  עפר,  ערמות  עם   םנורות,  מיד  באתר.  אחרים    ומכשולים 

והחפירות,    ל האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורותסיום העבודה בכל חלק ש
בתוצאה   באתר  שנשארו  המכשולים  כל  את  ולסלק  והעפר  הערמות  את  ליישר 

 מהעבודה.
 

לביבים או שוחות בקרה קיימים, יבדוק    או התחברות/ קון ושל עבודה, תי   מקרהב   ב. 
תחילה  להימצא  הקבלן  השוחות,  או  הביבים  רעילים  את  גזים  בכל  וינקוט  ות 

 אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים. 
 

יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב    הקבלן   .ג 
ום תביעות מסוג זה אשר  מזמין לא יכיר בש , והנדרשאי נקיטת אמצעי זהירות כ 
עכב תשלום אותם  שומר המזמין לעצמו את הזכות לתופנינה אליו, לעומת זאת,  

ובעים לנין הקבלן. את הסכומים  אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התומים  כס
הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי הדעות, בהסכמת שני  

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר,  תביעה לפיצויים    הצדדים. כל 
תכוסה ע"י הקבלן  וא שנפגע באתר העבודה,  תביעת פיצויים לאובייקט כל שהאו  
 והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.  פוליסת ביטוח מתאימה ב

 
 , שבתות ושעות נוספות םעבודות לילה, חגי 00.20

יהיה רש  הקבלן   לוח הזמנים  אי לתבוע כל תשלולא  הוראות קיום  כדי למלא  נוסף אם  ם 
ויידרש ללביצו זה, או במידה  ע"י הרשויות המוסמכוע חוזה  לעבוד  כך  עליו  יהיה  וכד',  ת 

 שמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה. ביותר מאשר מ
 סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה.  אין 

 
 ניקוי השטח  00.21

על ידי סילוק כל    ל הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצב הקודם,העבודה, עבגמר   
ופס החומרים השיירים  ויתר  בנין,  עקבות   ולת  את  ולטשטש  לעבודתו,  בהם    שהשתמש 

 עבודתו על פני השטח, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
ייחשב  מחיר  מותר,  וסילוק החומר מהשטח למקום שפך  זה  הח  ניקוי  במחירי  וזה  ככלול 
 תב הכמויות. בכש

 
אשפה  ניקוי  פסולת,  מכל  האשפה    השטח  וסילוק  אחרים  מותר,  וחומרים  שפך  למקום 

, ותוך כדי המשך ביצוע עבודות הקבלן.  י הקבלן מזמן לזמן, לפי דרישת המפקח"עייעשו  
 לא תשולם כל תוספת ולא תאושר הארכת משך הביצוע עבור ניקוי וסילוק זה. 

בחשבו  על  פעמים,  הקבלן לקחת  לנקות מספר  עליו  יהיה  אופי השטח  בשל  כי  פעם  ן  בכל 
 דר מראש.בשטח עבודה נפרד שיוג

 
 קרקע  דיקות בומעבדה  00.22

 ולות :למוסד ופע  התקשרות   .א 
 הקבלן להוכיח את טיב עבודתו.  על   
ה  , יתקשר הקבלן עם מעבדה מוסמכת ושירותי שדשורועם המפקח ובאי  םתאוב   

החומרים    תי שדה של יצרניור יים השונים לשם ביצוע בדיקות וששל יצרני החומר 
בד  ביצוע  לשם  שיבוהשונים  הדרושות  השדה  ובפקוח  יקות  בהשגחה  ידו  על  צעו 

המעבד  הבדיקות  מהנדס  כל  לקיום  מספיק  במספר  ופועלים  טכנאים  ויעסיק  ה, 
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 הנדרשות ע"י המפקח . 
 תפקידי המעבדה :  . ב 
 החומרים.  ת מוקדמות של טיב ( בדיקו1   
 החומרים.  לטיבדיקות שוטפות ב( 2   
 ( בדיקות לטיב המלאכה. 3   
 דרישת המפקח.   בדיקות שונות באתר לפי (4   
 (. הדיאגראמיקות )כולל ( סיכום וריכוז הבד 5   
 ניהול יומן מעבדה כולל מקום הבדיקות, תאריך ביצועו וכו'. (6   
 :  המעבדה פיפותכ  .ג 
מפקח  י הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות לתופעל לפ  המעבדה    

 והעתק מהן לקבלן. 
 : עקב בדיקות מעבדה םוביעיכ  .ד 
יכובים העלולים להיגרם בעבודה ובגמירתה,  הקבלן להביא בחשבון את כל הע  על    

ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תו כרנה כל תביעות לפיצוי  עקב בדיקות המעבדה 
 יהיו כאלה. בגלל עיכובים כאמור, אם  ודהרכת זמן ביצוע העבאו להא/כל שהוא ו

 לן על חשבונו בלבד.בדיקות יהיה על ידי הקבתשלום בעד כל ה  . ה 
 

 ת ושיטפונוגשמים  פני מהגנה   00.23
בכ   הקבלן  אחריותו,  ועל  חשבונו  על  העבודה    לינקוט,  שטחי  להגנת  הדרושים  האמצעים 

 . תשיטפונובפני הגשמים ומי 
שיימי  יןב  בגובה  סוללות  בניית  הדרושים,  האמצעים  תעלות  תר  חפירת  מים,  חדירת  נע 

הניקוז   לשטח  מחוץ  מים  הוסילוק  לאחזקת  הדרוש  אחר  אמצעי  כל  וכן  יבש  אתר,  שטח 
 נמשך כל תקופת העבודה.

 
 מים וחשמל  00.24

על  התחברות   ייעשו  העבודה,  למקום  ובהתאם  והחשמל  המים  מקורות  הקבלן    אל  ידי 
  לקבלה הסופית, יהיה על חשבון יותו. השימוש במים ובחשמל, לביצוע העבודה עד  אחרבו

 . ןהקבל
 

 ים וביצוע כלליחומרים, מוצר 00.25
האביזרים  לכ  בלתי    החומרים,  חדשים,  יהיו  הקבלן,  ע"י  יסופקו  אשר  והמוצרים 

ם  ישראליים העדכניי משומשים, ממין משובח ויתאימו, מכל הבחינות, לדרישות התקנים ה
כ םובהעדר המתאימים,  הזרים  התקנים  לדרישות  מוצרים  ,  וראו  חומרים  לעיל,  מפורט 

לנ"ל  א יתאימו  לא  חשבו יס   -שר  ועל  הקבלן  ע"י  העבודה  ממקום  ו/או  ולקו  וחומרים  נו, 
 מוצרים מתאימים אחרים, יובאו ע"י הקבלן ועל חשבונו, במקומם. 

אשר  כל  העבודה  וכל  המיכון  להשת  הציוד,  הקבלן  טעון  בדעת  העבודה,  לביצוע  בהם  מש 
לפני המפקח  ה  אישור  ויתר  כן,  אם  )אלא  הביצוע  ואישור  התחלת  בדיקתו  על  של  מפקח 

בחלקו(. או  כולו  וכדומה,  ציוד  ממקום    אותו  יסולק  המפקח,  ע"י  יאושר  לא  אשר  ציוד 
 העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.

דרישות המפרט  פי פרטי התכניות ובאורח מקצועי נכון, בהתאם לעבודות תבוצענה לה  לכ   
רצ  ולשביעות  כן,  והתקנים  כמו  המפקח.  של  להוראות  ונו  בכפיפות  העבודות  תבוצענה 

לות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם הרשות המוסמכת והקבלן ימציא לידי  הכלו
מנה, לדרישות אותה רשות, ודה, או כל חלק מהמפקח אישור רשמי בכתב על התאמת העב

 באם יידרש. . . 
 
 בדיקת דגימות ואישורם  .2600

ו  הקבלן   יגיש   העבודהתחלת  ה  עם    חומרים  של  דגימות  מוצרים  /למפקח  המיועדים  או 
לביצוע העבודה, ואם יידרש, יעבירם לבדיקות אצל מעבדה מוסמכת שתקבע ע"י המפקח.  

ה  במועד  לטפל,  יש  בבייחוד  בדגימות  המוקדמת מתאים,  שבדיקתם  ובמוצרים  חומרים 
אלה, בטרם   צוע, תוך שימוש בחומריםזמן ממושך. לא יוחל בשום אופן בבימצריכה פרק  

 מתאימות. הושלמו הבדיקות המוקדמות ה
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 כים זמניות רד  00.27
  ידאג לדרכי גישה לאתר על חשבונו. כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת   הקבלן   

במתק ו/או  יורשה  במקום  לא  הקיים,  השטח  באופי  ובאו  סמוכים  להתקין  נים  לקבלן 
ת  תנועת ציוד וכו', אלא בתיאום ובמקומו  הובלת עפר חפור ולצורכיזמניות לצרכי    םדרכי

 שיאושרו ע"י המפקח. 
חייב בהקמת ואחזקת הדרכים הזמניות הנ"ל ובתקונן במידת הצורך במשך   יהיה   הקבלן  

 בודתו במקום.כל תקופת ע
ויחזיר  עבודתו ועפ"י הוראת המפקח יבטל הקבלן הדר  תוםב   גננית  כים הנ"ל יפזר אדמה 

, יחולו על הקבלן  ןופירוק תוכנן אחר. הקמת, אחזקת הדרכים  לקדמותו או למצב מ   צבהמ
 לבד.ב

לאחר גמר הביצוע, לא ימדדו ולא    ן ופירוקדרכי גישה זמניות לצורך ביצוע העבודה,    סלילת   
 ישולם עבורם. 

 
 ח דוגמאות לאישור המפק 2800.

בסעי  בנוסף   ל  001ף  לאמור  על הקבלן  דוגמאשל המפרט הכללי,  חשבונו,  על  של  הכין,  ות 
 . הוראות המפקח  לפיפרטים ומוצרים 

ולא ישביעו את רצון המפקח, יכין הקבלן דוגמאות נוספות, עד לאישור הסופי של    מידהב  
 המפקח. 

 ח"כ יפורקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. לסיום העבודה וא באתר עד הדוגמאות  
 

 (AS MADEר ביצוע )תכניות לאח 00.29
הקבלן    יוםסב   יגיש  מעודכנות  העבודה  תכניות  ולמפקח  התכניות  בי  לאחרלמנהל  צוע. 

תאור   העבוד   מדויק תגלולנה  באתר  אחרים  קיימים  ועצמים  העבודות  כל  כולל    ה של 
רומי   מבנים,  רומי  רומחתכים,  צנרת,  בתנוחות  קרקעית  וכו'  עפר  ועבודות  משטחים  י 

יוכנו על חשבון  ונחתכים.   העתקות    3  +קט  ויוגשו ממוחשבות על דיסהקבלן  תכניות אלו 
 ת העבודה שקיבל המזמין. מת פירוט דומה לתכניורו

מודד    לכ   ע"י  ויאושרו  ימדדו  השרטוטים  גבי  על  המופיעים  האחרים  והעצמים  המערכות 
בסיס  שמש  ות יחתמו על ידיו. התוכניות הנ"ל לא תוכלנה לעם הקבלן והתוכניוסמך מט מ

הקבלן של  כספיות  אש  לתביעות  בעבודות  שינויים  יד על  על  אושרו  לא  בעת   יר  המפקח 
 ביצוע. 

 
 ם ישוריאונות וישיר 00.30
כל    לפני    ולמפקח את  הצורך למנהל  לפי  ימציא הקבלן  ביצוע העבודה,    ת הרישיונותחילת 

העבודוהאיש  לבצוע  מתחייורים  המזמין  זה  לצורך  התכניות.  לפי  לפי  לספק    בה  לקבלן 
של   מספיק  מספר  לדרישתו,  מתחייב  והקבלן  להשגת  תכניות  הדרוש  בכל    ן הרישיוטפל 

 הנ"ל. 
פסולת,    קבלןה  שפיכת  דמי  השגחה,  דמי  ההוצאות:  כל  את  לרשויות  לשלם  מתחייב 

קבלת   לצורך  הדרושות  והערבויות  בי  ת שיונוהריהאגרות  וההשגחה,  וליווי  העבודה  צוע 
 הסדרת התנועה וכו'. 

ח  לכ  ועל  הקבלן  ע"י  יבוצע  לעיל  עלוי האמור  לכלול  ועליו  היחידה  שבונו  במחירי  אלו  ות 
 ויות ולא ישולם ע"כ בנפרד.השונים בכתב הכמ 

 
 ון מדידה וסימ  00.31

את   לצורך .א  שיבצע  מוסמך"  "מודד  באתר  הקבלן  יעסיק  העבודה  העבודה    ביצוע 
 ציוד מתאים.באמצעות 

 סימון ודיוק ביצוע העבודה. יאשר בחתימתו את דיוק ה  המודד   
 מצב קיים לפני התחלת העבודה. הקבלן יהיה לבצע מדידת  על   
  ודד יהיה אחראי לנקודות המוצא שקיבל ובמידה ויפגעו הן יחודשו ע"י המ   הקבלן   

 של המזמין על חשבון הקבלן.
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יידרשהשל  בסיום  .ב  או    בים השונים  זו  לבצע מדידות של סיום שלב עבודה  הקבלן 
 ר. יות המפקח ויוגשו לאישואחר. מדידות אלה תבוצענה עפ"י הנח 

 
 הקבלן ולא ישולם בנפרד. האמור לעיל יהיה על חשבון לכ  .ג 

 
 קבלת עבודה  00.32

ע"   למזמין   שבוצעו  במתקנים  ולהשתמש  להפעיל  הזכות  המקומית  לרשות  הקבלןו/או  ,  י 
הקבלן ללא זכות עיכוב מצד בחלקם. לפי הצרכים, אף אם לא נתקבלו סופית מ  ולם אוכ

 הקבלן. 
בש   רתימס  העבודה   בצוע  למפקח  לאחר  תבוצע  העבודה  מסירת  כל  למותה.  של  מושלם 

יצרנים   אישור  ביצוע,  לאחר  תוכניות  ויידרשו,  במידה  תיקונים  לרבות  העבודה,  שלבי 
 שרותי השדה. ותעודות, אישור מטעם 

 ה. צוע של העבוד ווה אסמכתא לגמר הבתה  העבודההמפקח למסירת   מתחתי 
 אם לסדר עדיפויות שיקבע על ידיו.קבל גם חלק מהעבודה בהתשל המפקח ל ותוכז 

 
 יות ותיקונים רהשלמה, בדק, אח .3300

 אחריות  .א 
הקבלן,    הפגמים והנזקים שייגרמו בכל סוגי עבודות, בין אם באשמת עבודות  לכ   

 ן בלי תשלום נוסף. ה משימוש בחומרים מטיב ירוד, חייב הקבלן לתקתוצאכאו 
 

 דות עבו לתבק . ב  
כ  עם    ביצוע  המסיום  יבדוק  הקבלן,  הודעת  לפי  העבודות,  העבודות  ל  את  פקח 

 בעבודות ואת המועד לביצועם. למותויקבע אם לדעתו יש לבצע תיקונים ו/או הש 
ים וההשלמות בוצעו לשביעות רצונו,  העבודות, התיקונ  שהמפקח ימצא כי  לאחר   

 ן "תעודת השלמה".לקבל   ןיית
 

 אחריות  .ג 
ופה שנקבע  המוצרים, לתק  ולאיכותות לטיב העבודות  מקבל על עצמו אחרי   קבלןה   

 .שלמה"תקופת הבדק"(, שתחל מיום מתן תעודת הה -בחוזה )להלן 
חשבו   תקופת ב    על  לתקן,  הקבלן  על  קלקולהאחריות  כל  הוא,  פגם  נו  או  ליקוי   ,

יף מוצרים,  או לבצע מחדש אותן עבודות או להחל  שיתגלה בעבודות ו/או במוצרים
 עד שייקבע ע"י המזמין. חר קבלת הודעת המזמין על כך, ו/או במו וזאת מיד לא

 
 פגמים  תיקון  .ד 
 , לשביעות רצונו המלאה של המפקח. לןהפגמים יבוצע ע"י הקב תיקון    
 התיקון.   קבוע, באופן סופי, את איכותה וטיבה של עבודתיהיה מוסמך ל  פקחהמ   

 
ה . ה  על  החלות  כ בעבודות  האחריות,  בתקופת  הקשורות  קבלן  עבודות  גם  לולות 

 נלוות לתיקון, כגון : חשיפה, חפירה, סגירה, בדיקות וכו'.   בעקיפין ו/או
 
 אחריות  תקופת . ו     

ותיקונ  תקופת    )בדק  חוזההאחריות  לעבודות  המיוחד    ים(  המפרט  לפי  תהיה  זה, 
 . חודשים עשרים וארבע לא נאמר לגביהן אחרת,   וכל העבודות אשר

 
דות בהן בוצע תיקון ע"י הקבלן,  האחריות תוארך בשנה נוספת, ביחס לעבו  תקופת . ז   

 או מוצרים שסופקו מחדש, והקבלן מתחייב להאריך את הערבות בהתאמה. 
 
 ריות האח גמר . ח   

ודות ובמקרה ויאשר  פת האחריות, יערוך המפקח בדיקה סופית של העבתקו  בתום   
 ציא "תעודת גמר".בשלמותן, לפי החוזה, יושהעבודות בוצעו 
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 יקונים בדק ות  הליכי  .ט   
ומוצרים    המזמין  .1    על פגמים שנתגלו בעבודות  יודיע לקבלן, מפעם לפעם, 

 בתוך תקופת האחריות. 
בהודעת ל  פגם .2    נאמר  ע"י   גביו  יתוקן  מיידי,  באופן  לתקנו  יש  כי    המזמין 

 הקבלן מיד עם קבלת הודעת המזמין.
יתוקן ע"י    -ף  בהודעת המזמין כי יש לתקנו באופן דחו  פגם שלגביו נאמר . 3   

 ימים מקבלת הודעת המזמין.   7הקבלן תוך 
הזמן שייקבעו    אחרים, יתוקנו על ידי הקבלן במועדים ותוך פרקי  פגמים .4   

 ידי המזמין בהודעתו לקבלן.  על
 

 יות תעודת אחר י.  
או  /ספק, עבור כל חומר ו  דות אחריות של כל יצרן,הקבלן להעביר למזמין תעו  על   

ו שסופק  ו/פריט  המוסכמת  לתקופה  הקבלן.  ע"י  הותקן  אצל  /או  מקובלת  או 
לרשימת חלקי חילוף מ בנוסף  זאת  לפחות לשנה אחת.  כל  היצרן, או  ע"י  ומלצת 

 ן, והוראות תפעול ואחזקה.יצר
 

 בישים קיימים תנועה על כ 00.34
לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות    העברת ציוד וחומרים והןתנועה הן לצרכי    לכ  

רכב   ושהחומר    מצוידיםכלי  נקיים  הרכב  שגלגלי  לוודא  יש  פניאומטכניים.  בגלגלים 
 זמן הנסיעה. המועמס על כל כלי הרכב אינו מתפזר ב

 אספלט או ריצוף. תאושר תנועת רכב זחלילי על הדרכים המצופות  לא  
פגי  בכל   וע עה בכביש קיים במשך תקומקרה של  ע"י הקבלן  יהיה  ל  פת העבודות, התיקון 

 חשבונו.
 

 סילוק עודפי חומרים ופסולת הנוצרים כתוצאה מעבודת הקבלן  00.35
העב  עם    מאתר  הקבלן  יסלק  העבודה  החוגמר  עודפי  כל  הכרוכים  ודה  והפסולת  מרים 

 ה יוגדרו כפסולת : בעבודתו. לצורך סעיף ז
 חוזר כמילוי.  מיועד לשימוש ינופור שאכל חומר ח א.   
 אתר ונפסל לשימוש.כל חומר שהובא ל . ב   
 כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכיו"ב.  . ג   
אם עקב עבודות הקבלן  אתר העבודה, בין  כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר מצוי ב . ד   

 לאו.  םובין א
 ץ לאתר. חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחו  כל . ה   
ועל חומרי  עודפי     הקבלן  ע"י  יסולקו  כאמור,  ופסולת  למרח  ם  מחוץ    קחשבונו  אל  כלשהו 

מקו הרשויות,  ע"י  מאושר  למקום  העבודה  המובילות   ם לאתר  והדרכים    אליו  הסילוק 
ו להשתמש  וממנו,  הרשות  הנ"ל  כן  ובדרכים  הקב   -במקום  ע"י  יתואמו  אלה  על  כל  לן, 

 אחריותו ועל חשבונו. 
תב בכמויות, בין  לת ייחשב כחלק בלתי נפרד מכל פריט שנכ עודפי החומרים והפסו  וק סיל   

 הדבר צוין במפורש לגבי אותו פריט ובין לאו.  םא
 

כרוכות בכך תחשבנה  רד וכל ההוצאות הסילוק עודפי חומרים ופסולת לא ישולם בנפ  עבור  
 ונים שבכתב הכמויות. ככלולות במחירי היחידה הש

 
 ם ומחירי מדידה  00.36

התאם לפרטים התכניות ולמידות  אחרת להלן, ב  צויןכן    םמדד נטו, אלא אהעבודה תי  לכ 
עבור פחת   תוספת  ללא  ו/או קבועה במקומה,  גמורה, מושלמת  בתכנית כשהיא  המצויות 

רט והמשתמעים  ך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפ מחירה כולל את ערוכו' ו
נמדדים בסעיפים הנפרדים. המחיר יכלול  מרים ו/או עבודות אינם  ממנו, במידה ואותם חו
העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משנה זה    מת כל אלמנט דרוש להשל

 דה במסגרת הסעיף העיקרי.ונית בהשלמת העבואו אחר כמפורש, כל עוד הוא כרוך הגי
 



 ת ישיבה תיכוני
 פה רמוןמצ

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    235  

 עבודות פיתוח  - 40פרק 
 

 עבודות הכנה
ס  .1 מכל  שהואפסולת  שיחים  וג  עשביה,  יוצא ,  הוצאתם  על  יורה  המפקח  אשר  ו  וקוצים 

במסגרת   כלים    ניקוי מהשטח  בעזרת  ללא    ם מכאנייהשטח  מאושר  פסולת  לאתר  ויפונו 
מרחק הפסולהגבלת  פינוי  עבור  תשלום  קבלת,  לאחר  יעשה  במטמנה    ת  הטמנה  אישור 

זאת. העתקת העצים    ובאחריות הקבלן לתאם  ת. עקירת עצים תעשה באישור קק"למורשי
 חודשים.   12ת לקליטת העץ למשך אחריו ןיית לפי הנחיות המפקח, והקבלן   תעשה

ים  עצים קיימים אשר המפקח יורה על טיפול בהם יגזמו לצורך הורדת ענפים יבשים ושבור .2
 ו נגד מזיקים ומחלות במידה ונתקפו בהם.. כמו כן הם ירוססו ויטופל וכן להרמת נוף

 
 עבודות עפר

כולל .1 והחציבה  תעהחפירה  חפירת  מוגבלים,  בשטחים  עבודה  גם  ידיים. ות  ועבודת    לות 
פיזורו בשכבות של  העבודה כוללת גם העברה של מיטב החומר החפור לשטחי מילוי  ,20  

 פקח ללא הגבלת מרחק. דפי החומר להיכן שיורה המקר. וכן פינוי עוס"מ והידוק מבו
של   .2 לצפיפות  ייעשה  שתית  ברטיבות    98%הידוק  צורת    בגבהי   הסטיי.  תאליאופטימ מ"א 

 ס"מ. 1-יותר מהדרך תהיה לא  
 

 מצעים ותשתיות
 מצע סוג א'  .1

  מהודקת   ס"מ  15-20  שלות  על גבי השתית המהודקת יפוזר מצע סוג א' מאבן גרוסה בשכב 
. התשלום לעבודות  תאופטימאלימוד. א.א.ש.ה.ו. ברטיבות  לפי    100%רגת צפיפות של  לד
אספמ וכולל  במ"ק  יהיה  הדר צע  העבודות  שאר  וכל  הידוק  פיזור,  לשלמות  קה,  ושות 

 הביצוע. 
 

 אדמת גן  .2
מאבנים ועשביה רב שנתית. האדמה    הנקיימטיב מאושר,    אדמת גן תהיה אדמה חקלאית

מטר. הקבלן יפזר את האדמה רק   1  לעומקונות של הקרקע עד  חפורה משכבות עלי תהיה  
 בהים המתוכננים. ור כולל יישור מדויק לגלאחר אישור המפקח. הפיז 

 
 קירות תמך 

 ו מבטון מזוין לפי תכניות האדריכל והקונסטרוקטור. קירות יבנ  .1
 לפי דוגמה מאושרת.  אבן טבעית גמר הקירות יהיה חיפוי .2

 הכמויות גם את העבודות להלן: אמור לעיל ובכתב ות יכלול בנוסף ל מחיר הקיר
 החצץ. ו  המסננותעיבוד פתחי ניקוז,    א.
 לפי התוכנית והפרטים.  יר גם אם עוצב בשיפוע או במדרגות, הכלעיבוד ראש הק  ב.

 תפרי התפשטות.  ג.        
ן למתכנכדי לאפשר    שונים  מספר דוגמאות עם חיפויי אבן  יתקין הקבלןת הקיר  ילפני בני .3

 חופה הקיר ייהאבן שאיתו   לבחור את סוג
 

 ריצוף ואבני שפה 
 אבן שפה גננית  .1

ב סו  וגודלה, כאמור  והזויות באבניג האבן  כל הפינות  ע"פ    כתב הכמויות.  ייעשה  וגן  שפה 
 מ"א ע"י חיתוך בגרונג באתר.

כל תוספת במ  ובפרטים ללא  כולל כל המפורט במפרט, בתוכניות  הנחת  המחיר  חיר עבור 
 ו/או בקשתות. בנים ברדיוסים הא

 
 ריצוף משתלב  .2
לפי ת"י   א.  ה, צבעונ 8ריצוף משתלב  ודוגמה שיקבע  בגוון  אבן שפה  .מתכנןי  בפינות    ,לאורך 

יציקת  ורדיוסי )לא תורשה שבירה(.  דיסק  ע"י משור  ינוסרו האבנים למידות הדרושות  ם 
במרווחי תורשה  מנוסרות  אבנים  במקום  מבטון  קטנים  ע  ס"מ.  2-ם  יונח  גבי  הריצוף  ל 
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בעובי   חול  כול  3-5שכבת  היחידה  כשמחיר  מ"ר  לפי  מדידה  המופיע  ס"מ.  כל  את  גם  ל 
             ף זה.בסעי

  
 הצללות  .  3

קונסטרוקטור  תכנו  אישור  גם  יספק  והוא  שלהם  היצרן  ע''י  יעשה  הצללות  של  מפורט  ן 
                                                                                                  למתקנים.                              

 תר תעשה רק לאחר אישור המתכנן. לה באלהתקנת ההצ 
 
 מושבים בנויים    .   4

של    המעגלי  לקו  בהתאמה  חתוכה  טבעית  מאבן  יבנו  באמפיתאטרון  בנויים  מושבים 
 ן יהיה קבוע ברוחב שאינו גדול מס"מ אחד.ושבי האב וח בין מ המושבים בתכנית. המרו 
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 גינון  – 41פרק 
 

 קרקע)בכל השטח המגונן( של ה יפיזיקאל שיפור
 ט איכותי דוגמת גבעת עדה או ש"ע מפורר, ללא קומפוס ,  לקרקע  להוסיף  יש             
ונקי מזרעי  2גושים גדולים מ                המפקח         ים, שיאושר ע"י   עשב  ס"מ, נטול ריח לחלוטין 

נרלים כללית  ליטר למ"ר. על הקומפוסט לעמוד בדרישות הבאות: תכולת מי  20בכמות של  
ם או מוצקים. הקומפוסט יהיה, נקי  ס"מ. ללא כל אבני  2-לא רגבים גדולים מל  5%לפחות  

ן  פחמ   יחס חנקן:   40%-30%מחשש לזרעי עשבים רעים ונטול ריח לחלוטין. תכולת רטיבות  
מוליכות  5-15 עד  .  ואיכותו,    4חשמלית  הקומפוסט  כמות  על  בקרה  לצורך  מילמוס/ס"מ. 

למפ הקבלן  ותוצאויספק  משלוח  תעודות  כמות  קח  את  המאשרות  מעבדה  בדיקת  ת 
לפי דרישת המפקח,    המובאת דוגמה מהקומפוסט המובא לאתר    חייק ואת טיבו.  המפקח 

בד טיבו.  לבדיקת  הקביקה  וימסרו למעבדה המתאימה  ע"י  למעבדה  זו תבוצע  ותימסר  לן 
ס"מ    20ח לעומק של  טח ולתחשע"י המפקח. את הקומפוסט יש לפזר באופן אחיד על פני ה

 עות מתחחת מוטורית בשתי וערב. באמצ
             
 הכשרת שטח 

 ן.שעות לאחר מכ 6-הצנעת הקומפוסט בשטחי הגינון יעשה מיד לאחר פיזורו ולא יאוחר מ 
 

 נטיעות ושתילה 
בל את אישור המפקח למשתלת המקור ממנה יובאו העצים. הקבלן מתחייב  על הקבלן לק  .1

חשב על  הלהחליף  ע"י  שנמצא  צמח  כל  שנדרשו ונו  לסטנדרטים  מתאים  כלא  מפקח 
הגיע  במחלה או מזיק כלשהו או כל צמח ש  טים או כל צמח שיוגדר ע"י המפקח כנגוע במפר

 לשטח כשהוא פגוע או בכל עקה אחרת. 
בלפחות  הקבלן   .         2 גדולות  שמידותיו  בור  עץ  לכל  המצע    20יחפור  גוש  של  צד  מכל  ס"מ 

עם להקפהעץ,    המסופק  יש  מקרה  המקומית.בכל  לאדמה  ולהגיע  השורשי   יד  ם גוש 
"פלריג"  תר שתילת עצים בתוך שקיות  תו,  לאשבבסיס העץ יהיה חשוף לחלוטין לקרקע,  

אלו יחרצו. ניתן לשתול עצים אשר   מר סינטטי( גם אם)או בכל כלי קיבול אחר העשוי חו 
 ( בלבד.גוש השורשים שלהם עטוף בבד יוטה )טבעי/אורגני

בבור לאחר   .       3 העץ  באדמה    הצבת  הבור  את  למלא  עד  יש  של  חרסיות  )תכולת  (  8%חולית 
גר' בשחרור מבוקר    200עת עדה" או ש"ע וכן  "גבל' של קומפוסט מתוצרת    50-מעורבת ב 

 דוגמת אוסמוקוט פלוס או ש"ע. N.P.K 16:8:12ם לשנה ביחס ולל מיקרו אלמנטיכ
השתילה .        4 הנחתה  בתום  "השקיית  לבצע  באדמה  יש  ששקע  הקרקע  נפח  את  ולהשלים   "

 לית כנ"ל. חו
על .      5 ולהקפיד  ההשקיה  מערכת  תקינות  את  לבדוק  של    יש  בשיעור  מים   50-100השקיה  ל' 

 לעץ מידי שבוע. 
"טבע .        6 המצע את  לגוש  יגיעו  ההשקיה  שמי  באופן  העץ  גזע  סביב  לכרוך  יש  ההשקיה"  ת 

 העץ תחילה. המקורי של 
ס"מ מהעץ שינעצו    30סמוכות במרחק    ששלוהעצים יש לתמוך, התמיכה תיעשה ע"י  את   .      7

שווים   יציבות התמיכה  בקרקע במרחקים  לעומק המבטיח  תנעצנה  העץ, הסמוכות  סביב 
הל אורך  זמן.  בקוטר    2סמוכות  אורך  מרובע  או  עגול  בפרופיל  אחת  כל  ס"מ    5.7מטר 

הקשירה תיעשה במקום אחד בעץ במקום    .תלועסימני ריקבון או    מקולפות ומחטאות ללא 
ברוח.הנ העץ  תנועת  שתתאפשר  כך  זקוף,  נשאר  העץ  בו  ביותר  תעשה    מוך  הקשירה 

ו רצועות גומי. יש להקפיד  מ"מ לפחות א   5בי  באמצעות חבל מתכלה )סיזל, פשתן וכו'(, בעו 
קת  מעל לענפים למניעת החל  ולהשאיר מקום להתעבות הגזע. רצוי לבחור נקודות קשירה

לשהי בקליפת גזע העץ ולהקפיד שלא לגרום לחיגור  הקשירה כלפי מטה. יש למנוע פציעה כ 
 קשירה. כתוצאה מה

מס'   .8 בגודל  עצים  לנטיעת  במידות    8בורות  ימולא  ס"מ.    100/100/100יהיו  הבור 
גן  באדמת    מעורבב  ץליטר לע   20בביוקומפוסט תוצרת "שחם גבעת עדה" או ש"ע בכמות  

 חודשים.  12אחריות לקליטת העצים תהיה למשך  ר(.)בכל נפח הבו
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 קיה שה  רכתמעהכנה ל
 קיה השרת נצ יסתפר .1

התתה  רכתעמ  יסתרפ  והה-השקיה  בשכ קרקעית  יבוצעו  עילית  לרשת  )דהיינו  נות  זה,  לב 
 הכנת קרקע( .ו ברה הדקוי, ניאחר ל

 פי וס  שוריי .2
 . רקע קסת צנרת השקייה הריתבצע לאחר שלב פי נינגור  ישי 
תבצע ם בתוכנית, כך שיובטח ניקוז תקין. העבודה תעבד את השטח לפי השיפועיל  בלן קה  על 

  2-4  פני הקרקע יהיה  . ליד שבילים גובהמס"  5כניים וידניים. הדיוק הנדרש הוא  מ  ליםבכ
 יות או במפרט המיוחד. נדרש אחרת בתוכ לא נ"מ מתחת למפלס השביל, אם ס

 
 קיה שה רכותמע 41.04

 לי כל .1 
אכ א. והצינורות   ל  ההשקיה  תקינים  ה   זריבא   יויהבזרי   , חדשים  השקיה 

רופאי. מוצרים שאין  אאמריקאי ו/או  י ,  שראלי  ןתקכל     פ"יע  אושריםומ
  . פקחהמ מתכנן ו/או ה ישותרד י פ על היו  עמד כזה, ימ םלה
חא איש ם  מהמתכנן  לקבל  יש  לביצוע  ועד  התכנון  מגמר  שנה    ור לפה 
 ביצוע.הפני  ל כנוןלתודש חמ

ישת  ני פל ב. בשטח  העבודה  לחץ    חילת  את  במקור  ה  יםהמלמדוד  סטטי 
על  ה  קסימליתהמ ספיקה  ב  חץולהמים    השטח.  להשקיית  ל  כדרושה 

למתכנן. התחלת הביצוע תהיה  כנית, יש להודיע סטייה מהלחץ המצוין בת
)אוק  חר לארק   המתכנן  ע"י  ומאושרת  מעודכנת  תכנית  מסמך(    בלת 

 וע. צ ביהמאשר תחילת 
לת  ב עבודה לאחר קה   לביבשקבלן ימשיך  עבודה יעשה בשלבים. הה  ועיצב ג.  

ה  לאישור  להגיש  יש  העבודה  בסיום  שבוצע  שלב  כל  על  זמין  ממפקח 
 רת "י מודד מאושע  הומת ח  AS-MADEות וכנית עד ת בודה הע
מ   י "ע של  מדידה  עפ"י  ההפעלה.  לוחות  עדכון  וכן  והמתכנן  ודד  המפקח 
 . פרדבנל מגוף לכ

אביזרי ב  לליםכוכמויות   ה  כתבובמפרט   ב  ריטים פהכל   .ד כל  את    מחירם 
הדרושות  ל  רושים הדיבור  הח העבודות  כל  את  וכן     תאם בההתקנתם 
 במפרט ובתוכניות. ותנחילה

  
 שקיה ההון למערכת סימ ו  ידהמד .2 
הקרקע, י   סימוןהו  דידהמ א.   הכנת  עבודות  שהושלמו  לאחר  רק  כולל    עשו 

 . היםבג
והסימון מנקודות קבע בשטת הא  ילתחלה ב.   נקודות  מדידה  ואין  במידה  ח 

 קו בסיס לפריסת המערכת. כ משוישכנית בת תהקואורדינאטו קבע 
מ  מטיריםמה ג.   המערכת,  ראש  ואביזרים   קום    לע  ומנויסבשטח     ,פרטים 

 בקת סיד. א ייד סומן על י  פירהח ה דות. תוואיית  די י
סכל  ע    התכנון,ל  ממפת  בשטח  המשך    טייה  למתכנן/מפקח.  להודיע  יש 

 ל ידי המתכנן. ע ינויהש רק לאחר אישור הביצוע 
 
 וולים שר הנחת ו ירה חפ .3  

הימצא  א.   מקום  יוודא  הקבלן  העבודה  תחילת  חשמללפני  קווי  של  ,  ותם 
וכו',   מקורות  עירייה,  בזק,  חשמל,  בחברת  וכו'  ביוב  מים,  טלפון, 

 ודות המתוכננות לפני תחילתן. ל אישור עבודה בכתב לעב ובאחריותו לקב
 

מכאנייחפ ב.   בכלים  תיעשה  התעלות  יד  םירת  עבודת  מומלץ  או  יים. 
 להשתמש במתעל.
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 לקמן:עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כד ג.  
 עומק החפירה    ינורקוטר הצ   
 ס"מ  60   מ"מ ומעלה  75   
 ס"מ  40   ס"מ   63-40   
 ס"מ  30   ומטה   מ"מ 32   

 
לבמק    לחצוב  או  לחפור  אין אפשרות  בהם  על  ומות  להגן  יש  הנ"ל,  עומק 

מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תאום    צנרת פלסטית על ידי שרוול
 עם המפקח. 

ב  ילה אבנים, התעלהבקרקע המכ    ס"מ מהעומק בסעיף לעיל    15-תועמק 
בעובי   דיונות  בחול  תרופד  מכן  הכיסוי  ס"מ    15ולאחר  השלמת  לפני   ,

 רקע מקומית. בק
 

יאפשר   ד.   החפירה  בתכנית  רוחב  המסומנים  צינורות  הצנרת.  של  הנחה 
או  כמונחים   רוחבה,  ולהגדיל את  באותה תעלה  להעבירם  יש  זה  ליד  זה 
 אחת לפחות. את החפירה בדרגה  להעמיק 

 
במ ה.   תעלה  לחפור  יש  מתוכנן,  או  קיים  עץ  ליד  המתוכננים  רחק   לצינורות 

 ע העץ. מטר לפחות מגז 2.0
 

הצינור ו.   חוצה  בו  בהם    בכל מקום  לפתוח  יש  וכו'  ריצוף  קיר  כביש,  שביל 
ל צר  ידי  מעבר  )על  לקדמותו  המצב  את  להחזיר  כך  ואחר  שרוול  הנחת 
כבות המצע / תשתית ציפוי אספלט, החזרת  ודק של התשתית, שמילוי מה

 במחיר השרוול.  כלול –מרצפות, אבני שפה, גרנוליט וכו'( 
 

לקורוזיהה ז.   העמיד  קשיח  מחומר  יהיה  לפחות    שרוול  הכפול  בקוטר 
בתוכו  דרכו.  המושחל  הצינור  מפוליפרופילן    מקוטר  משיכה  חוט  יותקן 

בעובי   ה  6שחור  שרוולים  יבלמ"מ.  באדמה  משולי    40טו  טמונים  ס"מ 
 המעבר מתחתיו הם מונחים.

 
ן בשטח  יק של השרוולים וכן לסמיש לסמן על התכנית את המקום המדו   

מ של  סימון מברזל  יתדות  ידי  סיומה  על  ולקראת  העבודה  בשלב  ודדים. 
 על דופן המדרכה שביל או בגב הקיר.בסימן צבע שמן ירוק 

שרוו ח.   בכל  להשחיל  ההשקייש  צינור  את  במידה  ל  השרוול.  הנחת  בזמן  ה 
יש לסגור את קצות הצינור והשרוולים,    ולא ממשיכים בביצוע המערכת 

 החוט כאמור לעיל. לאחר החלת 
 

יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין    –בשטח  שרוולים קיימים     
 רכו ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. לכל או

יהיה מפלדה    –אספלט או משתלבות  יש ומגרשי חניה משרוול החוצה כב  ט.  
מ ב10דרג    P.V.C-או  השרוול  ראש  לתכנית.  בהתאם  ס"מ    100עומק  , 

 הכביש הסופיים.   מתחת לפני
במדרכות,      חניה  שרוולים  ומפרצי  מפוליאתילן    –ריצופים  עשויים 

ביוב )כתום( בקטרים    P.V.C-מ"מ או מ  75מ"מ או    50ם  תקשורת בקטרי
בהתאם  110,  מ"מ  90 ראש    מ"מ,  הכמויות.  ובכתב  בתכנית  למצוין 

 ס"מ.   40השרוול טמון בעומק 
 . םוש במהדקים מכאניירוחב החפירה יאפשר שימ  במעברי כביש    
 נורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח. מועד השחלת צי    
כולל    מלא  המחיר  כיסוי  שרוולים,  להנחת  הדרושות  העבודות  כל  את   :

 דמותו לרבות חוט משיכה כאמור לעיל. השטח / המשטח לק  והחזרת
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או  י.   מגונן  לשטח  מגונן  משטח  יעבור  מבטו  שרוול  בקורת  תא  עד  ן  יגיע 
 טרומי בהתאם למצוין בתכנית.

 
רזרביי יא.   אינטגראל  םשרוולים  בפקק  כלול    ייסגרו  הצינור,  במחיר  של 

 השרוול. 
 

מת יב.   מחברים  ידי  על  בצנרת  הסתעפות  מרוצפיכל  לשטחים  או  חת  ם 
בקוטר   טרומי  מבטון  ביקורת  תא  בתוך  יבוצעו  ס"מ,    80או    60סלולים 

בכ הכמפורט  בתכנית.   / הכמויות  המכסה  תב  על  הריצוף.  בגובה  מכסה 
 ט עם הכיתוב "השקיה". יותקן של

ספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב  העבודה כוללת השלמת הריצוף / הא    
 התא.

בין תחתית    ה   מרחק  לתחתית  יהי  השרוול  )למצע(  מינימום.    20תא  ס"מ 
 ס"מ.  10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גב בעובי  

 
 חברים מו רתצנ יג.   
ימ  נורותיצ    פלסטיים  כל  סומנימ  יוהחומרים  הישראלי.  בתקן  כנדרש  ם 

ה של  הנדרש  בלחץ  יעמדו  את  החיבורים  לעטוף  י  בריגיםהתמערכת  ש 
י טפלון.  בידוד  הצינורא  םטוא לש  בסרט  פתחי  כדי  ת  העבודה,  בעת  ות 
לכלוך   חדירת  ל  . ימהפנ למנוע  המשמח  נועמיש  גומי,  טבעות  שות  שיפת 
 . לאטימה, לקרינת שמש

מ ל  חבריםמה    יהיו  הפוליאתילן  אטמי  צנרת  עם  פלסטיים  הברגה  חברי 
י טבעות אטימה  ברגים מגולוונים ובעלי  היו בעלי   וכביםרה  .ועהקבת  בעט

 . רוסטהניטבעת 
ועה. )אין להשתמש  קבם אטמי טבעת  ע  רגההבו מחברי  מחברים יהיל הכ   

 (.ץ נעת  ילבמחברי  שן ו/או תח 
 

 ורה יבוחצנרת ה יסתפר 41.05
 . יעשה ביום החפירהת  נרתצה  חתהנ .1 
 ונח ללא מתיחה. ת  ליאתילןופ רתנצ .2 
תרופד  קה  ם הב  קומות במ .3  התעלה  חדים,  או  קשים  עצמים  אבנים,  מכילה  רקע 

 ה ללאמת מילוי קלדא בתבשכ
 . ואלמגע עם עצמים א ס"מ. הצינור יונח לל 10ו בחול בעובי א  ניםאב  
יש  קרהמב .4  חדל  זווית  פולאתילן  צירת  בצנרת  פלב  שתמשהל יש  ה  סטי  אביזר 

ת מתאים. בתום  כ  עשהי לא  אלא  פוליאתילן  בצינור  עבודה  מרגע    24ל  שעות 
 תו הסופית. ת צורא צמולעפרישתו. או עד שהצינור יצור 

ללב  ובריםע ה  נורותיצ .5  שלמים  יהיו  שרוולים  השרוולים.  א  תוך  בתוך  מחבר  כל 
 מטר מהשרוול לכל הפחות.  0.5 -כ רכביורוב לשרוול ק ה המחבר 

 . בדבלתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון י  רתנצ קון תי .6 
י רה .7  מוע  תקנוווכבים  ובצורה  לסירוגין  ויהודקו  הצינור  שווה  ל  במידה  ע"י  צלבת 

בצינור   החור  מתאימים.  יהיו  י מפתחות   שלא  כך  מתאים  מקדח  בעזרת  יעשה 
קוטר  מ"מ מ  2  -היות קטן בכל  יךצרטר הקידוח  )מקדח כוס עם כוסית( קונזילות  
 הרוכב. 

 קידוח ה טרקו                וכב הר  
 מ "מ 16    מ"מ  40  
 מ "מ 18    מ"מ  50  
 מ "מ 20    מ מ" 63  
 את הדיסקית החתוכה מהצינור.  הוציא ל  קפידהליש  .8 
 כל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור. ל אתצליש  .9 
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יורכבומסומה  ציאותיל  יזריםאב .10  לקוטר  מקוטר  מעבר  נקודת  על  על    נים  תמיד 
מצמד   יותר.  הגדול  יורכב  מ  ברמעהקוטר  לקוטר  ביזר מאמטר    2במרחק  קוטר 

 היציאה. 
 ם פקק. ע רגההבמד  ינור יסתיים במצצ הצק .11 

 
 דותע וכנית ותאשוני, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ר סויכי 41.06

והרכבת  מר  ג  חראל א.  הצינורות  )החיבוריהרכבת  כיסוי  ם  טרם  לממטירים(  פרט 
צינורות  ה כי ראונרת בקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את הצ

 לפי קטרים לספור את האביזרים.
שמש לצורך הכנת  ה יז  מר.חואת הסטיות בביצוע  סמן במפת התכנוןל  בצעמהל  ע  

שרטו  תוכנת  באמצעות  עדות"  בגרסת"תוכניות  אוטוקאד  )כגון:  המ ט  (   עודכנתו 
ו כפי שיורה המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש  , ארוייקטפ ה תוכניות התנוחה של    גע"

 ל תוכנית. של כהעתקות   2מדיה מגנטית( +   דיסקט)
 . י להגשת החשבוןחרהיה תנאי הכת ת וכנית ה שתהג  
ל ב.  מכן  יש  ולאחר  הראשיים.  הקווים  של  שטיפה  סופא  טוףלשבצע  השלוחו ת  ת  י 

 . וחהשלחר י סדר על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה א לממטירים, לפ
ראשוני  ה  חראל ג.  כיסוי  לכסות  יש  וחדים.  נ  דמהבאשטיפה  קשים  מעצמים  קייה 

מטר מכל צד. כמו כן    1אורך  איר תעלה פתוחה בבכל מקום בו יש אביזר, יש להש
כל הפתחים,   ועצמים  ה  דמהבאיש לאטום את  יש    יםקשמכילה אבנים  או חדים 

 אם להנחיות המתכנן. ס"מ בהת 10את הצינור בשכבת חול בעובי לכסות 
תוכנן, כשמשך העמידה בלחץ  מ  טיסטבלחץ  כיסוי הראשוני תיערך בדיקה  ה  חראל ד. 

 .קנןלתיש   ידה ויהיו נזילותשעות. במ  24יהיה 
ראשוני,    מים אחרי כיסוית  ל צנרש  קני תי השקיה תסומן ע"י סרט סימון  ה  רתצנ ה. 

 . פיוס  סויכילפני 
 

 פיוס סויכי 41.07
י. הכיסוי  ור המתכנן והמפקח, יבוצע הכיסוי הסופ ישהאביזרים וקבלת א   ל כ  כבתרה   חרלא 

עה, עד שיתקבלו פני  וג למילוי כל שקיקייה ללא אבנים או בחול. יש לדאנ  דמהבאייעשה  
בריםיששטח   עודפי  ע  שארוונמידה  .  השטח  יירהחפ"ג  הקבלן,  חפירה    סלק  עודפי  את 
 . ושרמא , על חשבונו למקום פינוי  ואבנים

 
 טוף טפ .0841

אש המערכת נכונות גם  ר  ללכו,  הוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריהכל ה א. 
 . פטוףלטאופייני  סיף להוראות את הכאן. מטרתו של סעיף זה להו

חפירת תעלות,    יבור,ח  יזריאב בודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר,  כל ע ב. 
הצ  ייצפריסת  יתדות  הצנעתה,  הרכבתה,  מ"מ    3קוטר  ב  ולווןמגזל  מבר  ובנרת, 
נדרש. אין להדק את היתדות יתר על  ל  אםתהב  לכה  –  Uס"מ בצורת    50ובאורך  
 שטחים מישוריים.ב  רמט 4מדרונות וכל  מטר ב 2ותקנו כל  י  תדותיה    המידה.

ווסת  מ   נטגלייאפטוף   ט  ינורמצף יהיו  א צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטום לא ג. 
המצוינים    2.3-2.1פת  פטט  פיקתבס"מ  מ  16  בקוטר ובמרווחים  ליטר/שעה. 

 .ויותכמ בתוכנית/כתב 
 ותו יצרן(.העצים יהיה סוג טפטוף זהה )של או יחיות שה לבכ ד. 
הקרקע  ה  וויםהקישוריים:  מ  טחיםשב ה.  בתוך  לתכנון  בהתאם  יונחו  מספקים 

מחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר  ה  ם ויוהק עיף חפירה לעיל.  בעומק שצוין בס
 טון(.חגורת הב)ל  רוגההעכפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי   או

קכ ו.  הטפטוף  ל  שלוחות  מ ל  חברויתצוות  )צינור(  בפרקו  שיסתיים  ניקוז  נקז,  ט 
להנחיות   שבתבהתאם  קצה  בוד   טוףפט  וחת לוכנית  קיפול  ע"י  בקצה  תיסגר  דת 

 . פיתסו ינור והידוקו ע"י הצ
ת שלוחות הטפטוף לקו  א  בר לחהשטיפה יש  שטוף צינורות מחלקים. לאחר  ל  יש ז. 

ואחר   ולשטוף  מנהמחלק  לקו  לחבר  לוודא    קזכך  יש  טפטפות  ה  לשכולשטוף. 
 כנדרש. פועלות 
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  30וגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  מ   םרטיפל ח. 
 . חותלפ ס"מ 

בתחעוגנמ  יוהי   ביזריםהא   ומבוטן.  מברזל  וו  ע"י  ומיוצבים  חצץ  ים  יהיה  תית 
 החצץ.ה עלי רקע ללא אבנים ו ק סהתכ כחומר מנקז על הצנרת 

פני הקרקע  ך השורות, מעורקווים לא ה   נחווי   –  יחיםבש ט.  שיח, אלא  ל  טפתפט   –ל 
חזרות.ה ללא  ישרים  יהיו  הקווים  אחרת.   צוין  התכנית  "פ  ע  נחו ו י  פטפותטאם 

 . יצועהב   יחיות המתכנן בכתב לפנ בסגול או ע"פ הנ
ביןט   ןיב  רחקמה י.  מרחק  חצי  על  יעלה  לא  מחלק  לקו  ראשונה  הטפטפות    פטפת 

 . לוחהבש
 .ויהרפ יחים בצורה טפטוף תהיה לפני שתילת הש ה  יסתרפ יא. 
שורת  ה  וחותל ש  –דרוניים  מ  בשטחים יב.  מעל  הגובה,  לקווי  במקביל  יונחו  טפטוף 

והשלוחות  ה לשים תופס טיפהה  ורךלאיונחו  שיחים. במידה  יש  כל    מדרון  יד  על 
 צמח.

בקרמ  ינורות צ  טמנו וי  –  ציםלע יג.   לעיל, מסביב  ובילים  לסעיף החפירה  קע בהתאם 
טבע  לפרוס  יש  עץ  שתכלול  פטוף)  ט   ינורמצת  לכל  ג'(  בסעיף  טפטפות    10כאמור 

תיוצב  ס"מ. כל טבעת  30במרחק  ת הגזע א יף תקטפטפות לדקל הטבעת  20 -לעץ, ו 
מון מיקום העצים ע"י  סיהיה לאחר  י בעות הטצוע יתדות )כאמור בסעיף ב'( בי  3 -ב

 ה.מתכנן הצמחי 
ת  יחים יש להכפיל אמושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשה  קלים ד ו  בעצים  

 . פטפותהטמספר 
 

 ם מיקור ות מחברהת 41.09
מ ל  בור יח  אחרי  הקיים,  המים  אספקת  שקו  מים   ומד  אלכסוני  מיקום  גוף    . המועצה  ל 

החיבור   וצנרת  במפת  הראש  כמפורט  מקום  ל  בלן קה  חריות בא   . כנוןהתיהיו  את  תאם 
דה  . במיריבולחיריה  בור לקו אספקת המים עם הספק ולקבל את אישור המתכנן והע החי

לקדמותו   המצב  ולהחזיר  המים  למקור  להגיע  בכדי  אספלט  או  ריצוף  לפרק  יש  ודרוש 
ההתחברו ההתחברות.  ריתוך  לאחר  קיים,  מים  קו  ניסור  גם  כוללת  בהתאם  ת  ומחברים 

 להנחיות העיריה. 
 

 ( רכת מעקרה )ראש ב שרא 41.10
כמפורט  ר  קנתהת .1  פרט  עפ"י  הבקרה תעשה  כוכניותבת אש  מג ,  מים  ופים  ולל מד 

כמפורט   יהיו  החיבור  וצנרת  הראש  מיקום  הגנה.  הקבלן  ה  פתבמוארגז  תכנון, 
ריסמ של  המדויק  מיקום  את  אישור ן  את  כך  על  ויקבל  בשטח  המערכת    אשי 
 פני הביצוע. ל  פקחהמ

כבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה  ראש יורכבו קומפקטית. ההר ה   יזריאב .2 
אופירוק   נוחה.  ביזר  כל  הבצורה  באתר  כל  אחידים  יהיו    חומרים ומאביזרים 

 ז.לימברונזה או פ מגופים יהיו עשוייםה ,רוזיהוק ניבפעמידים ה
להנחיות המפקח.  י   ורדיםקר .3  יאפשר  ש  קוםמב   תקנווי  קורדים רהותקנו בהתאם 

פני  ל  דוגמא:כ  תידעב  ערכתהמאש  רמצויים בה  ריםביזהאפרוק נוח ומהיר של כל  
 מים ו/או מסנן. ואחרי מד

 תכנון. ב טפר ראש הבקרה וסדר הרכבתם ייקבעו על פי ב ביזריםאה .4 
  זוית או מצמד רקורד ב  מוששיפי מטה ע"י  ברזים המחלקים יופנו כל המ  ציאותהי .5 

 קרקע. ל ונכיםאמ C.V.P -זקיפים מ י"ע ירידה לקרקע  הו
 לבד.ב  ולווניםמגת ראשי הבקרה במיצבים ממתכת  א ייצבש לי .6 
 בקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב  ה  אשירב רזיםהב  
 . שקיההה  

 
 קעי רק לע– גנהה וןאר 41.11

  0660   ידות מ ע  תקןוב     IP  –  65היה מפוליאסטר משוריין ברמת אטימות  י  רון הא א. 
.VDE   ודגם  י  רון אה מסוג  הבקרה  ב  נן תוכשיהיה  לראש  המתאימים  גדלים 

 מכסה למנעול. פול + כ  ילהנע וט  +מנעול צילינדר ומ
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שתאפשר    ך כ  ס"מ מעל פני השטח,  20ל  ש  גובהבותקן על גבי סוקל מוכן  י  רוןהא ב. 
 ל  דלת הארון .פתיחה קלה ש 

 
    שתילה וזריעה 41.12

 כללי  .1 
  הבאות:קבלן הביצוע לעבודות גינון וההשקיה יעמוד בדרישות   
 ון והשקיה. מאושר ע"י המזמין לביצוע עבודות גינ  א.  
 )חדש( בסיווג משרד התמ"ת )העבודה(. 2אישור תקף גנן סוג   ב.  
 דתו. והמלצות לאישור טיב עבובעל ניסיון מוכח  ג.  
ה  ד.   קבלני  בתא  רשום  תקף  בישראל  אישור  ונוף  לגננות  ארגון  של    -גינון 

 מומלץ. 
 

 תאום  .2 
ון  שיבצע פיקוח עלי  דות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם אדריכל הנוף כל עבו  

 על העבודה ויאשר את ביצועה בכתב. 
השתילה     עבודות  בנושא  ל  וההשקיה  ברור  הנוף  יש  אדריכל  עם  קבל  ולקיים 

 אישורו בכתב לכל שינוי. 
 

 אות דוגמ .3 
לכל   א.   המתכנן  לאישור  חשבונו,  על  דוגמאות,  לספק  הקבלן  מיני  על  סוגי, 

 וזני הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה. 
מאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי  אישור הדוג ב.  

  ואמים לחלוטין הצמחים שישתלו תשכל  אי  הצמחים לנדרש. הקבלן אחר
 מסמכי המכרז/החוזה ולפי הוראות המפקח. את הצמחים הנדרשים לפי  

 
                        יחיםנטיעת עצים ושתילת ש  .4 
ס"מ. הבור    100/100/100יהיו במידות    8צים בגודל מס'  בורות לנטיעת ע א.  

ליטר    20ש"ע בכמות    ימולא בביוקומפוסט תוצרת "שחם גבעת עדה" או 
הבור(. אחר   לעץ נפח  )בכל  גן  לקליטת העצים תהיה  מעורבב באדמת  יות 

 חודשים.  12למשך 
מס'   ב.         בגודל  שיחים  לשתילת  במידות    3בורות  הב   30/30/30יהיו  ור  ס"מ. 

בקומפוס בכמות  ימולא  כנ"ל  גן.    1/2ט  באדמת  מעורבב  לשיח  ליטר 
 יום(  90ופת התחזוקה ) אחריות קליטת השיחים תהיה לכל תק

יכלול   ג.   העץ  ומלאי  נוף  רחבים  גזע,  םענפים  שורשים,  לגבי  סטנדרטים   ,
ו להנדסת  ענפים  המחלקה  החקלאות,  משרד  של  סטנדרטים  לפי  צמרת 
 הצומח . 

 לי. טיפול ואחריות כמפורט לעיל.הוראות במפרט הכלנטיעה לפי    
 מ"מ.  5לא יתקבלו פצעי גיזום בקוטר מעל  ד.   

יט  ה.   הגיזום  פצעי  עציםכל  במשחת  וימרחו  מקצועית  בצורה  "לאק    ופלו 
 באלזאם" או ש"ע.  

 מוך את העצים ע"פ הנאמר בסעיף תמיכת עצים.על הקבלן לת    
 רם נטיעה. יש לסלק את מיכל הגידול ט  ו.  
מילוי  ביצוע גומות השקיה כנדרש,  מחיר כולל: אספקה, חפירת בורות,  ה ז.  

מילוי כנדרש,    ,תערובת  עזר  שי הרמהשקיית  מקום  לכל  והובלה  דרש  יה 
 ה. י מחילפי תכנית צ

 המדידה: יח'.    
 ה ומסירה ללקוח סימון אריז .2 
שת א.   הזיהוי  בתווית  למסומן  להתאים  המסופקים  המרבדים  וצמד  על 

 למרבדים. 
כ ב.   של  קובץ  לכל  וצמוד  האקלים,  ולתנאי  במים  עמיד  יהיה    30-הסימון 

 מ"ר.
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 באים:ימון יכלול את הפרטים ה הס ג.  
 שם הסוג, המין והזן. .1   
 פירוט הזן.  .2   
 המרבדים. שם המשתלה בה גודלו .3   
 מועד קילוף המרבדים.  .4   
תב  ד.   לשטח  מהמשתלה  השתילים  המשתלהעברת  ידי  על  המספקת  וצע  ה 

של   והגנה  שמירה  כולל  בלבד.  אחריותה  ועל  חשבונה  על  המרבדים  את 
 שטח. בזמן ההובלה והפריקה ב המרבדים

שלמים,   ה.   כשהם  יגיעו  מחלות  המרבדים  מכל  חופשיים  וירוקים,  אחידים 
 יקים וכן מכל עשב או זן דשא אחר. ומז

 
 סיום עבודה .אי"
של  ל  .1 כיסוח  6אחר תקופה  מיום  על הקבלן לסתוםודשים   צנרת  ההשקיה,   את    י תעלות 

והתעלות   עקב שקיעת הבורות   בהת  שנוצרו  מאושר   בעפר  המפקח.    אם  הקרקע  להוראות 
לשינויים שנעשו בשטח   את תכנית ההשקיה בהתאם  ן לעדכן  דה על הקבלר  ביצוע העבובגמ

 קבלן. ההכנת תכנית העדות תהיה על חשבון בזמן הביצוע . 
 וק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו הממטיר ראשון ובממטיר אחרון. יש לבד  .2

בתחי  טפטוף  ולהעביבקו  ובסיומו,  הקו  מסודר  לת  רישום  למפקח  אלו  ר  מדידות  לפי     של 
            ההשקיה וההפעלות.מספרי קווי  

 
 
 
 

 חתימת הקבלן ___________     תאריך ____________ 
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 אש סומי מח  - 70 רקפ

 
 תנאים כלליים  70.1

 
 :תאור 170.1.0
 

,  פות, רצתוהאש הנדרשים בתקרמי מחסו התקנת נהי י ן ענלהל מתוארתה העבודה 
ר אש, במעלת מחסום אש תקני המונע לקב  - שת אצויים ובמחייקלמעטפת פירים וורט ב
ות יצובמח תקיים פתח או מעבר בתקרו ם בו בכל מקו -לפחות   עתייםשמשך ן, וגזים לעש
רות  ים בתק תפר  ו"ב;וכי   תעלות ת, , צנרוליםים, כב מוליכ -פתחים למעבר תשתיות ש )אה
 .רות אש; מישקים וכיו"ב(בקיו
ת וודלביצוע העבודה עצמה, העב נדרשים ם הרילות והחומפעודה כוללת את כל העבוה

אש  ההשרוול בו נדרש מחסום /הפתח  ר נגישות אל וחשיפה שללאפש  ות הנדרשותהמקדימ 
 ותו. קדמהמצב לות והחומרים הנדרשים להשבת עולפכל הת וא
 

 : וכרקות מון בדיי מכ ה ע"בדיק 1.0270.
  

בדיקה   י אישורבעלו דה זו יהיעבוהמוצעות במסגרת  האשמי כל מערכות מחסו א.
 שת.  ת האש הנדרלת עמידוב לקלהתאמתם ליעודם ו

 ת לאחדפחול פוף בכתבדק  ובנוסף 2חלק   931שראלי  תקן יהבדיקה תבוצע בכפוף ל 
 מהתקנים הבאים:  

 - (1479 UL)  814 E ASTM  ; 
 - 4102 DIN  ; 
 - 20 PART: 476 BS  . 

מכון בדיקות  או  UL ,FM ,ULC ,IFBTמת בדיקות מוכר דוג כוןבמ הבדיקה תבוצע
 המזמין.   "יאחר מאושר ע

 
  רנוקז במבחן כר כנ"ל לעמידות המערכתון מולהציג אישור בדיקות מכ ידרש הקבלן   ב.

 ם.  המי
 

   מסמכים כללים: 70.1.03
 ם: הבאיכים המסמיג את  הצ ידרש ללן  הקב 

 
 מסמכים מקדימים:     1.1.3.70

ותעודות היצרן כי   אישוריםות רבהמוצעות לות פרטי היצרן למערכומ  רותספ א.
 במבנה כמפורט להלן. עודן מתאימות ליהמוצעות   ותהמערכ

שנים   10המוצעות הינה  אש  הומי חסשל מ  םרי היצרן כי תוחלת החייאישו ב.
 ומם.  ייש לאחר   לפחות 

קבלת  ול  בנהמוצעת, התאמה ליעודה במת הלמערכמוכר  יקותן בד מכו אישור ג.
 לעיל.   1.2יף  בסעט רשת כמפורהנדעמידות האש 

בים  לשימוש במקלטים ובמרח ועדיםאיטום המי  ף לחומרירעואישור פיקוד ה ד.
 וגנים.מ

 .  הוסמך לבצוע העבודה מבצעי הש כאום החסרכת מעאישור יצרן מ ה.
בחמש השנים   בצעמדי הו על יבוצעאש שמי הת מחסודומת עבורשי ו.

  המבצעם צוע מטעהביל  ון מפקח עטלפיקף העבודה, שם ות הרבוהאחרונות ל
 במקום.  

גי  ם בסות המוצעות ואופי יישוממערכו תארים את הביצוע המ טישרטו ז.
  הפתח, החומרים והאבזרים בהםטו ריפו וטבשרט .הפתחים השונים במבנה

י הפתח, עובי  ממדכלול רטוט יהש -קום ם במקביעת פןוש ואושימ יעשה 
 לים.  ם המתקבהח ברמידות למעוע  יציין עמידות האשם ומרישכבות החו

 
 ודה: תום העב  םע מסמכים   70.1.3.2

 
  שהם נדרהקבלן כי כל הפתחים לגבישור האיהפתחים שנאטמו כולל שימת ר א.

 להלן.  פינדון לח ה וג הפתנאטמו כפוף למפרטי היצרן לסדה והעב
שנים מיום   10שך דה לשלמותה ותקינותה למעבוטיב הקבלן לות האחרי ב.

   .המפקח"י  ע  מת העבודההשלאישור 
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 מידע מקדים:  70.1.04

צעתו. על הקבלן לבדוק  מתן הכל המידע הנדרש לצורך ו את  א שיש בידיבלן יוודקה 
ם  מוד בהלעצריכה ים המחסומלוודא את כל התנאים שמערכת ה ונהמב  ותתכני  תא
שת  בבק מפקחפנה אל הי -ים חסרים בידו מידע או פרטה ו במיד הצעתו.מתן  ורך לצ

 שת הצעתו.  לפני הגים ימפרטים משל 
  בכמותמנים בתוכניות. שינוי ם מסוים והמעבריכל הפתח  אשל מודגש בזאת  

י במחיר לא יהווה עילה לשינוי כלשהווע צהבי לךת במהוהפתחים, במעברים ובקיר
 יחידה. ה

 
 :  ליעודהרכת  המע תאמתה 70.2

 
 עמידות אש: 010.27.

ידות אש של  ותר מעמה יולערך או גד ות טיח עמידות אש שויב  האשמחסום  
ת  פחות משתי שעות. המערכך לא מיושמת, א ה המערכתבה הקיר או התקר 

מן שריפה כך שלא תיפול דרך  בז הניתק וש שרפה נה יציבה ותתמוך בצנרת שתהי
להבטיח   -ה ריפזמן שעליה ברים  הנוצחות וד בכו עמ ערכת תהמ  המעבר,

 בפרק הזמן הנדרש. תה ידו אטימותה ועמ
 

 ריפה: בש וגסו 0.2.027
ונם, בעת ישומם ולאחר ת אחסאש שהוא בעם סיכון ומשחומרים המוצעים לא יהיה  ב

  755על פי תקן ישראלי ת"י קה יבבד פהבשרי ם. בכל מקרה סווג החומריישומם
 .  לפחות  V.4.4היה י

 
 ות: זיביקורו 0370.2.

ולצנרות  ים היו תואמים לחומר ש יהא יזרים של מערכות מחסומיואבמרים  חו
או   רוזיהם ליצור קום העשויי ימר במגע. לא יעשה שימוש בחום באים ם היתא

ימוש  ה שש א יעל להם. םהצנרת או התשתית הסמוכינין, להתקיף את חלקי הב 
 ם.  בחומרים על בסיס ממיסי

 
 ות:ילרע 040.27.

ילים שהם.  רע ריםחומרים מסרטנים או חומ סט,ו אסבא יכילום להאיט מרי  חו
מן  מם או בז ויש ילים בעת יישומם, לאחר יגזים רערו חרטום לא ישהאיחומרי  

   השריפה.
 

 התאמה למקום:  2.0570.
סוג   -ם ולמקומם במבנה עודי מו לאיזו ית  ת המוצעות במסגרת עבודהמערכוה 

 ם. ם במקובתייהסביאים  ת והתנתיוג התש, סל הפתחוגוד
 : וג הפתחס .א

 ו'.  בנין וכת בטותפר התפש בס,בטון, בלוק או ג קירח בפתח ברצפה, פת
 

   ממדי הפתח: ב.
 דות הפתח.  הפתח, מי מקעו
 

  סוג הצנרת: ג.
י חשמל  כבל  נור,צי בות הית פלסטיק, צנרת חמה, יצ, צנרצנרת פלדה

 ותקשורת וכו'.  
 
 מים:   נגדאיטום   ד.

  מיםאיטום מעברי צנרת  -ים ר מלמעב אטימותרשת  ם נדת בהבמקומו 
ה שימוש במערכת אשר  יעש  -'  וכות  בין קומו רות עברים חשופים בתקומ

 ות נגד מים.  אטימ  ש תבטיח גםאטימת האל ף בנוס
 
   ים:ות במעמיד ה.

  חסומי האש יהיו עמידי מיםת מ ומערכל  זרים שיכל החומרים והאב 
בות העלולה  רטיבוהים וות גי לחו בתנא מדרים יע החומים. מסיס   ובלתי

   ום.להתהוות במק 
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   ת:יניטמפרטורה אופי ו.
ם  תנות ליישוויהיו נימו של מערכות מחסומי אש יתאי יזריםואבם  חומרי

 . פרטורות הצפויות במקוםטמב
 
   ויברציה: .ז

  רעידה ם קיימת אפשרות לתזוזה אובה תקומו במם האש וחומרי מחס
 האש שלהם.  ות ה בעמיד פגיעללא וד זה  יע אימו ל ( יתרציה)ויב

 
   גמישות: ח.

ש שכיחה של  ה מחדעברה  בהם צפויהות ת מחסום אש במקומערכמ
וצאה והחדרה של  ה  פשרתא  -במקום העוברת  תיתצנרת וכבלי התש

   .ערכתהמאש של  הים ללא פגיעה בעמידות והכבלהצנרת 
 
 כבלי חשמל ותקשורת: ט.

ציפוי כבלים  ם. ל הכבליית שחשמליכות ה ולפגע במלא ישמל בלי חיפוי כצ 
ס"מ    3ל וטר שלק  עד"מ יכופף  מ 12ר כי כבל בקוטר אפשוי יהיה אלסטי

תהיינה גמישות לפי    יםכבלחסומי אש למערכות מם. ללא היווצרות סדקי
היה בעלת אישור  ם תיהכבלי  וציפו שלעיל. מערכת מחסום הא יף ח' סע

  בלי כח,ם )ככבלי סוגי הם ימוש עה לשתאמתכר להקות מוממכון בדי
  דד,בולים )כבל הכבו'(, צורת העברת  וכ  ייםרה, תקשורת, סיבים אופטבק

או   יםמגשת הכבלים, ים )מעטפומרכבלים, סולמות כבלים( והח צמות
 . '(ים וכוי לומיניום, חומרים פלסטדה, א מובילים עשויים פל

 
 נרת מתכתית: צ .י

החום    שטותהתפ  המעכב  זהיהיה כתית  מתכ צנרת  במעבריחומר האיטום 
וש  שימ  -באמצעות הצנרת ני הש  ו האחד של הפתח אל צידוצידמ

 ם או שווה ערך. וטרמיאנדם בחומרי
 

 ביצוע: קדימים לם מתנאי 70.3
 

 ביקורת מקדימה:  01.3.70
צורך במעבר אש. הקבלן   יש ןהיכ וק"מ לבדעלבדוק את כל התוכניות קבלן על ה 

כניות ויתווספו  בתוופיעים נם מר אירים אשעבעקב מ שהיא ספת כל תויקבל   לא
 דה.העבו  הלךבמצעו מחדש יבואו עבור מעברים שוע ביצבמהלך ה

 
 ן: אישורי המזמי  70.3.02
טוטי הביצוע של  לשר חפקלפני קבלת אישור המ  תובודא יתחיל בעהקבלן ל 

 ות.  וצעמאש הה מחסומי מערכות
 

 דוגמא:  70.3.03
חי הבנין כפי  מפת ש בפתח מת אאטי דוגמת לןצע הקב, יבמפקחישת ה פי דר על 

 .  פקחל המ ם שלאישורו המוקד - פקחמ ה שיקבע ע"י
 

 מיומנות:  .3.0470
 ומנוסים בלבד.ם מניאנשים מיו יעשה ע"יעל ביצוע העבודה בפו 

 
 חות: בטי 570.3.0

בנה,  דים במות הנדרשים להגנה על העובטיח בן והמגמצעי ה א הקבלן ינקוט בכל 
ות  טיח הב  ף להוראות היצרן, פקודתכפוב -בנה ט במריהו ליוד ו, י בניהלמנטעל א

 תחייבים.  וע הממקצה ולפי כללי יה בעבודה ותקנות
 

 סון: ואח אספקה 70.3.06
  יםר הם סגורים וללא נזק , כאשאתר במיכליהם המקורייםו לבאהחומרים יוכל 

  במקום באתר סנום יאוחהאיטו יהוי שלהם ברורות. חומרי הז תוויו ת וכאשר
יעה או מתנאי  מפגים עם המזמין כאשר הם מוגנמט ח המוסמך מפק"י המאושר ע

יידית  יסולקו מים לן. מיכלים פגועים או מקולק היצר טי פרכפוף למ -בה סבי
 ה.  בניה מאתר

 ביצוע: 70.4
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 הכנות:  .4.0170
יבת  של סב  ת להגנה מפגיעה או לכלוךרשודת הנ נוכל ההגל הקבלן ידאג א.

ך שימוש בכיסויים,  , תות סמוכיםנרון וצלקי בני ח ות על ו לרבודתעב
 . רטי הדבקה וכיו"ב , סעותירי

יפה של  ת אל וחשישוגל הפעולות הנדרשות לאפשר נאת כ צע יבהקבלן   ב.
 . פתח בו נדרש מחסום האשל/הווהשר

בלים ובצנרות אותם הוא  בכ ע לפגוא ותו שלרי הקבלן יהיה זהיר ובאח ג.
יכים( יש  מול  ות בידודלרבבל ), או בכתה בצנרופגיעזק  ל כל נוטם. עא

 ן.  מוסמך מטעם המזמיח המפק להודיע מיד ל
ת  צעות עבודו ם בו מבומקובאם קיים מקור סיכון שהוא  וודאן ל בל על הק ד.

ם  ע  לתאום - וק כל מקור סיכון אחר א נית ום האש. על הקבלן לווד איט
   הקבלן.חריות בא -המוסמך מטעם המזמין קח  פהמ

ם  ו נקיים מלכלוך, מחלקייהי והצנרות פתח ני ה גע של פמשטחי הכל  .ה
באחריות   -באטימת הפתח גוע לפ יםהעלול  -' וכוים, מחלודה, שמן  ופפר

 ן.  להקב
לכלהקבל ו. ידאג  מפגיהגנה  ן  להגנה  הנדרשות  אוות  סביבת    עה  של  לכלוך 

חלע  לרבות  תועבוד ב קל  תוך  י  סמוכים,  וצנרות   ים,בכיסוי שימוש  נין 
 . ו"ב וכי   י הדבקהטות, סריריע 
 

 יישום:   0270.4.
 ן. יצרה פי הוראותול  תבוצע כפוף לנדרשאש ם המערכת מחסו א.
האיטום בין    ומרח   רבות חדירתהפתח, ל  של  א הקבלן יוודא איטומו המל ב.

בי כבל צנרות,  תפורן  הצורך  במידת  האיטום  ומרחרת,  צנארעית  ק  ים.  י 
בי  היטב  הצינ יוחדרו  ון  תחהצנורות  מחרת  אום  ובתשור  באי  -ש  דובר 

 המפקח.  ם עםמוקד
 
 ות: השלמ 70.4.03

וא א. תמיכה  אחרמצעאביזרי  עזר  האטימה  סרו  יו  יםי  שחומרי  לאחר  רק 
 ות היצרן.  ורא להכפוף   -קם מלוא חוזו לע הגי

י  ב. כהקבלן  שגרמנקה  ולכלוך  שאריות  צנרות,  בני   חלקימ  עבודתוה  ל  ן, 
 וכו'.  תעלות, כבלים 

האש  מחסו  רכתמע ג. תחופה לם  או    מריבחו  א  עד    חלקי גמר  אחרים  בניה 
 ע"י המפקח.   ושרתא אשר לא

ע" עם   ד. ה קח,  המפי  אישורה  הוראות  לפי  המערכת  וכפוף    צרן יתחופה 
 .  קחדרישות המפל

  ט שילוי  כות ע"ערחסומי האש, ישולטו המכות מעם השלמת התקנת מער  ה.
  75X125  בגודל  שלטים  -  סורה!"גיעה אהפ  -הה מתאים "מחסום אש  מז

 ור על רקע צהוב זוהר.  ן שח יות בגוו אות מ"מ 
המפק  עם ו. אישור  ה קבלת  מטעח  כל    מין,המזם  מוסמך  את  יבצע  הקבלן 

עקב  תיקון והשלמה הנדרשים  כל  ע  דמותו ויבצהמצב לק  שבתההנדרש ל 
לשביעות רצון    -למזמין    ירהסה למ כנלמת מוושבודתו, לקבלת עבודה מ ע

   המפקח.
 
 : הקבלן חריותא .570

 
הגבוהה    כות ה בפועל הינה באיופק שס   חריות היצרן כי התוצרתתב א ן יגיש כקבלה 70.5.01

 פגמים שהם.    וללאתר  יוב
 

ילהקב 70.5.02 כתב  ן  כיגיש  והשרוולאטמנ  אחריותו  הפתחים  מלוא  בתו  קרות  ים 
בב האש  וכי  ני ובמחיצות  והמושלבוצ   בודההען  המקצועי  באופן  כפוף עה    ם 

  יזם.ו ע"י ה ר ע שאושהביצו טי  לשרטו
 

לטהקבל 70.5.03 אחריותו  כתב  יגיש  למשך  ושליב  ן  העבודה  מיום   10מות  ר  ישוא  שנים 
 למת העבודה ע"י המפקח. הש
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 :בודהעתכולת ה 607.
 
מחסוכל   70.6.01 היח  אש  קירותב האש  מי  מערכת  במחירי  שבכתידתיכלל    , ותיהכמו ב  ה 

זרים  אבים וההחומרי  לל את כתכלו  היאוגינה  שלום בלא תשולם כל תוספת או ת 
מושלם  רשיםהנד ביצוע  ולקונא ני  תיק  ,לשם  העבודה  של  ה  בלתות    אש עמידות 
 רים.ומים חוזאיט  , גם באם ידרשו בעת העבודהדרשתהנ

 
הכלב 70.6.02 בתנאים  לנאמר  לנוסף  הלים  זה,  כל  ת  כוללעבודה  מכרז    ת בודו העאת 

 אות: הב
תח בו  הפ/רוול פה של שי אל וחשישות  נג  לאפשר  נדרשותאת כל הפעולות ה א.

השלמות  וה  יטום, כל העבודותהא  ודתחסום האש טרם ביצוע עברש מנד
 .ת האיטוםבודעבת המצב לקדמותו עם השלמת  להש  שותדרהנ

   חד..המיו  הכללי ובמפרט רט במפרטמפוה את כל .ב
 ביצוע.  טי ושרט  ות ים לרבמכ הכנת כל המס .ג
הנד .ד עבודה  ככל  החומרשת,  העזוחומ  ריםל  לרבות ררי  וניקוי    מות התא  , 

איטומהפתח לפני  והצנרות  לההשם,  ים  והתיקונים  ביצוע    אחרלמות 
ל  הכ   -איטום  עבודת ה  למתש ם ניקוי סביבת העבודה עם האיטות הודעב
 המפקח    ת ע"ילת עבודה מושלמת מאושרלקב

לוק  תר, סיביזריהם לאתר, אחסונם באוא  םאיטו י  ת חומרבלאספקת והו .ה
שלאמריחו המז  אושרו  ם  פסולסי  מין,ע"י  וללוק  ע"י  ת  שנגרמו  כלוך 

 .  הקבלן
 הנדרשים. ים תאום עם כל הגורמ  .ו
גנה על  , ההםעת פגיעה בכים למניסמו  והגנה על חלקי בנין וצנרת  מירהש .ז

מחסומי   שמערכות  למסיהאש  עד  מפגיעה  ואישרת בוצעו  ע"ורם    י ם 
 פקח  המ

 זהרה.שלטי אשילוט המערכות ב .ח
 . ןת הקבל אחריו .ט
 
בזאת  מוד 70.6.03 מס שלא  גש  והמעברים  הפתחים  שינוי  ים  ומנ כל  ות  בכמבתוכניות. 

עי  בריםבמעו  הפתחים יהווה  לא  הביצוע  ללבמהלך  כלה  במחירי שינוי    שהו 
 דה. יחי ה

 
 טרומכניות. אלקהכות  עררטי הממפא פרק זה ביחד עם כל לקרו על הקבלן 70.6.04
 במחיר  ליםכלו ברי אש,עיטום מ ים לא יחסם המתיהמפרטיכמו כן, כל  
  

 מפרט טכני: .770
מפרטי לן  שלההמפרטים   על  )טל או  מבוססים  אש  04-6521141ן:  פורבונד  למחיצות   )

סשעות;    2אש    עמידות מפרטי  בע"מ  -ב  גיעל  אש  מיגון  (  08-9428999ון:  )טלפ  מערכות 
א  GRUNAU GMBH  צרתתו  KBSת  כולמער עמידות  הקשע  2ש  גרמניה    רשאי  בלןות. 
כי  פרק א' המוכיחים  פי  ם ליג את האישורים הנדרשישיצ  ך ובתנאיער  שוות מערכות    להציע

 ת. אש הנדרשת הו מה ליעודה ומבטיחה את עמידמתאיעת וצהמערכת המ 
 
 ות: שע 2אש   ותת ובתקרות לקבלת עמידבקירוום מעברי צנרת וכבלים  איט 170.7.0

 
 :SBKוחות  רכת לבמעוצנרת כבלים  מחסום אש במעברי   .7.1.170

 
ו ניקו  א. השטי  כנהכנת  מח  של  פינוי  לרבות  לות  תע  כסי דרש, 

 ם. וסולמות כבלי
 C-11ח ב  בפת   ח, הצנרות והכבלים החודריםהפת   נותדפמריחת   ב.

KBS FOAMCOAT  , ובי . KBS-ות הן לוחבכל שטח המגע בינם 
 . KBS -ה ת לוחות ל דפנוע  מריחה כנ"ל

לוחו ג. שני  מרו  KBSת  התקנת    צמר   לוחות  -  ביניהןאויר  וח  עם 
ג כל אחד לפחות  ק"  140מ"מ בצפיפות של    50בי  בעו  עים דחוססל
ביצוהחים מצידן  צופמ ה  דבשכבה אחי  KBS FOAMCOAT  -  ני 
כש יימ  1  -ל  לאחר  הש.  בו"מ  לפי  KBS-לוחות  ת  מידו  יחתכו 

וללא מ"מ    3הפתח בתוספת   ליצור לחץ  וח  לחב ה רוורך  )על מנת 
 . מעברוברים בע בלים הות הכמיד ולפי   התקנה(בעת ה
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לאחרנקוד איטום   .ד גלויות  שנותרו  בתפזורת    קנתהת  ות  הלוחות 
 .KBS FOAMCOATשל   נוסףוי  יפ סלעים וצ צמר

ש  פס  יציפו ה. מ  30ל  ברוחב  ביב  סבמ"מ   KBS  -לפתח 
FOAMCOAT  ( רמומל דבק  בנייר  להשתמש  ל  חב ץ  ור  יצע"מ 

 קי וישר(. ר נמג
 KBS -בר ב עדרך המדרים החו וצנרת חשמל    ציפוי כבלי ו.

FOAMCOAT יישום  ר.  מעבס"מ מכל צד של ה  50של  רחק למ
או ידנית באמצעות  " AIRLESSבאמצעות " וס החומר בריס
היישום. עובי הציפוי  ני  לפ וי הכבלים ורך בניק א צלמברשת, ל

 משץ להשת מלמ"מ. )מו   1 -ייבוש כ אחר ה ל
ר נקי  ור גמליציפוי ורחק הצבק רחב על מנת לסמן את מר דיבני
 ישר(.  ו

"וטר  בק   PVCת  נרוצ ז. כולל  ע"י    2עד   KBS  סרט יעטפו 

INTUFLEX 957  לעובב כפול,  של    20של  רך  אוי  צד  מכל  ס"מ 
יחוהכ  .מרכז הפתח רצויסוי  ע"י  יבוצע  ת פעוזק  )הכיסוי  יברגלס 

 קולר  ו במיחס 2"על  מ PVCאיטום הפתח(. )צנרות  לפני 
 וכו'.ניקוי יישור, החלקה,  ח.
רה!" משני צידי  אסו  הפגיעה  -אש  סום  הרה "מחזשלט א  התקנת ט.

 הפתח. 
 

במ   1.2.7.70 אש  ועברמחסום  כבלים  אש  במעררת  צני  חסין  טיט  כת 
SKB LMORTAR SEA: 

 
והכנתנ א. ש  שטחה  יקוי  פינוי  לרבות  מכסכנדרש,  תעלות  ל  י 

 ם. וסולמות כבלי
או    -  תתבניח  לו ב. גבס  ג  ש"עלוח  ס   דולים,לפתחים  או  לעיצמר  ם 

  נית מחומרים דליקים ישת תב רה: לוחו)העים.  חים קטנ תלפ   ש"ע
 ט(.הטים לאחר התייבשות סירלה

היקיצ ג. בטיט  ת  הטיט  חדירת  על  הקפדה  הי תוך  בן  ין  צנרות, 
בלת שכבת טיט בעובי  עד לק -הם לבין דפנות הפתח  יניובהכבלים  

 ות. פחמ"מ ל 100
החצ .ד וצנרת  חשמל  כבלי  המ ודרים  יפוי   KBS  -ב    עברדרך 

FOAMCOAT  צד של המעבר. יישום  מכל  ס"מ    50  של   מרחקל
"בר  ומר הח באמצעות  יד "  AIRLESSיסוס  ב ניאו  ות  אמצעת 

בניקוי  צורך  ללא  לפניהכב  מברשת,  ע   לים  הובהיישום.  ציפוי  י 
כ   הייבוש  בניימ"  1  -לאחר  להשתמש  מומלץ  רחר  מ.  על  ב  דבק 

 . ישרנקי ו  ור גמרסמן את מרחק הציפוי וליצת לנמ
עד בקוט  PVCצנרות   ה. "כו  ר  סרט  טפו  יע  2לל   KBSע"י 

INTUFLEX 957  לאורך  בע כפול,  מכ   20של  ובי  של  צד  ל  ס"מ 
ע"מ יחוזק  פיברצ  ירכז הפתח. הכיסוי  )הכיס ועות  וצע  יב  וירגלס 

 ר ולבקיחסמו   2על "מ PVCות  )צנר לפני איטום הפתח(.
 לקה, ניקוי וכו'.הח  ,ישורי ו.
  שני צידי " מ ורה! גיעה אס פ ה  -אש  חסום  "מ   אזהרה  נת שלטהתק ז.

 ח. הפת
 

 שעות: 2ידות אש עמת לרוקרות ובקיבת מעבר צנרת וכבליםם לוליאיטום שרו 70.7.02
 

 :C KBS FOAMCOAT-11מרק   ע"י מערכת שרוולים טוםאי 70.7.2.1
שאי צנרת  טום  למעבר  צנמתכתרוולים  או  2"עד    PVC  רת ית,  כבלים   ,

 מ"מ.   65ים עד צמות כבל
   דרש.השטח כנ  תוהכנ ניקוי .א
לעומצמר  החדרת   ב. חלל  תוך  אל  שסלעים  מפני    20ל  ק  מ"מ 

צ התקהקיר/ משני  הידרה  החומר  שרי  יציקת  נגד  )כגב  וול 
 צמר סלעים לפחות. מ"מ  60עובי של ולקבלת   טם(האו

לקבלת    וול רי השיד משני צ  C KBS FOAMCOAT-11מרק  ישום  י ג.
בעומק   מכ  20שכבה  של  מ"מ  צד  פ שבהתיישרוול,  הל  עם  ני  רות 

 יר.  קה
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מצנ ד. סרט    -בודדת  רת  ע"י    בעובי   KBS INTUFLEX 957תעטף 
יחוזק    סויהכיס"מ מכל צד של מרכז הפתח.    20ל  ש  ול, לאורך כפ
 ם הפתח(. איטו לס )הכיסוי יבוצע לפניפיברג "י רצועות  ע

ב  חודהנרת  וצחשמל    כבליציפוי   ה. השרוול  דרך   KBS  -רים 
FOAMCOAT   ר. יישום  ב המע  כל צד שלמס"מ    50ק של  חלמר

"  חומר ה באמצעות  באמצעות  א"  AIRLESSבריסוס  ידנית  ו 
צמבר ללא  ב ורשת,  ע ניך  היישום.  לפני  הכבלים  יפוי  הצ  ובי קוי 
כלאח הייבוש  בני  1  -  ר  להשתמש  מומלץ  דבמ"מ.  על  יר  רחב  ק 

 ר גמר נקי וישר. יצו לוי ויפרחק הצאת ממנת לסמן 
 .  וי וכו'קחלקה, ני שור, היי ו.

 
 :2" -6ת פלסטית " לצנרבמחיצת אש   רוולש 7.2.207.

לצרווהמ  מילוי שבין המחיצה  סלינוח  בצמר  דעיר  קולרי  חו ם  ס, התקנת 
KBS PIPE SEAL S/M/OSI  ומהודקים אליה בעוגני  חיצה  ני עברי הממש

 מתאימים.  פלדה 
 

 :2" -6צנרת פלסטית " ן לו ת בטקר וול בתשר .370.7.2
הממי שבי לוי  סל  רלצינוהתקרה    ןרווח  התקנת דעים  בצמר  ר  קול  חוס, 

KBS PIPE SEAL S/M/OSI יהומחוזק אלרה  דה התחתון של התקמצי   
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 יות התוכנ תרשימ - ה'מסמך 
 ממכרז/חוזה( נפרד תי חלק בל )המהווה

 
 אדריכלות 

 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד
  בי"ס ובית מדרש  
1.  01/a  3.40תוכנית במפלס – 

2.  01/b    3.40תוכנית במפלס –   

3.  02/a  0.00 תוכנית במפלס 

4.  02/b  0.00תוכנית במפלס 

5.  03/a   3.50תוכנית במפלס + 

6.  03/b  3.50  במפלס תוכנית  + 

 תוכנית גג  04  .7

 חתכים. חזיתות  05  .8

 חתכים. חזיתות  06  .9

 ת תוכנית תקרות אקוסטיו 07  .10

 ות פרטי מדרג  08  .11

 פרטי מבנה  09  .12
  חדר אוכל ומשרדים  

 תוכנית קומה    10  .13

 תכנית גג  11  .14

 תכים ח 12  .15

 חזיתות  13  .16

 תכנית תקרות אקוסטיות  14  .17

 ביתן שומר  15  .18

 רשימת גמר  19  .19

 רשימת אלומיניום  20  .20

 רשימת מסגרות  21  .21

 רשימת נגרות  22  .22

 רשימת נגרות חדר אוכל  23  .23
 
 

 קציהוסטרקונ
 שם תכנית  ית כנת מספר מס"ד

  כונית ישיבה תי 
 יסודות  01  .1

 ונסאות ועמודים פרטי כל  02  .2

   -3.50רצפה במפלס  03  .3

    -3.50ברזל קורות רצפה במפלס  04  .4

 -0.10תקרה במפלס  05  .5

 -0.10ברזל קורות תקרה במפלס   06  .6

 + 3.30תקרה במפלס  07  .7

 + 3.30ברזל קורות תקרה במפלס   08  .8

 + 6.80תקרה במפלס  09  .9

 + 6.80ברזל קורות תקרה במפלס   10  .10

 ממ"מ   11  .11

 מדרגות   12  .12

 טיפוסיים  פרטי בניה 13  .13
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  וכל חדר א 

 יסודות  01  .14

 דים פרטי כלונסאות ועמו 02  .15

   -0.30/-0.10רצפה במפלס  03  .16

 -0.30/-0.10ברזל קורות רצפה במפלס  04  .17

 + 5.15+/3.55תקרה במפלס  05  .18

 + 5.15+/3.55פלס  זל קורות תקרה במ בר 06  .19

 ממ"מ  07  .20

 ה טיפוסיים פרטי בני 11  .21
  ביתן שומר 

 + 2.60תקרה / -0.10ס  צפה במפלר/יסודות 01  .22
 
 

 התברוא
 כנית שם ת כנית מספר ת דמס"

1 ENS-01  פיתוח 
2 ENS-02  מרתף קומת 
3 ENS-03  קרקע קומת 
4 ENS-04  אקומה ' 
5 ENS-05  קומת גגות 
 
 

 מל חש
 שם תכנית  כנית מספר ת דמס"

 פרטי הארקת יסודות  1-ט 1
 ת  והארקת יסודו קשורת, תחשמלהזנות   4075-00 2
 ורת שמל ותקן חשמתק – - 3.40מפלס  4075-01 3
 ך ומתח נמו  תאורהתקרה  – - 3.40מפלס  4075-02 4
 שורתמל ותק ן חשמתק  – 0מפלס  4075-03-1 5
 שורתותק מל ן חשמתק  – 0מפלס  4075-03-2 6
 ך תקרה תאורה ומתח נמו  – 0מפלס  4075-04-1 7
 ך אורה ומתח נמוה תתקר  – 0מפלס  4075-04-2 8
 רת שומל ותקן חשמתק  – + 3.50מפלס  4075-05 9
 ך תקרה תאורה ומתח נמו  – + 3.50מפלס  4075-06 10
 הזנות למיזוג אויר  –ת קומת גגו 4075-07 11
 חשמל לוחות  4075-10-1 12
 שמל חלוחות  4075-10-2 13
 חשמל לוחות  4075-10-3 14
 ח השט  תוחינות חשמל ותקשורת במסגרת פהכ 4075-20 15
 טח תוח השפיתוכנית פרטים במסגרת  4075-21 16
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 ראוויג מיזו
 שם תכנית  כנית מספר ת דמס"

1 AC-1  קרקע קומת 
2 AC-2 א'  קומה 
3 AC-3 ב'  קומה 
4 AC-4  קומת גגות 
 
 

 מטבח
 שם תכנית  כנית מספר ת דמס"

1 10814KDR ציה סופרפוזי 
 

 פיתוח
 שם תכנית  כנית מספר ת דמס"

 שלב א'   כלליתתכנית פיתוח  1  גליון מס' 1
 ת פרישת קירו 2גליון מס'   2
 פיתוח תכנית פרטי  3גליון מס'   3
 עבודות עפר תכנית   4גליון מס'   4
 חתך באמפי  5גליון מס'   5
 
 
 

גל  ו לרו/א  השלמה ו/אוך הסברה רוספנה( לצוותתו ה )במידה נר תתווספ ות אשרוכן תוכניות אח 
 . סמכותווקף ורות על ביצועם בתפקח רשאי לההמ שינויים אשר

 
 
 
 
 

       מת וחותמת הקבלן:יחת   תאריך:  
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 ו"ח קרקע ד- ו'מסמך 

 ה(זנפרד ממכרז/חולק בלתי וה חהמהו)
  בכתבי היחידה שכלול במחירכל האמור בדו"ח הקרקע  

 הכמויות ולא ימדד בניפרד 
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 ישותח נגו"ד- 'זמך מס
 ה(ז/חוזכרממ  דר)המהווה חלק בלתי נפ

ב  כלול במחירי היחידה שבכת  נגישותכל האמור בדו"ח ה 
 הכמויות ולא ימדד בניפרד 
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0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     002 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תויללכ תורעה 00 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00.00 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפ תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ-      
ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז      
תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה(      
יוניבה דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה      
דרשמל תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו      
אלא - הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה      
וא/ו דחוימה טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא      
.תויומכה בתכב      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ-      
יעצמא,םיפונמ,הפנה,הלבוה,הקפסא ,רוציי      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,גוס לכמ המרה      
שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא-םלשומ רמגל      
      
םוי ידימ ןויקינל ונובשח לע גואדל ןלבקה לע-      
לכב ןהו  םיירוביצה םיחטשב,הדובעה םחתמב      
יולימ רובע .הדובעה םחתימל השיגה יכרד      
ךכב בשחתהל וילעו ןלבקל םלושי אל הז יאנת      
.ותעצה יולימ תעב      
      
לכב ןויקינל גואדל ןלבקה לע טקיורפה רמגב-      
לכבו  םיירוביצה םיחטשב,הדובעה םחתמ      
לש הגרדב ,הדובעה םחתימל השיגה יכרד      
תאזב רהבומ . שילופ ללוכ ןויקינ תרבח      
עוניש יאנתב בשחתהל ןלבקה לע יכ שרופמב      
םוקמ לכב .הדובעה םוקמל דויצהו םירמוחה      
הנווכה ע"ש הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב      
בתכבו שארמ רשואי רשא ךרע הווש רצומל      
שומיש רתוי אל .חקפמה וא/ו לכירדאה י"ע      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב      
      
םיימ תכירצו למשחו םיימל ינמז רוביח תויולע-      
ןלבקה לש ידעלבה ונובשח לע ויהי למשחו      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.00.00 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
003/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     003 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תויללכ תורעה 00 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רושיאל ןלבקה שיגי תודובעה תליחת ינפל-      
/ םירצומ / תודובעה לכמ תואמגוד חקפמה      
לש תואמגוד ןלבקה ןיכי ןכ ומכ. רמגה ירמוח      
םינקתומ 'וכו רמג ירמוח/םירצומ/תודובע      
חקפמה רושיאל חטשב תמלשומ הרוצב רתאב      
.חקפמה תוארוה יפל םפקיהו תואמגודה תומכ,      
ןלבקה ליחתי בתכב חקפמה רושיא רחאל קר      
ועצובי תואמגודה .תרשואמה הדובעה עוציבב      
,ןמוא תורגסמ ,ןמוא תורגנ  תודובעל      
םיפוציר ,חיט ,למשח ,האורבת ,םוינימולא      
,תוילעמ ,ריווא גוזימ ,ןבא ,עבצ ,םייופיחו      
םיטנמלא ,שרח תורגנ ,שרח תורגסמ      
'וכו שא יוביכו יוליג ,טוהיר ,תושיגנ ,םישעותמ      
ותטלחה יפ לע שרדיתש תרחא אמגוד לכ ןכו      
.חקפמה לש תידעלבה      
      
םיוסמ ףיעסב שמתשהל ןימזמה לש ותוכז-      
יוניש אלל תאזו טקייורפב םינבימה לכב      
ףיעסה לש הדיחיה ריחמב      
      
םיבלש סמב עצובת הדובעהש ףסונב שגדומ-      
שרדיי ןלבקה בלש לכב .חקפמה תרדגה יפ לע      
תללוכש בלשה ותואל המיאתמה תונגראתהל      
תודרפהו קותינ ,םייקל הז בלש ןיב ץיח תריצי      
ףצרב הדובעה עוציבו ,תוכרעמו יוניב לש      
העיבת ןלבקל היהת אל .בלשה ותוא תמלשהל      
וילע היהיו םיבלשב ותדובע ןיגב איהשלכ      
םינמזה חולבו ויתורוקתב ןובשחב ל"נה תחקל      
.ןיכיש      
      
םיללוכ הדיחיה יריחמש תאזב שגדומ-      
תוברל שרדייש הבוג לכב תודובעה עוציב םג      
לכמ המרה יעצמא,גוס לכמ םימוגיפב שומיש      
לכב, 'וכו המרה תומב,גוס לכמ םיפונמ,גוס      
םיליעפמ תוברל,שרדיש לככו שרדייש הבוג      
ךרוא לכל,שרדיש לככ םייעוצקמ םידבועו      
עוציבה תפוקת      
      
      
      
      
      
      

10.00.00 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
004/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     004 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תויללכ תורעה 00 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע-      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתהל      
םדועייל תויומכה בתכב רואיתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
ילארשיה םינקתהו שא      
ןוכמ לש רושיא איצמהל קפס/ןלבקה לע      
וקפוסש םירמוחה לש ילארשיה םינקתה      
.יפיצפס ןפואב ןימזמה רתאל לעופב      
הדועתה יכ רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ       
המיאתמ ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש      
.ןימזמה לש רתאב לעופב םינקותמה םירמוחל      
      
ילארשיה םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל-      
םיקדבנה םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה      
רתאל ינטרפ ןפואב תוסחייתמ םניא רשאו      
םיקדבנה םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה      
.לעופב      
רמוחה תקפסא ינפל אדוול בייחתמ ןלבקה      
ןוכמ רושיא לש ופקות רושיא תא רתאל      
לכ לע יכ תאזב רהבומ .ילארשיה םינקתה      
.129 גוויסב 557 י"ת יאנתב דומעל םיפוצירה      
םירושיאב היעב וא המאתה יא הלגתתו הדימב      
אלה רמגה ירמוח תא ןלבקה קרפי - ולא      
תריחבל םיינקת רמג ירמוחב םפילחיו םיינקת      
לש ותוירחא לעו ונובשח לע תאז לכו - ןימזמה      
.ןלבקה      
      
לכ ריחמש תאזב שגדומ-      
לכ לש, 'וכו םירצומה/םירמוחה/תודובעה      
הזוח/זרכימב םיניוצמה, 'וכו םיקפס/םינרציה      
רומאה לכ תא םג םיללוכ,הז      
ךמסמ לכבו םיגולטקב/םיטרפימב/םיטרפב      
השירדה יפלו םיקפס/םינרציה לש רחא      
לש תידעלבה ותטלחה יפ לע רתויב הרימחמה      
הדובעה רמגב -   . ןימזמה גיצנ וא/ו  חקפמה      
ןכאש  קפס/ןרציה לש רושיא ןלבקה שיגי      
לש םיטרפ/םיטרפימה יפ לע העצוב הדובעה      
ערוג אל הז רושיא הרקמ לכב.קפס/ןרציה      
.הדובעה ביטל ןלבקה לש תידעלבה ותוירחאמ      
      
      
      
      

10.00.00 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
005/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     005 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תויללכ תורעה 00 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוינכות ונובשח לע ןיכי ןלבקה-      
    SGNIWARD POHS םיטנמלאה לכל  
יפ לע ללכה ןמ אצוי אלל  טקייורפב תודובעהו      
יצעוי לכ רושיאל, חקפמה תויחנהו תושירד      
םינוקיתה לכ   עוציב תוברל,טקייורפה      
יצעוי לכ לש תורעהה יפ לע םינוכדיעהו      
רושיא רחאל קר.יפוסה םרושיאל דע טקייורפה      
תודובעה עוציבבו רוצייב ןלבקה ליחתי יפוס      
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
ץעוי תוברל טקייורפה יצעוי לכ תויחנהב       
היינב ץעוי,ימרת ץעוי,תוחיטב ץעוי,הקיטסוקא      
יצעוי ראשו עקרק ץעוי,ןוגימ ץעוי,הקורי      
.ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה      
      
םינגומ ויהי טקיורפב םיבכרומה םירצומה לכ-      
לש רוצייה ךילהתמ קלחכ שא תוטשפתה ינפמ      
ךשמל ,רצומה ידדצ לכב ,תפסותב וא רצומה      
ץעוי תויחנה פ"עו 129 י"תב שרדנכ ןמז      
.תוחיטבה      
      
רומאה לכ תא םג  םיללוכ הדיחיה יריחמ-      
- םרדעהבו ילארשיה םינקתה ןוכמ ינקתב      
םינקת רדעיהב .)כ"מפמ( ןוכמ יטרפמ      
םינקת - םיטנבלר ןוכמ יטרפימ וא/ו םיילארשי      
,הינמרג וא תפרצ ,הינטירב ,ב"הרא לש      
.ןימזמה רושיאב      
      
תרגסמב יכ ותעצהב בשחתהל ןלבקה לע-      
םינלבק לש תודובע םג ליבקמב ועצובי ותדובע      
ישאר ןלבקכ ןלבקה שמשי םהילע - םירחא      
ןלבק יתוריש תא ונובשח לע םהל תתל וילעו      
חוטיב,םימוגיפ,למשח,םיימ ןוגכ ישאר      
לכ,םינמזה חולבו הדובעב בוליש,רתא      
הדובע להנמ,תודובעה עוציב רחאל םינוקיתה      
.'וכו      
      
      
      
      
      
      
      

10.00.00 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
006/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     006 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תויללכ תורעה 00 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הינבה ירמוח לכ יכ שרופמב תאזב רהבומ-      
ףופכב םיקילד יתלב ויהי הז טקיורפ תרגסמב      
תאזו 129 י"ת תושירדל םימאתומו 557 י"תל      
םיפיעסב שרופמב הנייוצ אל וז השירד םא ףא      
ןלבקל םלושת אל הז יאנת יולימ רובע .םינושה      
יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו ריחמ תפסות      
.ותעצה      
      
תגשהל יללכו אלמ לופיט םג ללוכ ריחמה-      
:ןלהל טרופמכ סולכאל םיאבכה תושר רושיא      
.םיצעויהמ םישרדנה םירושיאה לכ תגשה )1      
הדבעמ תוקידב םולשתו םואת ,הנמזה )2      
תושר י"ע תושרדנה תוקידבה לכל תרשואמ      
י"ע ושרדיש תורזוח תוקידב ללוכ תואבכה      
.רושיא תלבקל דע הדבעמה      
םירמוחל םישרדנה םירושיאה לכ תלבק )3      
.םינושה      
תוקידב םואיתו הרגא םולשת ,הנמזה )4      
סולכיאל רושיא תלבקל דע תואבכה תושר      
.תוגייתסה אלל      
.םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה      
      
/םירזיבאה/םיטנמלאה לכ לש ,הדיחיה יריחמ -      
םייולתה , הז טקיורפב 'וכו םייופיח/םירצומה      
תורקת/סבג תורקת/סבג תוציחמב םיבלושמהו      
םיללוכ ,'וכו םינוש םייופיח/תויטסוקא      
קוזיחו םיחתפ תחיתפ םג      
לכ תאו האישנ תיצקורטסנוק,םיחתפה      
תבכרה ךרוצל םישרדנה תונכההו םיקוזיחה      
טרפמ יפלו דנוברוא תרבח יטרפ יפל ,טנמלאה      
,שרדיש יפכו טנמלאה ןרצי      
      
ידי לע ועצוביו וקפוסי םיטנמלאה םא ןיב       
לע וקפוסיו ועצובי םיטנמלאה םא ןיבו ןלבקה      
תוציחמ,תונולח,תותלד תוברל,םירחא ידי      
םילכ,תונורא,די יזחאמ,תוקעמ,תיכוכז      
םיזחאמ,םיתורש ירזיבא,םיירטינס      
,םיכנל      
      
      
      
      
      

10.00.00 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
007/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     007 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תויללכ תורעה 00 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפוג,םיאלג,םירלקנירפס,היצלטסניא ירזיבא      
גוזימ ירזיבא,למשח ירזיבא,הרואת      
תויזיולט,גוס לכמ םינוש םייופיח,םיסירת,ריווא      
.שרדינכ רחא רזיבא לכו 'וכו      
      
שרדיש לככו גוס לכמ הדבעמה תוקידב לכ      
תוברל,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע ועצובי      
ידי לע ועצובי תוקידבה,תויטסוקא תוקידב      
.חקפמה ידי לע רשואתש תכמסומ הדבעמ      
      
םיעצמאה לכב ונובשח לע טוקני ןלבקה      
קרפב טרופמכ הדובעב תוחיטבל םישרדינה      
הנמי ןלבקה.ןיד לכ יפ לעו יללכה טרפימב  79      
לע חקפתש תינוציח חוקיפ תרבח ונובשח לע      
תוברל טקייורפב תוחיטבה אשונ לכ      
.חקפמל ישדוח תוחיטב ח"וד תקפנה      
      
םג םיללוכ טקייורפב הדלפה יטנמלא לכ ריחמ-      
.ןווליג      
      
טקייורפב םיטנמלאה לכ לש הדיחיה יריחמ      
רמג םג םיללוכ  -'וכו הדלפ,םוינימולא,תורגנ-      
תריחב יפל תואמגודו םינווגב רונתב עבצ      
.לכירדאה      
      
םיללוכ ץעה יטנמלא לכ לש הדיחיה יריחמ -      
רוצייה ךילהתמ קלחכ היצנגרפמיא לופיט םג      
.תפסותב וא רצומה לש      
      
תורגאה לכ םולשת תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תודובעל -נובשח לעו ןלבקה ידי לע      
'וכו תלוספ יוניפ,הביצח/הריפח      
      
רתי תריפח רובע ןלבקל םלושי אל      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 10.00.00 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 00.00 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 00 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
008/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     008 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ישארו דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.01.0020
עלסב הביצח תוברל .תונוש תודימב תואסנולכ      
רזוח יולימ ,אוהש עלס לכבו ףיצרו דיחא,השק      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
ללוכ רשואמ ךפש םוקמל הלבוהו קוליס וא/ו      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה .תורגאה לכ םולשת      

  3,600.00    80.00   45.00 ק"מ .הריפח יעופיש אללו הדובע  
  3,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.10 כ"הס  
  3,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
:תורעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1      
תשקב הקיצי םיללוכ הדיחיה יריחמ .2      
.עופישב הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב      
שרדינה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ.3      
ןקת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.תוינכותב וא/ו 811  ילארשי      
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     01.02.01.0010

 48,000.00    50.00  960.00 ר"מ .ןוטב  
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     01.02.01.0020
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

  4,800.00     5.00  960.00 ר"מ .וטנ הדידמה  
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     01.02.01.0040

 54,000.00 1,200.00   45.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל  
      

145,800.00   180.00  810.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ 01.02.01.0050
      

 33,000.00   220.00  150.00 ר"מ .מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ 01.02.01.0060
      

 52,500.00 1,500.00   35.00 ק"מ .תוינכותב טרופמכ םינוש םיכתחב ןוטב ידומע 01.02.01.0070
      

262,500.00 1,500.00  175.00 ק"מ .מ"ס 0281 יבועב ןוטב תוריק 01.02.01.0080
      

600,600.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
009/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     009 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
600,600.00 מהעברה      

      
      

 10,150.00 1,450.00    7.00 ק"מ .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק 01.02.01.0090
      

126,000.00 1,400.00   90.00 ק"מ .מ"ס 5303 יבועב ןוטב תוריק 01.02.01.0100
      

 91,000.00 1,300.00   70.00 ק"מ .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק 01.02.01.0110
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     01.02.01.0120
תרקת תיתחתל דע הדידמה .תוערגמו תוטילב      

 81,000.00 1,350.00   60.00 ק"מ .תוימורטה תוטלפה וא ןוטבה  
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     01.02.01.0130

114,750.00 1,350.00   85.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל  
      

 74,250.00   270.00  275.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 01.02.01.0140
      

 37,200.00   310.00  120.00 ר"מ .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 01.02.01.0150
      

 25,200.00   360.00   70.00 ר"מ .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 01.02.01.0160
      

 39,600.00   440.00   90.00 ר"מ .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 01.02.01.0170
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     01.02.01.0180
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

 65,000.00   500.00  130.00 ק"מ . מ"ס 6/6  
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     01.02.01.0190
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

 12,800.00 1,600.00    8.00 ק"מ .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב  
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     01.02.01.0200
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

 10,400.00 1,300.00    8.00 ק"מ .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש  
      
ףושח ןוטב יחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     01.02.01.0210
הדלפ וא םידיבל וא ץע תוחולמ תוינבתב      

 20,000.00    80.00  250.00 ר"מ .'וכו םימ יפא ,תוניפ םוטיק תוברל  
      
      
      
      
      

1,307,950.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
010/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     010 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,307,950.00 מהעברה      

      
      
5 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     01.02.01.0220
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

 88,000.00    55.00 1,600.00 ר"מ .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו  
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     01.02.01.0230

 70,000.00 1,400.00   50.00 ק"מ .תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ  
      
תבשותכ ןוטב תוריקמ תויקפוא ןוטב תוטילב     01.02.01.0240

  1,800.00 1,800.00    1.00 ק"מ .תוימורט תוטלפל  
      

  4,000.00    40.00  100.00 ק"מ .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע תפסות 01.02.01.0245
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     01.02.01.0250
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

537,500.00 4,300.00  125.00 ןוט .ןוטבה ןויזל ,םינוש  
2,009,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס  
2,009,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.10 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     01.03.01.0010

141,900.00   330.00  430.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס  
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     01.03.01.0020

112,000.00   350.00  320.00 ר"מ .מ"ס 52 יבועב ,ע"ש  
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     01.03.01.0030

268,000.00   400.00  670.00 ר"מ .מ"ס 03 יבועב ,ע"ש  
521,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 10.30.10 כ"הס  
521,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

011/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     011 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.10 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     01.04.01.0010
םינטק םיחטשב היינב ללוכ ריחמה מ"ס 01      
,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ תריגסו      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 46,200.00   140.00  330.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     01.04.01.0020
םינטק םיחטשב היינב ללוכ ריחמה מ"ס      
,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ תריגסו      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 99,000.00   180.00  550.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
      
ריחמה ,מ"ס 22 יבועב גנוטיא יקולב תוריק     01.04.01.0030
םיחתפ תריגסו םינטק םיחטשב היינב  ללוכ      
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגחו      
,םיחתפ ףקיהב תורוגח,הלעת יקולב,תוברטש      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז      

 57,500.00   230.00  250.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
202,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40.10 כ"הס  
202,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40.10 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
ינפל חוקיפה רושיא תא לבקל ןלבקה לע      
.םוטיאה תודובע עוציב תליחת      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.50.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
012/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     012 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יבועב תללכושמ תינמוטיב העיריב תוגג םוטיא     01.05.01.0010
לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור ללוכ ריחמה,מ"מ 5      
םוטיא ,474SG דוסי תבכש ,שרדייש םוקמ      
לגרסל דע תוקעמה יבג לע גגה תעיריב      
קוזיח תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה      
לגרסב תוקעמל תועיריה קוזיח ,םוטיא תעיריו      
ירבעמ םוטיא ,קיטסמב המיתס + םוינימולא      
תועיריה .דחוימה טרפמב טרופמה לכו תרנצ      
לע תולועה תועיריה.עבטומ ץצח רמגב ויהי      
.דרפינב ודדמי אלו ריחמב תולולכ הקעמה      

123,200.00   140.00  880.00 ר"מ .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה  
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     01.05.01.0020
ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 5 יבועב      

 35,200.00    40.00  880.00 ר"מ .םח טלפסאב  
      
תוינמוטיב תועיריב תוריקו הפצר םוטיא     01.05.01.0030
רמילופב תורפושמ ,מ"מ 5 יבועב תוללכושמ      
    S.B.S רטסאילופ גרא םרג 052 תפסותב  
לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור ללוכ ריחמה.ר"מל      
קוזיחו תרנצ ירבעמ םוטיא,שרדייש םוקמ      
המיתס+םוינימולא לגרסב תוריקל תועיריה      

 21,000.00   150.00  140.00 ר"מ .קיטסמב  
      
תועיריב םיינוציח תוריק םוטיא לע הנגה     01.05.01.0040

 11,700.00    30.00  390.00 ר"מ 01T ןיירדוטיב  
      
ליסורוטב תותיזחב ןבא יופיצל תחתמ םוטיא     01.05.01.0050
    001-XF תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא  
הבכיש לכ(,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב      
תנכה ללוכ ריחמה)הנוש ןווגב עצובת      
תרנצ ירבעמ םוטיא ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה      
טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו      

 90,000.00    50.00 1,800.00 ר"מ .ןרציה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

281,100.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
013/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     013 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
281,100.00 מהעברה      

      
      
ינמוטיב יופיצב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     01.05.01.0060
סקלפוטסלא גוסמ רמילופב חבשומ ירמוטסלא      
ללוכ ריחמה, זפוטסלא וא 01 םוגיטסמ וא      
ינמוטיב רמיירפ ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה תנכה      
ע"ש וא םוגיטסמ רמיירפ וא דוסי זפ גוסמ      
יופיצ תובכש 2 ,ר"מ/םרג 003 לש תומכב      
שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב      
םוטיא,תרנצ ירבעמ םוטיא ,מ"מ 2 לש יבועב      
תוברל ,שרדנכ תובכשה לכו תרוקיב תואספוק      
לכה .מ"ס 52 הבוגל תוריקה יבג לע םוטיא      
לטיהב הדידמה( .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק      

  5,600.00    80.00   70.00 ר"מ )תוריקה ןיב יקפוא  
      
לע וא סבג לע םיבוטר םיחטש תוריק םוטיא     01.05.01.0070
יחיראל תחתמ קולב לע וא חיט לע וא ןוטב      
םוטיא תכרעמב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
ידי לע רצוימה ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ      
ללוכ ריחמה,הזתהב וא החירמב רקזפ תרבח      
תומכב ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ רמיירפ      
רטסאמ תובכש יתשו ר"מ/םרג 003 לש      
    LLAW הבכשל ר"מ/ג"ק 2-5.1 לש תומכב,  
תנכה תוברל מ"מ 8.0 לש )שבי( ללוכ יבועל      
תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,תיתשתה      
טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ      
תולולכ תוריקה לע תולועה תועיריה.ןרציה      

 20,000.00    80.00  250.00 ר"מ .דרפינב ודדמי אלו ריחמב  
306,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50.10 כ"הס  
306,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0010

 16,500.00 5,500.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0020

 55,000.00 5,500.00   10.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0030

 38,500.00 5,500.00    7.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      

110,000.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
014/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     014 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
110,000.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 3A-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0040

 33,000.00 5,500.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט ,ריק ןגמ     01.06.01.0050

 30,000.00   150.00  200.00 רטמ .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 5-נ 'סמ סופיט ,םידגבל הלתמ     01.06.01.0060

 11,200.00   800.00   14.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-נ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.01.0070

  9,000.00 1,800.00    5.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-נ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.01.0080

 18,000.00 2,000.00    9.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 8-נ 'סמ סופיט ,התיכ חול     01.06.01.0090

 40,000.00 2,500.00   16.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 9-נ 'סמ סופיט ,הציענ חול     01.06.01.0100

 43,200.00   900.00   48.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 01-נ 'סמ סופיט ,תועדומ חול     01.06.01.0110

 18,600.00   600.00   31.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
11-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.01.0120

 18,000.00 18,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
21-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.01.0130

  5,500.00 5,500.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
31-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.01.0140

 13,000.00 13,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
םיפוצמ ץע יחטשמ+הפסרט יחטשמ+תונורא     01.06.01.0150
לכה .המישרב 61-נ 'סמ סופיט ,הקיאמרופ      

 10,000.00 10,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-נ 'סמ סופיט ,טירפ     01.06.01.0160

 17,500.00 3,500.00    5.00 פמוק .המישרב טרופמכ  
      
81-נ 'סמ סופיט ,הדובע יחטשמ תכרעמ     01.06.01.0170

 20,000.00 20,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      

397,000.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
015/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     015 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
397,000.00 מהעברה      

      
      
'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ+חבטמ ןורא     01.06.01.0180
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 02-נ      

 24,800.00 12,400.00    2.00 'חי .המישרב  
      
12-נ 'סמ סופיט ,הדובע יחטשמ תכרעמ     01.06.01.0200

 19,000.00 19,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
32-נ 'סמ סופיט ,הדובע יחטשמ תכרעמ     01.06.01.0210

 16,000.00 16,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
456,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 10.60.10 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב A1-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0010

    800.00   800.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב B1-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0020

  1,600.00   800.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב C1-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0030

  8,000.00   800.00   10.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב D1-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0040

  2,400.00   800.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב A2-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0050

  1,600.00   800.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב B2-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0060

  4,800.00   800.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב A3-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0070

  1,600.00   800.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב B3-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0080

  1,600.00   800.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב A4-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0090

  1,200.00   400.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב B4-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0100

  2,400.00   400.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
 26,000.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

016/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     016 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,000.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב A5-מ 'סמ סופיט ,ןולח     01.06.02.0110

  7,000.00 3,500.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב B5-מ 'סמ סופיט ,ןולח     01.06.02.0120

 21,000.00 3,500.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A6-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0130

  4,500.00 4,500.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב B6-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0140

  9,000.00 4,500.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ,טירפ     01.06.02.0150

  2,100.00   300.00    7.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
5-מ 'סמ סופיט ,םיכנל די יזחאמ תכרעמ     01.06.02.0160

  6,600.00 2,200.00    3.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0170

  4,800.00 1,600.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0180

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0190

  5,600.00 2,800.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0200

  5,600.00 2,800.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0210

  5,000.00 5,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0220

  2,500.00 2,500.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0230

 24,000.00 1,600.00   15.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 61-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0240

  5,200.00 2,600.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
      

132,900.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
017/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     017 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
132,900.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0250

 30,000.00 6,000.00    5.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 81-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0260

  9,000.00 9,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 91-מ 'סמ סופיט ,רק ימ ןקתמ     01.06.02.0270

 10,000.00 2,500.00    4.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 02-מ 'סמ סופיט ,טיילייקס     01.06.02.0280

  7,500.00 2,500.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0290

 12,000.00 6,000.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טרופמכ ריק יבג לע תוגרדמל ינקת די זחאמ     01.06.02.0300

  6,500.00   250.00   26.00 רטמ .תוגרדמ תינכותב  
      
תוגרדמ ירדח זכרמב ריק יבג לע ינקת הקעמ     01.06.02.0310

  5,250.00   350.00   15.00 רטמ .תוגרדמ תינכותב טרפ יפל  
213,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 20.60.10 כ"הס  
669,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.10 כ"הס  

      
)ה נ ב מ ( ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.10 ק ר פ       
      
/ ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     01.07.01.0010
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

 13,750.00   125.00  110.00 רטמ . הריפחו תוביצח  
      

  6,000.00   150.00   40.00 רטמ . שניא 3 רטוק ךא ל"נכ 01.07.01.0020
      

 19,750.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
018/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     018 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,750.00 מהעברה      

      
      

  1,700.00   170.00   10.00 רטמ . שניא 4 רטוק ךא ל"נכ 01.07.01.0030
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     01.07.01.0040
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  7,700.00    70.00  110.00 רטמ . תומלשב לוורש  
      

 20,800.00    80.00  260.00 רטמ לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 01.07.01.0050
      

  9,000.00    90.00  100.00 רטמ לוגיטלומ )מ"מ23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 01.07.01.0060
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     01.07.01.0070
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

  3,150.00    35.00   90.00 רטמ . יטסלפ טרס  
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     01.07.01.0080
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 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

 10,800.00 1,800.00    6.00 פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

  2,100.00   350.00    6.00 'חי . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 01.07.01.0090
 75,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70.10 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     01.07.02.0010
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
4" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

 25,200.00   140.00  180.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     01.07.02.0020
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
6" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

  8,000.00   200.00   40.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
      

 33,200.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
019/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     019 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,200.00 מהעברה      

      
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     01.07.02.0030
םיחפס תוברל ) 04 - 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      
תרצות , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק ,      

  9,100.00    70.00  130.00 רטמ .ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל  
      
תוברל תיירבגמ מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ     01.07.02.0040
ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק , םיחפס      

 18,900.00    90.00  210.00 רטמ .יולת וא/ו ןוטב תפיטע +  
      

    600.00   150.00    4.00 'חי . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 01.07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     01.07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      
תריחבל הטסורינ וא זילפמ גרבומ הסכמ וא      

  3,600.00   240.00   15.00 'חי .לכירדאה  
      

  1,610.00   230.00    7.00 'חי . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 01.07.02.0070
      

    500.00   500.00    1.00 'חי .6"/6" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 01.07.02.0080
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     01.07.02.0090
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      
הטסורינ וא תעבורמ תרגסמב תגרבומ      

  5,400.00   900.00    6.00 'חי .לכירדאה תריחבל  
 72,910.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70.10 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
- הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב תוברל      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכו ,ןיירושמ      
      
סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ ויהי      
לש טרפמל םאתהבו ,  חקפמ/לכירדא לצא      
. קנב יזח      
      
      
      
      

30.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
020/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     020 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
04/06 תודימב ןבל סרחמ , חבטמל הרעק     01.07.03.0010
רוד לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ מ"ס      
, ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ "06      

  1,100.00   550.00    2.00 'חי .ךרע הווש וא  
      
םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     01.07.03.0020
תרצות ל"נה רויכל , חבטמ רויכל םירק /      
"פמט תוסיו םע REXIM NEHCTIK תמח      
+ םילינ + הכואר היפ ללוכ רחא גוס לכ וא      

  1,300.00   650.00    2.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ  
      
L-613 הטסורינ רויכ הנקתהו הקפסא     01.07.03.0030
הנקתה , מ"ס 05/06 תודימב יתדבעמ      
יקספיל ןופיס תנקתהו הקפסא ללוכ , החוטש      

 10,000.00 1,000.00   10.00 'חי . םלשומ ןקתומ , ע"ש וא  
      
םירק / םימח םימ זרב הנקתהו הקפסא     01.07.03.0040
תרנצו םילינ ללוכ באלונכט תרצות יתדבעמ      
לכ ללוכ םלשומ ןקתומ , תניירושמ םימ      
+ תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      

 10,000.00 1,000.00   10.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ  
      
תמגודכ , םיתורישל ןבל סרחמ הצחר ירויכ     01.07.03.0050
, ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח" תרצות      

  7,000.00   500.00   14.00 'חי . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ  
      
רויכל םיתורישל חרפ זרב הנקתהו הקפסא     01.07.03.0060
, תמח תרצות םימח םירק םימל יולת / חנומ      

  8,400.00   600.00   14.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ + םילינ + םלשומ ןקתומ  
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     01.07.03.0070
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

  1,650.00   550.00    3.00 'חי .ךרע הווש וא ,ןופיסו  
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     01.07.03.0080
+ תמח תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ      

  2,100.00   700.00    3.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ + םילינ  
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     01.07.03.0090
סופיט הסכמו בשומ ללוכ ,םטול םגד "הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      

 37,500.00 2,500.00   15.00 'חי .ייורג תרצות יומס החדה לכימ  
      

 79,050.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
021/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     021 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 79,050.00 מהעברה      

      
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     01.07.03.0100
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ תקרב      
זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      
יומס החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די      

  8,400.00 2,800.00    3.00 'חי . ייורג תרצות  
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב     01.07.03.0110

  2,300.00   115.00   20.00 'חי . םלשומ ןקתומ  
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 2" קותינ יזרב     01.07.03.0120

    230.00   230.00    1.00 'חי . םלשומ ןקתומ  
      
םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 021 ילמשח דוד     01.07.03.0140
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      
םיאתמ שמש טלוק + םיחתור םימ תולעמ      

  6,400.00 3,200.00    2.00 פמוק . גגב תרנצ ירוביח +תשוחנמ  
      
םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 06 ילמשח דוד     01.07.03.0150
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק . תרנצ ירוביח + םיחתור םימ תולעמ  
      
םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 03 ילמשח דוד     01.07.03.0160
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

  4,000.00 2,000.00    2.00 פמוק . תרנצ ירוביח + םיחתור םימ תולעמ  
      
תפיטש ןקתמ םע תבלושמ םוריח תחלקמ     01.07.03.0170
לכ םע תמלשומ תנקתומ , באלונכט םייניע      

 22,500.00 7,500.00    3.00 'חי . םישרדנה םירזיבאה  
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     01.07.03.0180
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 051 חפנ ןוולגמ      

  4,800.00 1,200.00    4.00 'חי .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג  
130,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70.10 כ"הס  

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

022/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     022 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     01.07.04.0010
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
4" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

 18,200.00   140.00  130.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
      
טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     01.07.04.0020

  4,000.00   250.00   16.00 'חי ."4S15  
      

  3,200.00   200.00   16.00 'חי .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 01.07.04.0030
      

  3,200.00   200.00   16.00 'חי . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 01.07.04.0040
 28,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70.10 כ"הס  
306,690.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )הנבמ( האורבת ינקתמ 70.10 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  .נ .מ ,ל מ ש ח  ן ק ת מ  80.10 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל י ב כ  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה רוביח םג ללכנ םילבכה ריחמב      
תוברל תרושקת תוחולל וא/ו למשח תוחולל      
.'דכו תונורק ,םיקדהמ      
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 5*52 הנזה לבכ     01.08.01.0001
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

  1,600.00    80.00   20.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 5*01 הנזה לבכ     01.08.01.0002
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

  1,600.00    40.00   40.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.2*3 הנזה לבכ     01.08.01.0003
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    600.00     6.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*5 הנזה לבכ     01.08.01.0004
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    400.00     8.00   50.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
      
      
      

  4,200.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
023/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     023 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,200.00 מהעברה      

      
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*3 הנזה לבכ     01.08.01.0005
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    500.00     5.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
לחשומ YYN ר"ממ 01*5.1 דוקיפ לבכ     01.08.01.0006
אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ תרנצב      
,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב וללכנ      

    360.00    12.00   30.00 רטמ .טלפמוק  
      
מ"מ 02 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     01.08.01.0007
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    300.00     2.00  150.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
מ"מ 52 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     01.08.01.0008
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    600.00     4.00  150.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
מ"מ 23 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     01.08.01.0009
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    300.00     6.00   50.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
יליבכל מ"ס 02*5.8 תיתכתמ תשר תלעת     01.08.01.0010
הרקת ללחב תנקתומ תרושקת וא/ו למשח      
לש תוילניגרוא תוכמות תללוכ תיטסוקא      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ,'מ 5.1 לכ ןרציה      

 21,000.00    70.00  300.00 רטמ .טלפמוק ,םישרדנה  
      
תוגוז 01  הנבמ ךותב הנקתהל םינופלט לבכ     01.08.01.0011

    360.00    12.00   30.00 רטמ .טלפמוק ,תרנצב לחשומ  
      
,7TAC הנבמ ךותב הנקתהל םיבשחמ לבכ     01.08.01.0012

  1,500.00    15.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תרנצב לחשומ הגי'ג  
 29,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םיליבכ 10.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

024/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     024 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ר א ה  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב הנבמה לכ לש תודוסי תקראה     01.08.02.0001
:ללוכ ,תוינכותב טרופמכ למשחה תונקתל      
לכ רוביח ללוכ הנבמה תודוסיב רושיג תעבט      
האיצי תודוקנ ,הקראה ספ ,ןויזה ילזרב      
,תוניירושמ תואספוק םע הנבמה תוניפב      
הקראה ספל תוכרעמה לכ רוביח ,טוויח      

  5,000.00 5,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,)'דכו למשח ,םימ(  
      
,הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     01.08.02.0002
תולעת ,תרושקתו למשחל תשר תולעת :ןוגכ      
תויתכתמ םימו בויב תרנצ ,ריוא גוזימ תרנצו      
תוחפל ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ תועצמאב 'וכו      
תונקתו קוחב שרדנכ הקראה ספ דע      

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,למשחה  
      
למשח חול דיל םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.02.0003
וילא הקראה יכילומ לכ רוביח ללוכ ישאר      
,למשחה תונקתו קוחב שרדנל םאתהב      

    400.00   400.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
לכ רוביח ללוכ הנבמה ימוקמ תוקראה ספ     01.08.02.0004
קוחב שרדנל םאתהב וילא הקראה יכילומ      

  1,200.00   300.00    4.00 פמוק .טלפמוק ,למשחה תונקתו  
  9,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 20.80.10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןויסנ לעב ןרצי לצא ורצויי למשחה תוחול לכ      
ןקת יפל ורצויי תוחולה .םינש 5 לעמ לש      
.93416 ילארשי      
      
ןוראמ בכרומ C ישאר למשח חול הנבמ     01.08.03.0001
קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע תכתמ      
טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ 004      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ,תוינכותב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
תברזר רומשל עצבמה ןלבקה לע( טלפמוק      

 10,500.00 3,500.00    3.00 ר"מ .)דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ  
      
      
      
      

 10,500.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
025/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     025 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,500.00 מהעברה      

      
      
ןוראמ בכרומ 1C הנשמ למשח חול הנבמ     01.08.03.0002
קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע תכתמ      
טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ 004      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ,תוינכותב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
תברזר רומשל עצבמה ןלבקה לע( טלפמוק      

  7,000.00 3,500.00    2.00 ר"מ .)דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ  
      
היגולונכט/םיבשחמ ירדחב למשח חול הנבמ     01.08.03.0003
םע תונירושמ טנוברקילופ תואספוקמ בכרומ      
רזעה יקלח לכ ללוכ IC-4 תמגוד תופלק      
לש םוקמ תברזר ללוכ( טלפמוק ,םישרדנה      

  3,000.00 1,500.00    2.00 פמוק .)דיתעב דויצ תפסותל 52%  
      
זגראמ בכרומ תילעמ למשח חול הנבמ     01.08.03.0004
תודימב םיימינפ םילנפו תלד םע תכתמ      
    08X06 םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ  מ"ס,  
52% לש םוקמ תברזר ללוכ( טלפמוק      

  1,500.00 1,500.00    1.00 פמוק .)דיתעב דויצ תפסותל  
      
,הלבוה :ללוכ C ישאר למשח חול תנקתה     01.08.03.0005
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
,הלבוה :ללוכ 1C הנשמ למשח חול תנקתה     01.08.03.0006
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,200.00 1,200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
םיבשחמ ירדחב למשח חול תנקתה     01.08.03.0007
:ללוכ ,הנבמה ריק לע תילעמ/היגולונכט/      
רוביח ,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ ,הלבוה      

  2,100.00   700.00    3.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה לכל  
      
ןלרמ תרצות ויהי םיז"אמהו םית"מאמה לכ      
ע"ש וא דנרגל,BBA ,רלימ רנקולק,ןר'ג      
      
הנגה םע רפמא 052*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     01.08.03.0009
22 קותינ רשוכ ,'א 052-002 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      

 30,800.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
026/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     026 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,800.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע רפמא 001*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     01.08.03.0010
22 קותינ רשוכ ,'א 001-08 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  4,800.00 1,600.00    3.00 'חי .טלפמוק ,הקספה לילס ,תנווכתמ  
      
הנגה םע רפמא 52*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     01.08.03.0011
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 52-61 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

    600.00   600.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 5.2*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     01.08.03.0012
דיוצמ ,.מ.ב  קותינ רשוכ ,'א 5.2-6.1 תימרת      

  1,000.00   500.00    2.00 'חי .טלפמוק ,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב  
      
ילנימונ םרז ת"מאמל הקספה לילס תפסות     01.08.03.0013

    400.00   400.00    1.00 'חי .טלפמוק ,רפמא 061*3 דע  
      
032 לילס חתמ ,רפמא 61 יזאפ-דח ןעגמ     01.08.03.0014
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד,טלוו      

  1,050.00   150.00    7.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 52*3 ןעגמ     01.08.03.0015
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

    400.00   400.00    1.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 04*3 ןעגמ     01.08.03.0016
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

  1,000.00   500.00    2.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     01.08.03.0017
01 קותינ רשוכ ,יבטוק-דח רפמא 52-01      

  6,750.00    45.00  150.00 'חי .טלפמוק ,רפמאוליק  
      
םיוק תנגהל ספא קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     01.08.03.0018

    200.00   100.00    2.00 'חי .טלפמוק ,םייזאפ דח  
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     01.08.03.0019
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

  3,000.00   250.00   12.00 'חי .טלפמוק  
      
      
      
      

 50,000.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
027/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     027 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,000.00 מהעברה      

      
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     01.08.03.0020
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04-23*3      

  4,500.00   300.00   15.00 'חי .טלפמוק  
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ רסממ     01.08.03.0021

  2,800.00   350.00    8.00 'חי .טלפמוק ,"סנמיס" תמגוד ,א"מ 03  
      
ןצחלו DELITLUM ןומיס תורונמ 3 םע טס     01.08.03.0022

  1,250.00   250.00    5.00 פמוק .טלפמוק ,יבטוק תלת  
      
תיעובשו תימוי תינכות ילטיגיד תבש ןועש     01.08.03.0023
,תוקד 5 ילמינימ הלעפה תוסיו ,הברזר םע      

    350.00   350.00    1.00 'חי .טלפמוק ,סנמיס תמגוד  
      
תרצות תמגוד ,רדת ,חתמ ,םרזל דדומ בר     01.08.03.0024
3 ללוכ CTL TENLE םגד הרקב ימושי      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,רפמא 5/052 םרז ינשמ  
      

  1,000.00   100.00   10.00 'חי .רפמא 61 םיבצמ 3 ז"אמ יומד םרז קספמ 01.08.03.0025
      

    800.00   400.00    2.00 'חי .4B655-OSI תכרעמ 01.08.03.0026
 62,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 30.80.10 כ"הס  

      
ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  40.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
תוברל תרושקתו למשחל עקתה יתב לכ      
םגד דרובסיו תמגוד ויהי רואמה יקספמ      
ויהי תרנצה תונקתה לכ  .ט"הת טנגלא      
תיטסוקא הרקתב וא/ו ט"הת היומס הנקתהב      
.םיימינפ םיסירתב ודיוצי עקתה יתב לכ      
םיכילומ,לבכ ללוכ תודוקנה לכ ריחמ      
.םיליבומו      
      
םע יזאפ תלת וא דח לגעמב רואמ תדוקנ     01.08.04.0001
דע ט"הת תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      
ןיוצמכ םרז קספמ ללוכ ,למשח חול      

 71,400.00   140.00  510.00 'חי .טלפמוק ,תוינכותב  
      
      
      
      

 71,400.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
028/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     028 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 71,400.00 מהעברה      

      
      
םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     01.08.04.0002
תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ הנבמב      
,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע ט"הת      

 13,800.00   120.00  115.00 'חי .טלפמוק  
      
רואמ תדוקנל תרנצו טוויח םע ןצחל תפסות     01.08.04.0003

    400.00    50.00    8.00 'חי .טלפמוק,למשח חול דע  
      
,ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     01.08.04.0004
יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע      

 34,500.00   150.00  230.00 'חי .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע  
      
וק ללוכ ס"כ 5.2 דע ןגזמל הלעפה תדיחי     01.08.04.0005
היומס הנקתהב ר"ממ 5.2 יזאפ-דח הנזה      
,התיכב ןגזמה דיל ת"ב דע למשחה חולמ      

  9,500.00   250.00   38.00 'חי טלפמוק,  
      
יזאפ-דח הנזה וק ללוכ ילמשח דודל הדוקנ     01.08.04.0006
דע למשחה חולמ היומס הנקתהב ר"ממ 5.2      

    350.00   350.00    1.00 'חי טלפמוק,דודה דיל ןוחטב קספמ ללוכ דודה  
      
םיבכרהב םידומצ ת"ב 3 רובע תפסות     01.08.04.0007

  6,400.00    80.00   80.00 'חי .טלפמוק ,ףתושמ לגעממ םינזומה  
      
םיבכרהב םידומצ ת"ב 2 רובע תפסות     01.08.04.0008

  1,200.00    60.00   20.00 'חי .טלפמוק ,ףתושמ לגעממ םינזומה  
      

    800.00    20.00   40.00 'חי .טלפמוק ,םימ ןגומ ת"ב רובע תפסות 01.08.04.0009
      
:ללוכ הדבעמב םוריח תקספה ןצחלל הדוקנ     01.08.04.0010
םינצחלה ןיב תרנצו טוויח ,ON הירטפ ןצחל      

  5,000.00   250.00   20.00 'חי .טלפמוק ,למשח חול דעו  
      
חולב יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     01.08.04.0011
ללוכ ,למשח חול דע דרפנ וק םע תרושקת      
,יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      

    300.00   150.00    2.00 'חי .טלפמוק ,6N וקסינ עקת תיב ללוכ  
      
וק ללוכ תישאר ןשע יוליג תזכרל הנזה תדוקנ     01.08.04.0012
ךתחב םיכילומ ללוכ ,למשח חול דע דרפנ      

    150.00   150.00    1.00 'חי .טלפמוק ,יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2  
      
      

143,800.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
029/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     029 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
143,800.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ,ןופלט תדוקנ     01.08.04.0013
4 ינקת ןופלט לבכ םע "וילאמ הבכ" גוסמ      
םינופלט ןורא דע ןופלטה תדוקנמ תוגוז      
ריקב העוקש 55 הלוגע הספוקב רמג ,ישאר      

  9,600.00   120.00   80.00 'חי .טלפמוק ,ינקת ת"ב םע  
      
רוניצ ללוכ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     01.08.04.0014
תודוקנה ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 02 רטוקב      

  4,400.00    80.00   55.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע הרקתב  
      
ללוכ היזיבלט תנטנא תדוקנל הנכה תדוקנ     01.08.04.0015
ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
רמג ,ישאר תרושקת חול דע הדוקנהמ ריקב      

    600.00   150.00    4.00 'חי .טלפמוק ,היזיבלט תנטנאל עקת תיבב  
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ בשחמל הנכה תדוקנ     01.08.04.0016
הרקתב וא/ו ריקב הכישמ טוח םע מ"מ      
רמג ,ימוקמ תרושקת ןורא דע הדוקנהמ      

  6,800.00    80.00   85.00 'חי .טלפמוק ,JR-54 לופכ עקת תיבב  
      
תיטסוקא הרקת ללחב IFIW-ל הנכה תדוקנ     01.08.04.0017
םיזאפ-דח עקת יתב 2 םע 41D הספוק:ללוכ      
52 רוניצ םע תרושקתל עקת תיבו,רפמא 61      

  2,400.00   150.00   16.00 'חי .טלפמוק,תימוקמ תשר תלעת דע מ"מ  
      
רפוצ וא/ו ןצחל וא/ו יאלגל הנכה תדוקנ     01.08.04.0018
02 רטוקב רוניצ ללוכ ןשע/שא יוליג תכרעמל      
ןיב הרקתב הקיציב הכישמ טוח םע מ"מ      

  6,880.00    80.00   86.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע תודוקנה  
      
רוניצ ללוכ הרקתב וקרבל הנכה תדוקנ     01.08.04.0019
ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב ירושרש      
חול דיל הדובע תדמע דע הרקתב הדוקנה      
תספוק,הספוקל תורבחתה ללוכ ,התיכ      
םאתהב לכה,םילוקמר 2-ל תרנצ,תופעתסה      

  5,600.00   350.00   16.00 פמוק .טלפמוק ,תוינכותב יטרדנטס טרפל  
      
      
      
      
      
      
      

180,080.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
030/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     030 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
180,080.00 מהעברה      

      
      
תיטסלפ הספוק ךותב B הדובע תדמע     01.08.04.0020
תומוקמ 6-ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע תרצות      
61 םיזאפ דח למשחל עקת יתב 4 :ללוכ      
5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ םיסירת, רפמא      
2-ל הנכה ,ימוקמה למשחה חול דע מ"מ      
טוחו מ"מ 52 רטוקב רוניצ םע בשחמ תדוקנ      
תרושקת חול דע בשחמה תדוקנמ הכישמ      
,JR-54 לופכ עקת תיבב רמג ימוקמ      

 21,000.00   700.00   30.00 'חי .טלפמוק  
      
תיטסלפ הספוק ךותב C הדובע תדמע     01.08.04.0021
תומוקמ 8-ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע תרצות      
61 םיזאפ דח למשחל עקת יתב 6 :ללוכ      
5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ םיסירת ,רפמא      
2-ל הנכה ,ימוקמה למשחה חול דע מ"מ      
טוחו מ"מ 52 רטוקב רוניצ םע בשחמ תדוקנ      
תרושקת חול דע בשחמה תדוקנמ הכישמ      
JR, 2-54 לופכ עקת תיבב רמג ימוקמ      
לבכ םע מ"מ 02 רוניצ ללוכ ןופלט תודוקנ      

  4,800.00   800.00    6.00 'חי .טלפמוק ,ינקת ת"ב ,תוגוז 4 ןופלט  
      
תיטסלפ הספוק ךותב A הדובע תדמע     01.08.04.0022
תומוקמ 8 -ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע תרצות      
61 םיזאפ דח למשחל עקת יתב 6 :ללוכ      
5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ םיסירת ,רפמא      
תדוקנל הנכה ,ימוקמה למשחה חול דע מ"מ      
הכישמ טוחו מ"מ 52 רטוקב רוניצ םע בשחמ      
ימוקמ תרושקת חול דע בשחמה תדוקנמ      
תרנצ רובחל הנכה ,JR-54 עקת תיבב רמג      
,תומוקמ ינשל תדרפנ הספוק ךותב ,ןרקמ      

 16,000.00 1,000.00   16.00 'חי .טלפמוק  
      
רובע םינעגמ םע גותימ תואספוקו חפנ ןשיח     01.08.04.0023
תומכ( הרואתל היגרנאב ןוכסח תכרעמ      
)םילגעמה רפסמל םאתהב תואספוקה      

 20,000.00 1,000.00   20.00 'חי .טלפמוק ,תיטסוקא הרקת ללחב תנקתומ  
241,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

031/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     031 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  50.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
DEL THGIL KCAB 06X06 הרואת רזיבא     01.08.05.0001
54 תורונ םע תיטסוקא הרקתב עוקש מ"ס      
LB THGILIXAM ,ילרגטניא רביירד ,טוו      

 72,000.00   300.00  240.00 'חי .טלפמוק ,םיסדנהמ דערוא תמגוד  
      
תמגוד טוו DEL 51 תורונ םע הרואת רזיבא     01.08.05.0002
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

 12,150.00   270.00   45.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
תמגוד טוו DEL 02 תורונ םע הרואת רזיבא     01.08.05.0003
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

 48,000.00   300.00  160.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
םע טוו DEL 61  תורונ םע הרואת רזיבא     01.08.05.0004
םיסדנהמ דערוא תמגוד טנוברקילופ יוסיכ      

  2,400.00   300.00    8.00 'חי 45-PI, טלפמוק ,הרקתב ןקתומ.  
      
םע טוו DEL 63  תורונ םע הרואת רזיבא     01.08.05.0005
םיסדנהמ דערוא תמגוד טנוברקילופ יוסיכ      

  3,750.00   250.00   15.00 'חי 45-PI, טלפמוק ,הרקתב ןקתומ.  
      
,דל תורונ םע יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     01.08.05.0006
האיצי טלש ,תוקד 081 ילמינימ הלועפ ןמז      
תמגוד ,הרקתהמ יולת וא ריקה לע ןקתומ      

  6,000.00   400.00   15.00 'חי .טלפמוק ,701602 רפסמ ןזורטקלא  
      
ןמז ,טוו 3 דל תורונ םע םוריח תרואת רזיבא     01.08.05.0007
עוקש ,תוקד 081 םוריחב ילמינימ הלועפ      
,3116 רפסמ ןזורטקלא תמגוד ,הרקתב      

 33,250.00   350.00   95.00 'חי .טלפמוק  
      
טוו 13 דל תורונ םע ץוח תרואת רזיבא     01.08.05.0008
ינוציח ריק לע ןקתומ שעג 4T ראטס תמגודכ      

 17,500.00   500.00   35.00 'חי .הנבמה לש  
195,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 50.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

032/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     032 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  ה ז י ר כ ,ן ש ע  י ו ל י ג  60.80.10 ק ר פ  ת ת     
ה ק ע ז א ו       
      
םאתהב עצובת ןשע/שא יוליג תכרעמ      
תכרעמה ,0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      
.תיתבותכ תכרעמל ומיאתי הצקה דויצ לכו      
חקפמהו היריעה רושיא תא לבקל ןלבקה לע      
ינפל ןשע יוליג תכרעמ דויצ גוסו תרצותל      
.השיכרה      
      
,תובותכ 452 תיתבותכ ןשע יוליג תזכר     01.08.06.0001
תבלושמ,ע"ש וא RDA-0007 רייפלט תמגוד      
תנקתומ EVFT 003 תמגוד הזירכ םע      
םיליבכהו םיכילומה לכ ירוביח ללוכ ,הנבמ      

 12,000.00 12,000.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הילא  
      
לכב ןקתומ ,רייפלט תמגוד יטפוא ןשע יאלג     01.08.06.0002
תורקתב תוברל הנבמב שרדיש םוקמ      
,תויטסוקא תורקת לש םיללחב ,תויטסוקא      

 21,000.00   300.00   70.00 'חי .טלפמוק ,תופושח תורקת  
      
םוקמ לכב ןקתומ רייפלט תמגוד םוח יאלג     01.08.06.0003
,תויטסוקא תורקתב תוברל הנבמב שרדיש      

  1,500.00   300.00    5.00 'חי .טלפמוק ,תופושח תורקת  
      

  1,500.00   250.00    6.00 'חי .טלפמוק ,)ץופינ( ינדי ןצחל 01.08.06.0004
      

  1,800.00   300.00    6.00 'חי .טלפמוק ,ימינפ יוניפ רפוצ 01.08.06.0005
      

  1,600.00   400.00    4.00 'חי .טלפמוק ,ינוציח יוניפ רפוצ 01.08.06.0006
      
,גוס לכמ הצק תדיחיל תבותכ סיטרכ     01.08.06.0007

 18,200.00   200.00   91.00 'חי .טלפמוק  
      

    200.00   200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,יוביכ סיטרכ 01.08.06.0008
      

    200.00   100.00    2.00 'חי .טלפמוק ,ןומיס תרונמ 01.08.06.0009
      
לכ ןיב ר"ממ 1*2 ינקת םודא לבכ םע טוויח     01.08.06.0010
ןיבו ימוקמ תרושקת ןורא דע הצקה תודיחי      

  6,000.00     5.00 1,200.00 רטמ .טלפמוק ,תזכרל תרושקת ןורא  
      
      
      
      

 64,000.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
033/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     033 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 64,000.00 מהעברה      

      
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     01.08.06.0011
םיאתמ זגה לקשמ MF-002 זג םע C ישאר      
יאלג 2 ,תזכרל רוביח :ללוכ ,חולה תודימל      
ינדי הלעפה ןצחל ,בלוצמ רוביחב ןשע      
ןכומ לכה ,םיזתמ+תשוחנ תרנצ ,םוריחב      
תרשואמ יוביכה תכרעמ( .טלפמוק ,הלועפל      

  6,000.00 6,000.00    1.00 פמוק )יוביכה תושר י"ע  
      
,התצרה ,הנבמה לכב תכרעמה תלעפה     01.08.06.0012
לש בצמל התאבה דע םישמתשמה תכרדה      
ןימזמה לש םנוצר תועיבשל "שומישל הנכומ"      
תכרעמה רפס תקפסא ללוכ סדנהמהו      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,ןימזמה ידיל השק הכירכב  
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     01.08.06.0013
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      
יבכמ םע םימואתה לכ תוברל הקידבה רובע      
,התנקתה רחאלו תכרעמה תנקתה ינפל שא      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
תושירדל המיאתמ היהת הזירכ תכרעמ      
    27APFN   יוליג תזכר םע תבלושמ הייהתו  
תכרעמ דויצ תא רשאל ןלבקה לע .ןשע      
ינפל חקפמהו ןימזמה גיצנ לצא הזירכה      
רפסמ לע טולשת הזירכה תכרעמ .השיכרה      
רצח ,םירודזורפ ,תותיכ :ןוגכ םידרפנ םירוזיא      
ינפל ןלבקל ונתניש תויחנהל םאתהב 'וכו      
.דויצה תשיכר ינפלו עוציבה      
      
ןצחל ללוכ W003 S.M.R קפסהב רבגמ     01.08.06.0014

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי ןופלט תזכרמל םאתמ ,הנריס ,גנוג  
      
ינחלוש ימניד ןופורקימ ללוכ הזירכ תדמע     01.08.06.0015

    800.00   800.00    1.00 'חי םיראומ םינצחלו  
      
הנבמל הסינכב TTP םוריח ןופורקימ תדמע     01.08.06.0016

  1,200.00   400.00    3.00 'חי .הנגה תספוק תללוכ  
      

  2,000.00 2,000.00    1.00 'חי V42 יוביג תוללוס ללוכ V42 יטמוטוא ןעטמ 01.08.06.0017
      
תכרעמל םאתומ םילוצליצ ןועש     01.08.06.0018

    700.00   700.00    1.00 'חי )דבלב ןימזמה תשירד יפל היצפוא(.הזירכה  
      

 82,700.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
034/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     034 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,700.00 מהעברה      

      
      
,רבגמל הזירכה תדמע ןיב שרדנה טוויחה לכ     01.08.06.0019

    300.00   300.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
הרקתב ןקתומ וק יאנש ללוכ W02 8" לוקמר     01.08.06.0020
,ץע זגרא תוברל ריקה לע וא/ו  תיטסוקא      
םישרדנה רזעה יקלחו םירזיבאה לכ ללוכ      

 15,000.00   300.00   50.00 'חי .ריקה לע וא/ו הרקתב הנקתהל  
      
03 תינוציח הנקתהל יתכתמ רפוש לוקמר     01.08.06.0021
םירזיבאה לכ ללוכ ,ריקה לע ןקתומ ,טוו      

  3,500.00   700.00    5.00 'חי .הנקתהל םישרדנה רזעה יקלחו  
      

    800.00   200.00    4.00 'חי .לוק תמצוע תוסיו םע ירוזיא יאנש 01.08.06.0022
      
,תרנצב לחשומ רוזש 2X8.0 לבכב טוויח     01.08.06.0023

  3,500.00     5.00  700.00 רטמ .טלפמוק ,םירוביח ללוכ  
      
ןוצר תועיבשל הריסמו הקידב הלעפה רוביח     01.08.06.0024
3-ב ןרצי רפס תריסמו הנכה ללוכ ןימזמה      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .ןימזמל םיקתוע  
      
השירדל םאתהב תילנויצפוא הצירפ תכרעמ      
.דבלב היריעה לש תשרופמ      
      

    800.00   800.00    1.00 'חי .תזכרל םישקמ חול 01.08.06.0026
      

 12,000.00   400.00   30.00 'חי .יביספ םודא ארפניא יאלג 01.08.06.0027
      
חכ קפס תוברל ,םירוזא 4 דע יוליג תזכר     01.08.06.0028

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .םירבצמו  
      

    400.00   200.00    2.00 'חי .םינפ תנקתהל הקעזא רפוצ 01.08.06.0029
      

    650.00   650.00    1.00 'חי ץוח תנקתהל ,המצוע בר  הקעזא רפוצ 01.08.06.0030
      
תטלקומ העדוה םע ילטיגיד יטמוטוא ןגייח     01.08.06.0031

  1,900.00 1,900.00    1.00 'חי .רבצמ יוביגו  
      
,הקוצמ תאירקל יטוחלא טלקמ - רדשמ     01.08.06.0032

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .רבצמ יוביג תוברל  
      

  7,200.00    12.00  600.00 רטמ םינפ תנקתה - םירפוצ/םישגר/םיאלגל טווח 01.08.06.0033
135,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80.10 כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

035/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     035 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  70.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
השינב ןקתומ מ"ס 2 יבועב יביסמ ןבל ץע בג     01.08.07.0001
הקולח ללוכ תרושקת תונורא ךותב הנבמב      
תינורקע ראותמכ תונושה תוכרעמל      

    200.00   100.00    2.00 ר"מ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
תרושקת תשינב IC-4 טנוברקילופ תספוק     01.08.07.0002
,תואספוקל תרושקת תרנצ רוביח ללוכ      

  1,200.00   150.00    8.00 'חי .טלפמוק  
      
תחתמ ריקה לע IC-4 טנוברקילופ תספוק     01.08.07.0003
ללוכ תרושקת רובע הדבעמב למשח חולל      

    600.00   150.00    4.00 'חי .טלפמוק ,תואספוקל תרושקת תרנצ רוביח  
      
יוסכ םע קינכמלט תמגוד ישאר םוריח ןצחל     01.08.07.0004
, למשח חול דע טוויח תוברל תיכוכז      

    900.00   300.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
סדנהמ י"ע הנבמב למשחה ןקתמ תקידב     01.08.07.0005
לכ ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ,קדוב      
ןקתמה תריסמ ,קדובה תויחנה יפל םייוקילה      
,ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופ םלשומ בצמב      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .)ןימזמה י"ע שרדיו הדימב קר( טלפמוק  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     01.08.07.0006
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .ךמסומ יאלמשח      

  5,250.00    70.00   75.00 ע"ש .הדובעה  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     01.08.07.0007
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .רזוע יאלמשח      

  3,750.00    50.00   75.00 ע"ש .הדובעה  
 15,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 70.80.10 כ"הס  

      
ם י ב ש ח מ  80.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
היחנה יפל קרו ךא עצובי ילנויצפוא הז קרפ      
.ןימזמה לש תשרופמ      
      
ללוכ U04 מ"ס 08 קמוע 91" תרושקת דסמ     01.08.08.0001
תונפד ,תכתמ תרגסמב תיכוכזמ תימדק תלד      
דעוימ ,תוילגר ,תלדל לוענמ ,תוקירפ דצ      

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .ריקה לע הנקתהל  
      
      

  4,000.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
036/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     036 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,000.00 מהעברה      

      
      
ללוכ U6 מ"ס 04 קמוע 91" תרושקת דסמ     01.08.08.0002
תונפד ,תכתמ תרגסמב תיכוכזמ תימדק תלד      
דעוימ ,תוילגר ,תלדל לוענמ ,תוקירפ דצ      

  6,000.00 3,000.00    2.00 'חי .ריקה לע הנקתהל  
      
יעקש 4 ללוכ תרושקת דסמל ינקת ספ     01.08.08.0003
לבכ ,תרוקיב תירונ ,'א 61 ז"אמ ,למשח      
יזאפ דח EEC  עקת םע 'מ 5 ךרואב למשח      

  1,200.00   400.00    3.00 פמוק .רפמא 61  
      
םיעקש 42 םע PTU "91 5TAC בותינ חול     01.08.08.0004

  6,000.00 1,500.00    4.00 פמוק .RJ45  
 17,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיבשחמ 80.80.10 כ"הס  
706,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80.10 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.10 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     01.09.01.0010
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
הנוילע הנבל הטכילש תבכש,ןוטב יטנמלא לע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,תשעותמ      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
תותשר,םירצו םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

270,000.00    90.00 3,000.00 ר"מ .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב  
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     01.09.01.0020
, חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
בחורב C.V.P תותשר,םירצו םינטק םיחטש      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      
F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג,תמייקל השדח      

 40,250.00   115.00  350.00 ר"מ .'וכו  MPX תשר ,סקדא תוברל מ"ס 2 יבועב  
      
      
      

310,250.00 10.90.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
037/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     037 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
310,250.00 מהעברה      

      
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     01.09.01.0030
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

 44,200.00   130.00  340.00 ר"מ .ןרציה  
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     01.09.01.0040
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      
תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב      

 43,125.00   115.00  375.00 ר"מ .'וכו  
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     01.09.01.0050
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה      
.'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה      

 29,750.00    85.00  350.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה  
427,325.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90.10 כ"הס  
427,325.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

038/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     038 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
,קותינ יליפורפ,הניפ יליפורפ,הדרפהה      
ןיב רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
,גוס      
לככ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא      
י"ע םיקוושמה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
תרחא הרבח תרצות וא ע"ש וא "םייופיצ לייא"      
תושירד יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
.תוינכותב      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0010
גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמ ,ידוב לופ ,מ"ס      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
הדידמה.'וכו םילנפ,םיעופיש דוביע,תואמגודו      

434,750.00   235.00 1,850.00 ר"מ .תוריקה ןיב יקפוא לטיהב  
      
,מ"ס 3 יבועב ןבא וא שיש תוחולב ףוציר     01.10.01.0030
גוסמ,ר"מ/ח"ש 031 דוסי ריחמ ,תונוש תודימב      
תנכה תוברל ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ      
,שיש קבד ,שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה      
לכ ,תילטסירק הקרבה ,שוטיל ,תוגופ  ץוריח      
םינווג בוליש ,שרדנכ םיכותיחה      
םילנפ,םיעופיש דוביע, רליס,תואמגודו      
יחטשמ(.תוריקה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה.'וכו      

  3,360.00   420.00    8.00 ר"מ )תוגרדמל םייניב  
438,110.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

039/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     039 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
438,110.00 מהעברה      

      
      
טינרג יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0050
07 דוסי ריחמ ,מ"ס 04/02 תודימב ןלצרופ      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

 42,550.00   230.00  185.00 ר"מ )םיתורשב( .טלפמוק  
      
טינרג יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0060
07 דוסי ריחמ ,מ"ס 03/03 תודימב ןלצרופ      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

 49,450.00   230.00  215.00 ר"מ )םירודזורפב( .טלפמוק  
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     01.10.01.0070
,םירויכל חתפ דוביע תוברל םיתורשב םירויכ      
םירוח ,םיירוחאו םיימדק םייכנא תוחול      
.'וכו האישנ תייצקורטסנוק ,םיזרב ,תוינובסל      

 15,000.00 1,500.00   10.00 ר"מ .)וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה  
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     01.10.01.0080

  6,000.00   600.00   10.00 ר"מ .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל  
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     01.10.01.0090
תריחב יפל םיחיראמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש 003 דוסי ריחמ ,לכירדאה      
בוליש ,שרדינכ םיכותיחה לכ ,שרדינכ םיעצמה      

  3,000.00   600.00    5.00 ר"מ .'וכו יללכה ףוצירב  
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     01.10.01.0100
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

 15,000.00   300.00   50.00 'חי .'חי/ח"ש  
      
      
      
      
      

569,110.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
040/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     040 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
569,110.00 מהעברה      

      
      
תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     01.10.01.0110
םיינבה יחטשמב ףוצירה תמגודכ שיש/ןבא      
תוברל ,ןקת יפ לע יבועב ,תוגרדמה רדחב      

 22,200.00   370.00   60.00 רטמ .הגרדמה חלשב הקלחה דגנ ספ תותיס  
      
תמגודכ ןבא/שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     01.10.01.0120

  1,760.00    80.00   22.00 רטמ .מ"ס 01 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה  
593,070.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01.10 כ"הס  
593,070.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.10 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     01.11.01.0010
-תורקתו תוריק-ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

101,500.00    29.00 3,500.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל  
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     01.11.01.0020
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

  7,500.00 2,500.00    3.00 פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
תוריק-ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     01.11.01.0030
ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש -תורקתו      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל ,דיחא      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

 15,000.00    40.00  375.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל  
      
,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     01.11.01.0040
תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא      
,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא      
טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש רחא      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
126,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.10 כ"הס  
126,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.10 כ"הס  

      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

041/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     041 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירושיא םוינימולאה יטנמלא לכל,שיגי ןלבקה      
רשאי ןכו ונובשח לעו ומעטמ רוטקורטסנוק לש      
לכירדא לצא םוינימולאה יטנמלא לכ תא      
הנמזהה ינפל טקייורפה      
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0010

 25,380.00 25,380.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0020

  8,460.00 8,460.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0030

 22,560.00 11,280.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0040

 39,480.00 13,160.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0050

  3,760.00 1,880.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0060

 28,200.00 28,200.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0070

 13,160.00 6,580.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0080

  8,460.00 8,460.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0090

 26,320.00 3,290.00    8.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0100

  9,588.00   564.00   17.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0110

  2,820.00   940.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0120

 25,380.00 25,380.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      

213,568.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
042/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     042 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
213,568.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0130

  7,520.00 7,520.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0140

 50,760.00 16,920.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0150

 11,280.00 2,256.00    5.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 61-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0160

  9,870.00 3,290.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 81-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0170

 18,800.00 18,800.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 91-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0180

 12,690.00 4,230.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 02-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0190

124,080.00 11,280.00   11.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0200

 18,330.00 6,110.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 22-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0210

  5,170.00 5,170.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 52-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0220

 37,600.00 37,600.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 72-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0230

  2,256.00   752.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 23-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0240

  5,170.00 5,170.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 53-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0250

  2,256.00   752.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 83-א 'סמ סופיט ,טירפ     01.12.01.0260

 39,480.00 6,580.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
      

558,830.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
043/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     043 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
558,830.00 מהעברה      

      
      

 20,000.00 20,000.00    1.00 פמוק .טרפ יפל טייליקס 01.12.01.0270
578,830.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21.10 כ"הס  
578,830.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.10 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41.10 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטרה הטישב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     01.14.01.0010
תמגודכ תימוקמ טקל ןבא תוחול תועצמאב      
םינווגב ,תונוש תודימב ,ךומסה ןיבר רפס תיב      
דוסי ריחמ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,הצברה תבכש תוברל ,ר"מ/ח"ש 021 ןבאל      
,הטסורינמ םיטוח ,תנבלוגמ הדלפ תשר      
,םינוש ןבא יגוס בוליש,םינבלוגמ הדלפ ינתיווז      
ןריטסילופ תוחולמ רוק ירשג,ןוילע ןגמ יופיצ      
תשר ,סקדא תוברל מ"ס 2 יבועב F-03 לחושמ      
    MPX םיטרפה יפל טלפמוק לכה .'וכו  
םיחטשב ןה ר"מ יפל וטנ הדידמה .תוינכותב      
,גניפוק ,םילגועמו םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא      
יפשח ,תורוקו םידומע יופיח ,םיעקש ,םיקשימ      
חטשה יפל 'וכו תונולח ינדא ,תוזוזמ ,םיחתפ      
טרופמכו ר"מב וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה      

765,000.00   425.00 1,800.00 ר"מ .דחוימה טרפמבו ויקלח לכ לע 8732 ןקתב  
765,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 10.41.10 כ"הס  
765,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41.10 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51.10 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
044/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     044 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0030
רורקה תקופת , i24-NARIDAT םגד ןארידת      
םילבכ למשחל רוביח תוברל , ש"טב 00033      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , טקפ תודיחי ןיב      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      

 15,000.00 7,500.00    2.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ  
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0035
רורקה תקופת , i23-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 00072      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      

182,000.00 6,500.00   28.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ  
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0042
רורקה תקופת , i82-NARIDAT םגד ןארידת      
םילבכ למשחל רוביח תוברל , ש"טב 00832      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , טקפ תודיחי ןיב      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      

 23,200.00 5,800.00    4.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ  
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0055
רורקה תקופת , i81-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 58151      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      

  9,000.00 4,500.00    2.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ  
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0060
A081-RETREVNI-NARIDAT םגד ןארידת      
גוריד,ש"טב 06411 ילנימונ רורקה תקופת,      
ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל,A יטגרנא      
תודובע ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , טקפ תודיחי      
רותיא הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ      
יולימ טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח      

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג  
      
      
      

233,200.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
045/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     045 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
233,200.00 מהעברה      

      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0070
רורקה תקופת , i01-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 0399      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      

 16,000.00 3,200.00    5.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ  
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0080

 10,500.00   250.00   42.00 'חי . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ  
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     01.15.01.0085
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

 18,400.00    80.00  230.00 רטמ . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ  
      
ילבכ + תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     01.15.01.0090
, תרנצ טסט , זג יולימ םוקאו תרושקת למשח      

 90,000.00   150.00  600.00 רטמ )טלפמוק( ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה  
      
זג תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     01.15.01.0100

  4,000.00   800.00    5.00 'חי . ד"ממב  
      
הקיניל enil-nI חופמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0110
008  הקיפסל , יטסוקא אתב םיתורישמ      
, חבש/איגש תמגודכ , 1" 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 'חי )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב  
      
הקיניל enil-nI חופמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0120
006  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      

  2,200.00 2,200.00    1.00 'חי )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב  
376,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו דויצ 10.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

046/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     046 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     01.15.02.0010

  3,200.00    80.00   40.00 ר"מ . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש  
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     01.15.02.0015

  1,500.00    50.00   30.00 רטמ . 6" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא  
      

  1,950.00   150.00   13.00 'חי . תסוו + 6" רטוק לוגע הקיני סירת 01.15.02.0025
  6,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51.10 כ"הס  

383,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ 51.10 כ"הס  
      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     01.22.01.0010
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      

 14,700.00   210.00   70.00 ר"מ )םיתורשב( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה  
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0020
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ורקימ      
תוברל .מ"ס 03 םישגמה בחור ,מ"מ 6.0      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
תיטסוקא העירי,םיחתפה קוזיח,גוס      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס      

115,500.00   210.00  550.00 ר"מ .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה  
      
העוקש יצח תילרנימ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0030
תוברל ,CRN=09.0 ,מ"ס 06/06 תודימב      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס      

209,000.00   190.00 1,100.00 ר"מ .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו  
      
      
      
      
      

339,200.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
047/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     047 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
339,200.00 מהעברה      

      
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     01.22.01.0040
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
רמצ תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

 19,250.00    35.00  550.00 ר"מ .תקבדומ הרוחש תיכוכז  
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     01.22.01.0050
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש רחא      
לש  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה      

 10,000.00   200.00   50.00 ר"מ .) ןיעל הארינה חטשה  
      
תוחול 2 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     01.22.01.0060
דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תוברל ,מ"ס 01 דע לש ללוכ יבועבו      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק      
םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה(      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל      
,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה      
.טלפמוק לכה .'וכו שרדיש רחא ליפורפ      

  8,800.00   160.00   55.00 ר"מ )ןגומ בחרמב(  
      
יבועב תיכוכז רמצ ינורזמב סבג תוציחמ דודיב     01.22.01.0070
םיפוטע ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמב 2"      
םינורזמה קוזיח תוברל שא ןיסח ןליתאילופב      

  2,200.00    40.00   55.00 ר"מ .הליפנ תעינמל הציחמה לש היצקורטסנוקל  
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     01.22.01.0080
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

 16,500.00   100.00  165.00 ר"מ .הרקתב םיבלושמה  
      

 13,200.00 1,200.00   11.00 פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 01.22.01.0090
      
      
      

409,150.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
048/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     048 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
409,150.00 מהעברה      

      
      
חולב  םיתורשב תולסא ירוחאמ תוריק יופיצ     01.22.01.0100
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב  קורי סבג      
,םירוביחה לכו  םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
שרדיש רחא ליפורפ לכ,ןגמ תוניפ ,םיחתפה      
יפ לע יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו      

  6,250.00   250.00   25.00 ר"מ .שרדינה  
415,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.10 כ"הס  
415,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.10 כ"הס  

      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32.10 ק ר פ       
ר ת א ב       
      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
,03-ב ןוטב-םיליפורקימ-רטוק ינטק תואסנולכ     01.23.01.0010

341,250.00   350.00  975.00 רטמ .שרדנכ קמועבו מ"ס 54 רטוקב ,הקיציו חודיק  
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     01.23.01.0040

 60,200.00 4,300.00   14.00 ןוט .תואסנולכה  
401,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32.10 כ"הס  
401,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92.10 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     01.29.01.0010

    600.00    60.00   10.00 ע"ש .םימוחתה לכמו תועוצקמה  
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     01.29.01.0020

    700.00    70.00   10.00 ע"ש .םימוחתה לכמו תועוצקמה  
      
ע"ש וא "559 רליפרטק" ילגלג וא/ו ילחז לפוש     01.29.01.0030

  3,000.00   300.00   10.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ  
      

  3,000.00   300.00   10.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ 01.29.01.0040
      

  3,000.00   300.00   10.00 ע"ש .גהנ ללוכ ןוט 11 סמעמ תלעב הניכר תיאשמ 01.29.01.0050
      

 10,300.00 10.92.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
049/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     049 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,300.00 מהעברה      

      
      

  2,000.00   200.00   10.00 ע"ש .הלועמ ךתר ללוכ תכתר 01.29.01.0060
      

  2,000.00   200.00   10.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק 01.29.01.0070
      

  2,000.00   200.00   10.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ 01.29.01.0080
 16,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( י'גרב תודובע 10.92.10 כ"הס  
 16,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו י'גרב תודובע 92.10 כ"הס  

      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  94.10 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  10.94.10 ק ר פ  ת ת       
      
תילעמה ןרצי תינכות יפל תילעמה ריפב םוגיפ     01.49.01.0010
רמגב קורפ תוברל עוציבה תפוקת לכ ךרואל      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .הדובעה  
      
לקשמ ןוגכ תילעמה יריפב םינוש ןוטב יטנמלא     01.49.01.0020
ןרצי תינכות יפל 'וכו ןוטב יסיסב ,ידגנ      

  1,500.00 1,500.00    1.00 ק"מ .תילעמה  
      
רדחבו תילעמה ריפ תרקתב הדלפמ םיוו     01.49.01.0030

    600.00   300.00    2.00 'חי .תילעמה ןרצי תויחנה יפל תונוכמ  
      
שולשב יטטניס דיסב תילעמה ריפ םינפ דויס     01.49.01.0040

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק .תובכש  
      
ןוטב ,היינב תמלשהו םיפסו םיפוקשמ ןוטיב     01.49.01.0050
תולבטל תואספוק ןוטיבו תותלדה ביבס חיטו      
יקוזיחב חיט ינוקית ,תומוק יארמו םינצחל      
הדידמה .'וכו םיפוקשמה ,תותלדה ,םיספה      

  3,000.00 1,000.00    3.00 פמוק .תילעמל הסינכ חתפ יפל טלפמוק  
 12,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תילעמה ריפב תודובע 10.94.10 כ"הס  
 12,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תילעמה ריפב תודובע 94.10 כ"הס  

      
)ח ו ת י פ ( ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75.10 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
תורעה      

00.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
050/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     050 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
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      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.75 קרפ תת 00.75.10 כ"הס            
      
ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75.10 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8" ר ט ו ק       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     01.57.01.0010
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

  2,760.00   138.00   20.00 רטמ .םיחפס ללוכ  
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     01.57.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

  3,220.00   161.00   20.00 רטמ .םיחפס  
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     01.57.01.0040
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  1,960.00   196.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     01.57.01.0045
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  2,650.00   265.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
      

 10,590.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
051/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     051 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,590.00 מהעברה      

      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     01.57.01.0050
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  2,820.00   282.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     01.57.01.0220

  4,080.00   204.00   20.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     01.57.01.0230

  5,860.00   293.00   20.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
מ"מ 011 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     01.57.01.0235

  6,640.00   332.00   20.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ  
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     01.57.01.0435
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,891.00 1,891.00    1.00 'חי . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ  
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     01.57.01.0585
רוויע ןגוא+ןגוא/קקפ תועצמאב ותריגסו 2"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

    306.00   306.00    1.00 'חי ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה  
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     01.57.01.0590
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 3"-4"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

    890.00   445.00    2.00 'חי ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה  
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     01.57.01.0615

    882.00   294.00    3.00 פמוק 'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
      
הנכה תוברל ,היתש ימ ןקתמל הנכה     01.57.01.0620
יפות םוסחמו 2/1"  ןג זרב י"ע םימ תקפסאל      
ןיחולדו םימ תרנצ תחנה תוברל ,05/001      

    934.00   467.00    2.00 'חי 'מ 2 דע ךרואב  
 34,893.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75.10 כ"הס  

      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

052/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     052 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ל       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      

    510.00   170.00    3.00 'חי 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 01.57.02.0120
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     01.57.02.0385
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

  3,122.00 3,122.00    1.00 פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
רוביח ללוכ הייתשל םיזרב 4 םימ תייזרב     01.57.02.9001
כל ללוכ םלשומו ןקתומ בויבו םימל      

  9,000.00 4,500.00    2.00 'חי .םירזיבאה  
 12,632.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75.10 כ"הס  

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75.10 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(      
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     01.57.03.0005

  4,760.00   119.00   40.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ  
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     01.57.03.0050

 22,820.00   163.00  140.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ  
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     01.57.03.0055
דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  3,460.00   173.00   20.00 רטמ .רטמ 57.1  
 31,040.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

053/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     053 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,040.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     01.57.03.0060
דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  5,520.00   184.00   30.00 רטמ .רטמ 52.2  
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     01.57.03.0095

  8,080.00   202.00   40.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ  
 44,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75.10 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75.10 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     01.57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 21,263.00 1,933.00   11.00 'חי 521B רטמ 52.1 דע קמועב.  
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     01.57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,370.00 2,370.00    1.00 'חי 521B רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב.  
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     01.57.04.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,244.00 2,622.00    2.00 'חי 521B רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ קמועב.  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     01.57.04.0120

  5,093.00   463.00   11.00 'חי 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת  
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     01.57.04.0125

  1,512.00   504.00    3.00 'חי 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת  
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     01.57.04.0260

    590.00   295.00    2.00 'חי .דיתעב 4"-6"  
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     01.57.04.0410
,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל 6"-4"      
יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג      

    841.00   841.00    1.00 'חי .שרדנה יפ לע המיטאו  
      

    926.00   463.00    2.00 'חי והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 01.57.04.0420
 37,839.00 40.75.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

054/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     054 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,839.00 מהעברה      

      
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     01.57.04.0435

    547.00   547.00    1.00 'חי .'מ 2 דע קמועב 02-ב  
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 08 רטוקב הגיפס חודיק     01.57.04.0525
ללוכ ,'מ 5 דע קמועב תוימורט תוררוחמ      
ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ      

 24,000.00 8,000.00    3.00 פמוק תקצימ תשרמ הסכמו  
      
מ"ס 04 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     01.57.04.0535
רטוקב ירושרש רוניצ וזכרמב ר"מ 0.2 קמוע      

 12,000.00 2,000.00    6.00 פמוק סג ץצח וביבסו ינכטואג דבב ףוטע מ"מ 011  
      
תולובט תובאשמ יתש תנקתהו הקפסא     01.57.04.9000
דמוע דגנכ ש"קמ01 לש הקיפסל א"כ , בויבל      
ןכו , הריהמ הפילשל לגר ללוכ רטמ 02 לש      
תבצה ללוכ ריחמה .םיקצומ קוסירל תחלצ      
הרוביחו תמלשומה התנקתהל דע הבאשמה      
לולכיש דוקיפו למשח חול  םע הקינסה וקל      
    ,"CHANGE OVER" ,"OVER LOAD"  
קספמ .הלקת/הקספה/הלעפה תוירונ      
יפוצמ 2-לרוביח תורשפאו יטמוטוא/ינדי      
רובל ךומסב םקומי חולה . הבאשמה      
םירזיבא תנקתהו הקפסא ללוכ , תובאשמה      
:ןוגכ הקינסה וקל הבאשמ רוביחל םינוש      
לא , תורוניצ ,תויווז ,םיזרב ,םידרוקר      
ריווא ררחשמ , קותינ זרב ,םינגוא ,םירזוח      
הבאשמה תבצה ללוכ םירבחמ ראשו      
ןוטיב תחוש ללוכ  ןוטבמ החושב םירזיבאהו      
הבוג מ"ס 521 רטוקב ס תימורט ןמפלוו      
תובאשמה" ,  תומלוס ללוכ רט מ 00.4      
י"ע לארשי ידעומבו תבשב שומישל ורשואי      
וא/ו יתכלהה יגולונכטה ןוכמה וא/ו תמוצ ןוכמ      
ןימזמה רושיא תא ולבקי הרקמ לכבו- ע"ווש      

 60,000.00 60,000.00    1.00 פמוק .)הנמזהה ינפל  
134,386.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויב ינקתמ 40.75.10 כ"הס  
226,551.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

055/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     055 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

תותיכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07.10 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07.10 ק ר פ  ת ת       
      
ירבעמב םירלוק תנקתה ,שא ירבעמ םוטיא     01.70.01.0010
ימוטיא,ןקתה יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ      
,למשח ,היצלטסניא תוכרעמל שרדיש לככ שא      
תונוש תוכרעמ,שא יוביכו יוליג,ריווא גוזימ      
ךרד ,'וכו שרדיש רחא רבעמ לכ,תורחא      
םאתהב לכה ,שא תורקת/תופצר/תוריק      
לכב ,םינקתהו תואבכה תושרו ןקתה תושירדל      
לכב ,הדובעה יבלש לכב ,הדובעה םחתמ      
ינלבק תדובע ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ      
םידימע םיינקת םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה      
רושיאבו םינקתה לכ יפ לע ,םייתעשל שאב      
ירבעמ יריפ תמיטא תוברל ,תוחיטבה ץעוי      
SBK טיט י"ע שא רבעמ תמיסחל םילבכ      
תוברל תועש 3 ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב      
דויצו תודובעה לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה      
674 םינקתה תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה      
    SB 2014 ןכו NID עצובי ןכ  ומכ ילארשי ןקתו  
ריפה ידיצ ינשמ רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ      
לולכ םילבכה יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב      
רושיא תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב      

 30,000.00 30,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ  
 30,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07.10 כ"הס  
 30,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,702,966.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תותיכ 10 כ"הס
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
056/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     056 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ישארו דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     02.01.01.0020
עלסב הביצח תוברל .תונוש תודימב תואסנולכ      
רזוח יולימ ,אוהש עלס לכבו ףיצרו דיחא,השק      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
ללוכ רשואמ ךפש םוקמל הלבוהו קוליס וא/ו      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה .תורגאה לכ םולשת      

    160.00    80.00    2.00 ק"מ .הריפח יעופיש אללו הדובע  
    160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.20 כ"הס  
    160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.20 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
:תורעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1      
תשקב הקיצי םיללוכ הדיחיה יריחמ .2      
.עופישב הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב      
שרדינה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ.3      
ןקת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.תוינכותב וא/ו 811  ילארשי      
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     02.02.01.0010
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

    250.00     5.00   50.00 ר"מ .וטנ הדידמה  
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.02.01.0030

  2,400.00 1,200.00    2.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל  
      

  9,000.00   180.00   50.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ 02.02.01.0040
      

 19,500.00 1,500.00   13.00 ק"מ .תוינכותב טרופמכ םינוש םיכתחב ןוטב ידומע 02.02.01.0050
      

108,000.00 1,500.00   72.00 ק"מ .מ"ס 0281 יבועב ןוטב תוריק 02.02.01.0060
      

 63,000.00 1,400.00   45.00 ק"מ .מ"ס 5303 יבועב ןוטב תוריק 02.02.01.0070
      
      
      
      

202,150.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
057/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     057 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
202,150.00 מהעברה      

      
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     02.02.01.0080
תרקת תיתחתל דע הדידמה .תוערגמו תוטילב      

 27,000.00 1,350.00   20.00 ק"מ .תוימורטה תוטלפה וא ןוטבה  
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.02.01.0090

 27,000.00 1,350.00   20.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל  
      

  9,450.00   270.00   35.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 02.02.01.0100
      

 24,200.00   440.00   55.00 ר"מ .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 02.02.01.0110
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.02.01.0120
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

 40,000.00   500.00   80.00 ק"מ . מ"ס 6/6  
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.02.01.0130
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

 12,800.00 1,600.00    8.00 ק"מ .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב  
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.02.01.0140
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

  6,500.00 1,300.00    5.00 ק"מ .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש  
      
ףושח ןוטב יחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     02.02.01.0150
הדלפ וא םידיבל וא ץע תוחולמ תוינבתב      

 18,000.00    80.00  225.00 ר"מ .'וכו םימ יפא ,תוניפ םוטיק תוברל  
      
5 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     02.02.01.0160
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

 60,500.00    55.00 1,100.00 ר"מ .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו  
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     02.02.01.0170

 49,000.00 1,400.00   35.00 ק"מ .תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ  
      
תבשותכ ןוטב תורוקמ תויקפוא ןוטב תוטילב     02.02.01.0180

  2,250.00 1,800.00    1.25 ק"מ .תוימורט תוטלפל  
      
      
      
      

478,850.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
058/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     058 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
478,850.00 מהעברה      

      
      
051/001 לש תויללכ תודימב "ןוטב זגרא"     02.02.01.0190
,םייכנאו םייקפוא ןוטב יחטשמ תוברל ,מ"ס      
האר .'וכו הדובא תינבת ,תונוש תודימב      

 29,900.00 1,300.00   23.00 רטמ 5-5 ךתח 90 היצקורטסנוק  תינכות  
      

  3,000.00    40.00   75.00 ק"מ 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע תפסות 02.02.01.0195
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.02.01.0200
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

172,000.00 4,300.00   40.00 ןוט .ןוטבה ןויזל ,םינוש  
683,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.20 כ"הס  
683,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.20 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     02.03.01.0010

143,550.00   330.00  435.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס  
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     02.03.01.0020

 61,250.00   350.00  175.00 ר"מ .מ"ס 52 יבועב ,ע"ש  
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     02.03.01.0030

168,750.00   450.00  375.00 ר"מ .מ"ס 54 יבועב ,ע"ש  
373,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 10.30.20 כ"הס  
373,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30.20 כ"הס  

      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     02.04.01.0010
םינטק םיחטשב היינב ללוכ ריחמה מ"ס 01      
,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ תריגסו      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 19,600.00   140.00  140.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
      
      
      

 19,600.00 10.40.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
059/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     059 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,600.00 מהעברה      

      
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     02.04.01.0020
םינטק םיחטשב היינב ללוכ ריחמה מ"ס      
,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ תריגסו      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 11,700.00   180.00   65.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
 31,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40.20 כ"הס  
 31,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40.20 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינפל חוקיפה רושיא תא לבקל ןלבקה לע      
.םוטיאה תודובע עוציב תליחת      
      
יבועב תללכושמ תינמוטיב העיריב תוגג םוטיא     02.05.01.0010
לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור ללוכ ריחמה,מ"מ 5      
םוטיא ,474SG דוסי תבכש ,שרדייש םוקמ      
לגרסל דע תוקעמה יבג לע גגה תעיריב      
קוזיח תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה      
לגרסב תוקעמל תועיריה קוזיח ,םוטיא תעיריו      
ירבעמ םוטיא ,קיטסמב המיתס + םוינימולא      
תועיריה .דחוימה טרפמב טרופמה לכו תרנצ      
לע תולועה תועיריה.עבטומ ץצח רמגב ויהי      
.דרפינב ודדמי אלו ריחמב תולולכ הקעמה      

 77,000.00   140.00  550.00 ר"מ .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה  
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     02.05.01.0020
ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 5 יבועב      

 22,000.00    40.00  550.00 ר"מ .םח טלפסאב  
      
ליסורוטב תותיזחב ןבא יופיצל תחתמ םוטיא     02.05.01.0030
    001-XF תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא  
הבכיש לכ(,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב      
תנכה  ללוכ ריחמה )הנוש ןווגב עצובת      
תרנצ ירבעמ םוטיא ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה      
טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו      

 30,000.00    50.00  600.00 ר"מ .ןרציה  
      
      
      

129,000.00 10.50.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
060/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     060 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
129,000.00 מהעברה      

      
      
ינמוטיב יופיצב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     02.05.01.0040
סקלפוטסלא גוסמ רמילופב חבשומ ירמוטסלא      
ללוכ ריחמה זפוטסלא וא 01 םוגיטסמ וא      
ינמוטיב רמיירפ ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה תנכה      
ע"ש וא םוגיטסמ רמיירפ וא דוסי זפ גוסמ      
יופיצ תובכש 2 ,ר"מ/םרג 003 לש תומכב      
שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב      
םוטיא,תרנצ ירבעמ םוטיא ,מ"מ 2 לש יבועב      
תוברל ,שרדנכ תובכשה לכו תרוקיב תואספוק      
לכה .מ"ס 52 הבוגל תוריקה יבג לע םוטיא      
לטיהב הדידמה( .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק      

  2,800.00    80.00   35.00 ר"מ )תוריקה ןיב יקפוא  
      
לע וא סבג לע םיבוטר םיחטש תוריק םוטיא     02.05.01.0050
יחיראל תחתמ קולב לע וא חיט לע וא ןוטב      
םוטיא תכרעמב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
ידי לע רצוימה ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ      
ללוכ ריחמה,הזתהב וא החירמב רקזפ תרבח      
תומכב ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ רמיירפ      
רטסאמ תובכש יתשו ר"מ/םרג 003 לש      
    LLAW הבכשל ר"מ/ג"ק 2-5.1 לש תומכב,  
תנכה תוברל מ"מ 8.0 לש )שבי( ללוכ יבועל      
תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,תיתשתה      
טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ      
תולולכ תוריקה לע תולועה תועיריה.ןרציה      

  8,400.00    80.00  105.00 ר"מ .דרפינב ודדמי אלו ריחמב  
140,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50.20 כ"הס  
140,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.20 כ"הס  

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     02.06.01.0010

  5,500.00 5,500.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     02.06.01.0020

 11,000.00 5,500.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
41-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     02.06.01.0030

 22,000.00 11,000.00    2.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      

 38,500.00 10.60.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
061/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     061 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 38,500.00 מהעברה      

      
      
51-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     02.06.01.0040

  8,000.00 8,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ+חבטמ ןורא     02.06.01.0050
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 91-נ      

  5,300.00 5,300.00    1.00 'חי .המישרב  
      

 11,000.00 1,000.00   11.00 רטמ .טרפ יפל םישנ תרזעל הקעמ 02.06.01.0070
 62,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 10.60.20 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
5-מ 'סמ סופיט ,םיכנל די יזחאמ תכרעמ     02.06.02.0010

  4,400.00 2,200.00    2.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-מ 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.02.0020

  1,600.00 1,600.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-מ 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.02.0030

  2,500.00 2,500.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-מ 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.02.0040

  1,600.00 1,600.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 91-מ 'סמ סופיט ,רק ימ ןקתמ     02.06.02.0050

  5,000.00 2,500.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-מ 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0060

  6,000.00 6,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טרופמכ ריק יבג לע תוגרדמל ינקת די זחאמ     02.06.02.0070

  6,500.00   250.00   26.00 רטמ .תוגרדמ תינכותב  
      
תוגרדמ ירדח זכרמב ריק יבג לע ינקת הקעמ     02.06.02.0080

  5,250.00   350.00   15.00 רטמ .תוגרדמ תינכותב טרפ יפל  
 32,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 20.60.20 כ"הס  
 95,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

062/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     062 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ה נ ב מ ( ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.20 ק ר פ       
      
/ ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70.20 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     02.07.01.0010
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  3,750.00   125.00   30.00 רטמ . הריפחו תוביצח  
      

  3,750.00   150.00   25.00 רטמ . שניא 3 רטוק ךא ל"נכ 02.07.01.0020
      

  1,700.00   170.00   10.00 רטמ . שניא 4 רטוק ךא ל"נכ 02.07.01.0030
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     02.07.01.0040
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  4,200.00    70.00   60.00 רטמ . תומלשב לוורש  
      

  4,800.00    80.00   60.00 רטמ לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 02.07.01.0050
      

    900.00    90.00   10.00 רטמ לוגיטלומ )מ"מ23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 02.07.01.0060
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     02.07.01.0070
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

    350.00    35.00   10.00 רטמ . יטסלפ טרס  
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     02.07.01.0080
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 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

  3,600.00 1,800.00    2.00 פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

  1,400.00   350.00    4.00 'חי . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 02.07.01.0090
 24,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70.20 כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

063/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     063 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     02.07.02.0010
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
4" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

  5,600.00   140.00   40.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     02.07.02.0020
םיחפס תוברל )04 - 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      
תרצות , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק ,      

    700.00    70.00   10.00 רטמ .ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל  
      
תוברל תיירבגמ מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ     02.07.02.0030
ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק , םיחפס      

  4,500.00    90.00   50.00 רטמ .יולת וא/ו ןוטב תפיטע +  
      

    150.00   150.00    1.00 'חי . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 02.07.02.0040
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     02.07.02.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      
תריחבל הטסורינ וא זילפמ גרבומ הסכמ וא      

  1,680.00   240.00    7.00 'חי .לכירדאה  
      

    460.00   230.00    2.00 'חי . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 02.07.02.0060
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     02.07.02.0070
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      
הטסורינ וא תעבורמ תרגסמב תגרבומ      

  1,800.00   900.00    2.00 'חי .לכירדאה תריחבל  
 14,890.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70.20 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
- הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב תוברל      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכו ,ןיירושמ      
      
סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ ויהי      
לש טרפמל םאתהבו ,  חקפמ/לכירדא לצא      
. קנב יזח      
      

30.70.20 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
064/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     064 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
04/06 תודימב ןבל סרחמ חבטמל הרעק     02.07.03.0010
רוד לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ מ"ס      
, ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ "06      

    550.00   550.00    1.00 'חי .ךרע הווש וא  
      
םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     02.07.03.0020
תמח תרצות ל"נה רויכל , חבטמל םירק /      
    REXIM NEHCTIK לכ וא "פמט תוסיו םע  
תורוניצ + םילינ + הכואר היפ ללוכ רחא גוס      

    650.00   650.00    1.00 'חי .םיניירושמ  
      
תמגודכ , םיתורישל ןבל סרחמ הצחר ירויכ     02.07.03.0030
, ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח" תרצות      

  5,000.00   500.00   10.00 'חי . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ  
      
רויכל חרפ םיתורישל זרב הנקתהו הקפסא     02.07.03.0040
, תמח תרצות םימח םירק םימל יולת / חנומ      

  6,000.00   600.00   10.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ + םילינ + םלשומ ןקתומ  
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     02.07.03.0050
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

  1,100.00   550.00    2.00 'חי .ךרע הווש וא ,ןופיסו  
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     02.07.03.0060
+ תמח תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ      

  1,400.00   700.00    2.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ + םילינ  
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     02.07.03.0070
סופיט הסכמו בשומ ללוכ ,םטול םגד "הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      

 15,000.00 2,500.00    6.00 'חי .ייורג תרצות יומס החדה לכימ  
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     02.07.03.0080
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ תקרב      
זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      
יומס החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די      

  5,600.00 2,800.00    2.00 'חי . ייורג תרצות  
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב     02.07.03.0090

  1,150.00   115.00   10.00 'חי . םלשומ ןקתומ  
      
      
      

 36,450.00 30.70.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
065/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     065 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,450.00 מהעברה      

      
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 2" קותינ יזרב     02.07.03.0100

    230.00   230.00    1.00 'חי . םלשומ ןקתומ  
      
םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 03 ילמשח דוד     02.07.03.0110
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק . תרנצ ירוביח + םיחתור םימ תולעמ  
 38,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70.20 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     02.07.04.0010
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
4" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

  4,200.00   140.00   30.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
      
טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     02.07.04.0020

  1,000.00   250.00    4.00 'חי ."4S15  
      

    800.00   200.00    4.00 'חי .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 02.07.04.0030
      

    800.00   200.00    4.00 'חי . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 02.07.04.0040
  6,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70.20 כ"הס  
 84,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )הנבמ( האורבת ינקתמ 70.20 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  .נ .מ ,ל מ ש ח  ן ק ת מ  80.20 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל י ב כ  10.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח םג ללכנ םינושה םילבכה ריחמב      
תרושקת תוחולל וא/ו למשח תוחולל םילבכה      
.'דכו תונורק ,םיקדהמ תוברל      
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 4*59 הנזה לבכ     02.08.01.0001
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

  5,500.00   220.00   25.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
      

  5,500.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
066/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     066 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,500.00 מהעברה      

      
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 5*01 הנזה לבכ     02.08.01.0002
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

  2,400.00    40.00   60.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.2*3 הנזה לבכ     02.08.01.0003
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

  1,200.00     6.00  200.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*5 הנזה לבכ     02.08.01.0004
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    800.00     8.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*3 הנזה לבכ     02.08.01.0005
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

  1,000.00     5.00  200.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
לחשומ YYN ר"ממ 01*5.1 דוקיפ לבכ     02.08.01.0006
אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ תרנצב      
,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב וללכנ      

    600.00    12.00   50.00 רטמ .טלפמוק  
      
ר"ממ 59 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ     02.08.01.0007
בתכ לש םירחא םיפיעסב וללכנ אלש םירקמל      

  1,800.00    60.00   30.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה  
      
מ"מ 02 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     02.08.01.0008
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    300.00     2.00  150.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
מ"מ 52 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     02.08.01.0009
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    600.00     4.00  150.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
מ"מ 23 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     02.08.01.0010
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    300.00     6.00   50.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
      
      
      

 14,500.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
067/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     067 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,500.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 05 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     02.08.01.0011
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    500.00    10.00   50.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
יליבכל מ"ס 02*5.8 תיתכתמ תשר תלעת     02.08.01.0012
הרקת ללחב תנקתומ תרושקת וא/ו למשח      
לש תוילניגרוא תוכמות תללוכ תיטסוקא      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ,'מ 5.1 לכ ןרציה      

 11,200.00    70.00  160.00 רטמ .טלפמוק ,םישרדנה  
      
תוגוז 01  הנבמ ךותב הנקתהל םינופלט לבכ     02.08.01.0013

    600.00    12.00   50.00 רטמ .טלפמוק ,תרנצב לחשומ  
      
,7TAC הנבמ ךותב הנקתהל םיבשחמ לבכ     02.08.01.0014

  1,500.00    15.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תרנצב לחשומ הגי'ג  
 28,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םיליבכ 10.80.20 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
שרדמה תיב הנבמ לש תודוסי תקראה     02.08.02.0001
,תוינכותב טרופמכ למשחה תונקתל םאתהב      
ללוכ הנבמה תודוסיב רושיג תעבט :ללוכ      
תודוקנ ,הקראה ספ ,ןויזה ילזרב לכ רוביח      
תואספוק םע הנבמה תוניפב האיצי      
ספל תוכרעמה לכ רוביח ,טוויח ,תוניירושמ      

  5,000.00 5,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,)'דכו למשח ,םימ( הקראה  
      
,הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     02.08.02.0002
תולעת ,תרושקתו למשחל תשר תולעת :ןוגכ      
תויתכתמ םימו בויב תרנצ ,ריוא גוזימ תרנצו      
תוחפל ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ תועצמאב 'וכו      
תונקתו קוחב שרדנכ הקראה ספ דע      

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,למשחה  
      
למשח חול דיל םילאיצנטופ תאוושה ספ     02.08.02.0003
וילא הקראה יכילומ לכ רוביח ללוכ ישאר      
,למשחה תונקתו קוחב שרדנל םאתהב      

    400.00   400.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
      
      

  8,400.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
068/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     068 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,400.00 מהעברה      

      
      
לכ רוביח ללוכ הנבמה ימוקמ תוקראה ספ     02.08.02.0004
קוחב שרדנל םאתהב וילא הקראה יכילומ      

  1,500.00   300.00    5.00 פמוק .טלפמוק ,למשחה תונקתו  
  9,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 20.80.20 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויסנ לעב ןרצי לצא ורצויי למשחה תוחול לכ      
ןקת יפל ורצויי תוחולה .םינש 5 לעמ לש      
.93416 ילארשי      
      
ןוראמ בכרומ B ישאר למשח חול הנבמ     02.08.03.0001
קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע תכתמ      
טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ 004      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ,תוינכותב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
תברזר רומשל עצבמה ןלבקה לע( טלפמוק      

 10,500.00 3,500.00    3.00 ר"מ .)דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ  
      
ןוראמ בכרומ  2B הנשמ למשח חול הנבמ     02.08.03.0002
קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע תכתמ      
טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ 004      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ,תוינכותב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
תברזר רומשל עצבמה ןלבקה לע( טלפמוק      

  8,750.00 3,500.00    2.50 ר"מ .)דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ  
      
ןוראמ בכרומ  1B הנשמ למשח חול הנבמ     02.08.03.0003
קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע תכתמ      
טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ 004      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ,תוינכותב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
תברזר רומשל עצבמה ןלבקה לע( טלפמוק      

  7,000.00 3,500.00    2.00 ר"מ .)דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ  
      
      
      
      
      

 26,250.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
069/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     069 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,250.00 מהעברה      

      
      
היגולונכט/םיבשחמ ירדחב למשח חול הנבמ     02.08.03.0004
םע תונירושמ טנוברקילופ תואספוקמ בכרומ      
רזעה יקלח לכ ללוכ IC-4 תמגוד תופלק      
לש םוקמ תברזר ללוכ( טלפמוק ,םישרדנה      

  4,500.00 1,500.00    3.00 פמוק .)דיתעב דויצ תפסותל 52%  
      
,הלבוה :ללוכ B ישאר למשח חול תנקתה     02.08.03.0005
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
,הלבוה :ללוכ 2B הנשמ למשח חול תנקתה     02.08.03.0006
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,200.00 1,200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
,הלבוה :ללוכ 1B הנשמ למשח חול תנקתה     02.08.03.0007
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,200.00 1,200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
םיבשחמ ירדחב למשח חול תנקתה     02.08.03.0008
,הלבוה :ללוכ ,הנבמה ריק לע היגולונכט/      
לכל רוביח ,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  2,100.00   700.00    3.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
ןלרמ תרצות ויהי םיז"אמהו םית"מאמה לכ      
ע"ש וא דנרגל,BBA ,רלימ רנקולק,ןר'ג      
      
הנגה םע רפמא 052*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.03.0010
22 קותינ רשוכ ,'א 052-002 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 002*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.03.0011
22 קותינ רשוכ ,'א 002-041 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  8,000.00 4,000.00    2.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 04*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.03.0012
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 04-52 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  2,000.00 1,000.00    2.00 'חי .טלפמוק ,הקספה לילס  
      

 50,750.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
070/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     070 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,750.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע רפמא 061*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.03.0013
22 קותינ רשוכ ,'א 061-001 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  1,800.00 1,800.00    1.00 'חי .טלפמוק ,תנווכתמ  
      
הנגה םע רפמא 36*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.03.0014
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 36-04 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  1,600.00   800.00    2.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 5.2*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.03.0015
דיוצמ ,.מ.ב  קותינ רשוכ ,'א 5.2-6.1 תימרת      

  1,500.00   500.00    3.00 'חי .טלפמוק ,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב  
      
ילנימונ םרז ת"מאמל הקספה לילס תפסות     02.08.03.0016

  1,200.00   400.00    3.00 'חי .טלפמוק ,רפמא 061*3 דע  
      
032 לילס חתמ ,רפמא 61 יזאפ-דח ןעגמ     02.08.03.0017
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד,טלוו      

  1,500.00   150.00   10.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
032 לילס חתמ ,רפמא 61 יבטוק תלת ןעגמ     02.08.03.0018
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד ,טלוו      

    250.00   250.00    1.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 52*3 ןעגמ     02.08.03.0019
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

    800.00   400.00    2.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 04*3 ןעגמ     02.08.03.0020
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

  1,500.00   500.00    3.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     02.08.03.0021
01 קותינ רשוכ ,יבטוק-דח רפמא 52-01      

 10,350.00    45.00  230.00 'חי .טלפמוק ,רפמאוליק  
      
םיוק תנגהל ספא קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     02.08.03.0022

    400.00   100.00    4.00 'חי .טלפמוק ,םייזאפ דח  
      
      
      
      

 71,650.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
071/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     071 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 71,650.00 מהעברה      

      
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     02.08.03.0023
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

  5,000.00   250.00   20.00 'חי .טלפמוק  
      
,רפמא 52*3 ז"אמל  הקספה לילס תפסות     02.08.03.0024

    300.00   100.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
ילנימונ םרזל ,םירשוגמ םיזאפ דח םי"זאמ 3     02.08.03.0025
    3X52-01 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא,  

    750.00   250.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     02.08.03.0026
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04-23*3      

  6,000.00   300.00   20.00 'חי .טלפמוק  
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ רסממ     02.08.03.0027

  5,250.00   350.00   15.00 'חי .טלפמוק ,"סנמיס" תמגוד ,א"מ 03  
      
ןצחלו DELITLUM ןומיס תורונמ 3 םע טס     02.08.03.0028

  1,500.00   250.00    6.00 פמוק .טלפמוק ,יבטוק תלת  
      
תיעובשו תימוי תינכות ילטיגיד תבש ןועש     02.08.03.0029
,תוקד 5 ילמינימ הלעפה תוסיו ,הברזר םע      

    700.00   350.00    2.00 'חי .טלפמוק ,סנמיס תמגוד  
      
קפסה םדקמ ,רדת ,חתמ ,םרזל דדומ בר     02.08.03.0030
CTL םגד הרקב ימושי תרצות תמגוד      
    TENLE רפמא 5/052 םרז ינשמ 3 ללוכ,  

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      

  1,500.00   100.00   15.00 'חי .רפמא 61 םיבצמ 3 ז"אמ יומד םרז קספמ 02.08.03.0031
      

    800.00   400.00    2.00 'חי .4B655-OSI תכרעמ 02.08.03.0032
 95,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 30.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

072/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     072 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  40.80.20 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
תוברל תרושקתו למשחל עקתה יתב לכ      
םגד דרובסיו תמגוד ויהי רואמה יקספמ      
ויהי תרנצה תונקתה לכ  .ט"הת טנגלא      
תיטסוקא הרקתב וא/ו ט"הת היומס הנקתהב      
.םיימינפ םיסירתב ודיוצי עקתה יתב לכ      
םיכילומ,לבכ ללוכ תודוקנה לכ ריחמ      
.םיליבומו      
      
םע יזאפ תלת וא דח לגעמב רואמ תדוקנ     02.08.04.0001
דע ט"הת תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      
ןיוצמכ םרז קספמ ללוכ ,למשח חול      

 18,900.00   140.00  135.00 'חי .טלפמוק ,תוינכותב  
      
םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     02.08.04.0002
תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ הנבמב      
,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע ט"הת      

  4,200.00   120.00   35.00 'חי .טלפמוק  
      
רואמ תדוקנל תרנצו טוויח םע ןצחל תפסות     02.08.04.0003

    150.00    50.00    3.00 'חי .טלפמוק,למשח חול דע  
      
,ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     02.08.04.0004
יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע      

  3,750.00   150.00   25.00 'חי .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע  
      
יזאפ-דח הנזה וק ללוכ ילמשח דודל הדוקנ     02.08.04.0005
דע למשחה חולמ היומס הנקתהב ר"ממ 5.2      

    350.00   350.00    1.00 'חי טלפמוק,דודה דיל ןוחטב קספמ ללוכ דודה  
      

    100.00    20.00    5.00 'חי .טלפמוק ,םימ ןגומ ת"ב רובע תפסות 02.08.04.0006
      
חולב יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     02.08.04.0007
ללוכ ,למשח חול דע דרפנ וק םע תרושקת      
,יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      

    300.00   150.00    2.00 'חי .טלפמוק ,6N וקסינ עקת תיב ללוכ  
      
מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ,ןופלט תדוקנ     02.08.04.0008
4 ינקת ןופלט לבכ םע "וילאמ הבכ" גוסמ      
םינופלט ןורא דע ןופלטה תדוקנמ תוגוז      
ריקב העוקש 55 הלוגע הספוקב רמג ,ישאר      

    240.00   120.00    2.00 'חי .טלפמוק ,ינקת ת"ב םע  
      

 27,990.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
073/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     073 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,990.00 מהעברה      

      
      
רוניצ ללוכ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     02.08.04.0009
תודוקנה ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 02 רטוקב      

  1,440.00    80.00   18.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע הרקתב  
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ בשחמל הנכה תדוקנ     02.08.04.0010
הרקתב וא/ו ריקב הכישמ טוח םע מ"מ      
רמג ,ימוקמ תרושקת ןורא דע הדוקנהמ      

    160.00    80.00    2.00 'חי .טלפמוק ,JR-54 לופכ עקת תיבב  
      
תיטסוקא הרקת ללחב IFIW-ל הנכה תדוקנ     02.08.04.0011
םיזאפ-דח עקת יתב 2 םע 41D הספוק:ללוכ      
52 רוניצ םע תרושקתל עקת תיבו,רפמא 61      

    300.00   150.00    2.00 'חי .טלפמוק,תימוקמ תשר תלעת דע מ"מ  
      
רפוצ וא/ו ןצחל וא/ו יאלגל הנכה תדוקנ     02.08.04.0012
02 רטוקב רוניצ ללוכ ןשע/שא יוליג תכרעמל      
ןיב הרקתב הקיציב הכישמ טוח םע מ"מ      

  2,000.00    80.00   25.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע תודוקנה  
      
וא/ו הקעזא תכרעמ יאלגל הנכה תדוקנ     02.08.04.0013
הנכה תוברל( אוהש גוס לכמ הצק תדוקנ      
םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ )תלדב טנגמל      
דע תודוקנה ןיב הרקתב הקיציב הכישמ טוח      

    320.00    80.00    4.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול  
      
תיטסלפ הספוק ךותב B הדובע תדמע     02.08.04.0014
תומוקמ 6-ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע תרצות      
61 םיזאפ דח למשחל עקת יתב 4 :ללוכ      
5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ םיסירת, רפמא      
2-ל הנכה ,ימוקמה למשחה חול דע מ"מ      
טוחו מ"מ 52 רטוקב רוניצ םע בשחמ תדוקנ      
תרושקת חול דע בשחמה תדוקנמ הכישמ      
,JR-54 לופכ עקת תיבב רמג ימוקמ      

  1,400.00   700.00    2.00 'חי .טלפמוק  
      
ןקתומ רפמא 61X3 ןירושמ ןוחטב קספמ     02.08.04.0015

    600.00   200.00    3.00 'חי הנבמב  
      

    300.00   150.00    2.00 'חי רפמא 36X3 גוזימ תדיחי לש ילמשח רוביח 02.08.04.0016
 34,510.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80.20 כ"הס  

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

074/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     074 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  50.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד טוו DEL 51 תורונ םע הרואת רזיבא     02.08.05.0001
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

  1,620.00   270.00    6.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
תמגוד טוו DEL 02 תורונ םע הרואת רזיבא     02.08.05.0002
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

  9,000.00   300.00   30.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
תמגוד טוו DEL 23 תורונ םע הרואת רזיבא     02.08.05.0003
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

 25,600.00   400.00   64.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
םע טוו DEL 61  תורונ םע הרואת רזיבא     02.08.05.0004
םיסדנהמ דערוא תמגוד טנוברקילופ יוסיכ      

    600.00   300.00    2.00 'חי 45-PI, טלפמוק ,הרקתב ןקתומ.  
      
,דל תורונ םע יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     02.08.05.0005
האיצי טלש ,תוקד 081 ילמינימ הלועפ ןמז      
תמגוד ,הרקתהמ יולת וא ריקה לע ןקתומ      

  2,400.00   400.00    6.00 'חי .טלפמוק ,701602 רפסמ ןזורטקלא  
      
ןמז ,טוו 3 דל תורונ םע םוריח תרואת רזיבא     02.08.05.0006
עוקש ,תוקד 081 םוריחב ילמינימ הלועפ      
,3116 רפסמ ןזורטקלא תמגוד ,הרקתב      

  8,750.00   350.00   25.00 'חי .טלפמוק  
 47,970.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 50.80.20 כ"הס  

      
  ה ז י ר כ ,ן ש ע  י ו ל י ג  60.80.20 ק ר פ  ת ת     
ה ק ע ז א ו       
      
םאתהב עצובת ןשע/שא יוליג תכרעמ      
תכרעמה ,0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      
.תיתבותכ תכרעמל ומיאתי הצקה דויצ לכו      
חקפמהו היריעה רושיא תא לבקל ןלבקה לע      
ינפל ןשע יוליג תכרעמ דויצ גוסו תרצותל      
.השיכרה      
      
תמגוד ,הנשמ תיתבותכ ןשע יוליג תזכר     02.08.06.0001
ללוכ ,הנבמב תנקתומ ,ע"ש וא רייפלט      
,הילא םיליבכהו םיכילומה לכ ירוביח      

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      

          1,200.00 'חי        .טלפמוק ,םייונימ 4-ל יטמוטוא ןגייח 02.08.06.0002
  3,000.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

075/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     075 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,000.00 מהעברה      

      
      
לכב ןקתומ ,רייפלט תמגוד יטפוא ןשע יאלג     02.08.06.0003
תורקתב תוברל הנבמב שרדיש םוקמ      
,תויטסוקא תורקת לש םיללחב ,תויטסוקא      

  6,000.00   300.00   20.00 'חי .טלפמוק ,תופושח תורקת  
      

    250.00   250.00    1.00 'חי .טלפמוק ,)ץופינ( ינדי ןצחל 02.08.06.0004
      

    600.00   300.00    2.00 'חי .טלפמוק ,ימינפ יוניפ רפוצ 02.08.06.0005
      
,גוס לכמ הצק תדיחיל תבותכ סיטרכ     02.08.06.0006

  5,000.00   200.00   25.00 'חי .טלפמוק  
      

    400.00   200.00    2.00 'חי .טלפמוק ,יוביכ סיטרכ 02.08.06.0007
      

    400.00   100.00    4.00 'חי .טלפמוק ,ןומיס תרונמ 02.08.06.0008
      
לכ ןיב ר"ממ 1*2 ינקת םודא לבכ םע טוויח     02.08.06.0009
ןיבו ימוקמ תרושקת ןורא דע הצקה תודיחי      

  2,000.00     5.00  400.00 רטמ .טלפמוק ,תזכרל תרושקת ןורא  
      
םע  למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     02.08.06.0010
תודימל םיאתמ זגה לקשמ MF-002 זג      
ןשע יאלג 2 ,תזכרל רוביח :ללוכ ,חולה      
,םוריחב ינדי הלעפה ןצחל ,בלוצמ רוביחב      
,הלועפל ןכומ לכה ,םיזתמ+תשוחנ תרנצ      
תושר י"ע תרשואמ יוביכה תכרעמ( .טלפמוק      

 12,000.00 6,000.00    2.00 פמוק )יוביכה  
      
,התצרה ,הנבמה לכב תכרעמה תלעפה     02.08.06.0011
לש בצמל התאבה דע םישמתשמה תכרדה      
ןימזמה לש םנוצר תועיבשל "שומישל הנכומ"      
תכרעמה רפס תקפסא ללוכ סדנהמהו      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,ןימזמה ידיל השק הכירכב  
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     02.08.06.0012
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      
יבכמ םע םימואתה לכ תוברל הקידבה רובע      
,התנקתה רחאלו תכרעמה תנקתה ינפל שא      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      

 34,650.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
076/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     076 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,650.00 מהעברה      

      
      
תושירדל המיאתמ היהת הזירכ תכרעמ      
    27APFN   יוליג תזכר םע תבלושמ הייהתו  
תכרעמ דויצ תא רשאל ןלבקה לע .ןשע      
ינפל חקפמהו ןימזמה גיצנ לצא הזירכה      
רפסמ לע טולשת הזירכה תכרעמ .השיכרה      
רצח ,םירודזורפ ,תותיכ :ןוגכ םידרפנ םירוזיא      
ינפל ןלבקל ונתניש תויחנהל םאתהב 'וכו      
.דויצה תשיכר ינפלו עוציבה      
      
הרקתב ןקתומ וק יאנש ללוכ W02 8" לוקמר     02.08.06.0014
,ץע זגרא תוברל ריקה לע וא/ו  תיטסוקא      
םישרדנה רזעה יקלחו םירזיבאה לכ ללוכ      

  5,400.00   300.00   18.00 'חי .ריקה לע וא/ו הרקתב הנקתהל  
      
,תרנצב לחשומ רוזש 2X8.0 לבכב טוויח     02.08.06.0015

  1,250.00     5.00  250.00 רטמ .טלפמוק ,םירוביח ללוכ  
      
ןוצר תועיבשל הריסמו הקידב הלעפה רוביח     02.08.06.0016
3-ב ןרצי רפס תריסמו הנכה ללוכ ןימזמה      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .ןימזמל םיקתוע  
      
ןשע רורחש תונולח תחיתפל תכרעמ     02.08.06.0017
-ל תזכר תללוכ ,סרפלטמ תמגוד םיילמשח      
,ינדי ףקוע קספמ ,םיילמשח תונולח 21      
ןפואב לעופו טווחמ לכה ,םיילמשח םירוביח      
תושר חקפמה ןוצר תועיבשל ינקתו םלשומ      
ןיב שא יניסח םיליבכ( טלפמוק ,יוביכה      
םיפיעסב דדמנ תונולחה יעונמל תזכרה      
ףיעסב םיללכנ אל תונולחה יעונמ ,םידרפנ      
- )םוינימולאה תונולח םע דחי םידדמנ ,הז      

 20,000.00 20,000.00    1.00 פמוק .היצפוא  
      
ןיב 5.2X3 09E/081EF..XHXHN לבכ     02.08.06.0018
,םיליבומב ,דויצל חול ןיב וא/ו למשח תוחול      
עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה לע ,תולעתב      
,ךרוצה תדימב ,תרנצב הלחשה תוברל      

  2,250.00    15.00  150.00 רטמ .היצפוא - טלפמוק ,םיילמשח םירוביח  
 64,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

077/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     077 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  70.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ ריקה לע IC-4 טנוברקילופ תספוק     02.08.07.0001
ללוכ תרושקת רובע הדבעמב למשח חולל      

    600.00   150.00    4.00 'חי .טלפמוק ,תואספוקל תרושקת תרנצ רוביח  
      
סדנהמ י"ע הנבמב למשחה ןקתמ תקידב     02.08.07.0002
לכ ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ,קדוב      
ןקתמה תריסמ ,קדובה תויחנה יפל םייוקילה      
,ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופ םלשומ בצמב      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .)ןימזמה י"ע שרדיו הדימב קר( טלפמוק  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     02.08.07.0003
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .ךמסומ יאלמשח      

  3,500.00    70.00   50.00 ע"ש .הדובעה  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     02.08.07.0004
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .רזוע יאלמשח      

  2,500.00    50.00   50.00 ע"ש .הדובעה  
 10,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 70.80.20 כ"הס  
291,280.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80.20 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.20 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.20 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     02.09.01.0010
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
הנוילע הנבל הטכילש תבכש,ןוטב יטנמלא לע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,תשעותמ      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
תותשר,םירצו םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

 72,000.00    90.00  800.00 ר"מ .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 72,000.00 10.90.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
078/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     078 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 72,000.00 מהעברה      

      
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     02.09.01.0020
, חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
בחורב C.V.P תותשר,םירצו םינטק םיחטש      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      
F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג ,תמייקל השדח      

  5,750.00   115.00   50.00 ר"מ .'וכו MPX תשר ,סקדא תוברל מ"ס 2 יבועב  
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     02.09.01.0030
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      
תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב      

 10,925.00   115.00   95.00 ר"מ .'וכו  
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     02.09.01.0040
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה      
.'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה      

  4,250.00    85.00   50.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה  
 92,925.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90.20 כ"הס  
 92,925.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

079/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     079 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.20 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
,קותינ יליפורפ,הניפ יליפורפ,הדרפהה      
ןיב רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
,גוס      
לככ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא      
י"ע םיקוושמה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
תרחא הרבח תרצות וא ע"ש וא "םייופיצ לייא"      
תושירד יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
.תוינכותב      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     02.10.01.0010
גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמ ,ידוב לופ ,מ"ס      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
הדידמה.'וכו םילנפ, םיעופיש דוביע,תואמגודו      

146,875.00   235.00  625.00 ר"מ .תוריקה ןיב יקפוא לטיהב  
      
,מ"ס 3 יבועב ןבא וא שיש תוחולב ףוציר     02.10.01.0030
גוסמ,ר"מ/ח"ש 031 דוסי ריחמ ,תונוש תודימב      
תנכה תוברל ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ      
,שיש קבד ,שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה      
לכ ,תילטסירק הקרבה ,שוטיל ,תוגופ  ץוריח      
םינווג בוליש ,שרדנכ םיכותיחה      
םילנפ,םיעופיש דוביע, רליס,תואמגודו      
יחטשמ(.תוריקה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה.'וכו      

  4,620.00   420.00   11.00 ר"מ )תוגרדמל םייניב  
151,495.00 10.01.20 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

080/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     080 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
151,495.00 מהעברה      

      
      
טינרג יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     02.10.01.0050
07 דוסי ריחמ ,מ"ס 04/02 תודימב ןלצרופ      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

 25,300.00   230.00  110.00 ר"מ )םיתורשב( .טלפמוק  
      
טינרג יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     02.10.01.0060
07 דוסי ריחמ ,מ"ס 03/03 תודימב ןלצרופ      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

 14,950.00   230.00   65.00 ר"מ )םירודזורפב( .טלפמוק  
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     02.10.01.0070
,םירויכל חתפ דוביע תוברל םיתורשב םירויכ      
םירוח ,םיירוחאו םיימדק םייכנא תוחול      
.'וכו האישנ תייצקורטסנוק ,םיזרב ,תוינובסל      

 12,000.00 1,500.00    8.00 ר"מ .)וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה  
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     02.10.01.0080

  4,800.00   600.00    8.00 ר"מ .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל  
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     02.10.01.0090
תריחב יפל םיחיראמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש 003 דוסי ריחמ ,לכירדאה      
בוליש ,שרדינכ םיכותיחה לכ ,שרדינכ םיעצמה      

  3,000.00   600.00    5.00 ר"מ .'וכו יללכה ףוצירב  
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     02.10.01.0100
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  9,000.00   300.00   30.00 'חי .'חי/ח"ש  
      
      
      
      
      

220,545.00 10.01.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
081/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     081 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
220,545.00 מהעברה      

      
      
תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     02.10.01.0110
םיינבה יחטשמב ףוצירה תמגודכ שיש/ןבא      
תוברל ,ןקת יפ לע יבועב ,תוגרדמה רדחב      

 20,350.00   370.00   55.00 רטמ .הגרדמה חלשב הקלחה דגנ ספ תותיס  
      
תמגודכ ןבא/שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     02.10.01.0120

  3,360.00    80.00   42.00 רטמ .מ"ס 01 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה  
244,255.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01.20 כ"הס  
244,255.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.20 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.20 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.20 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     02.11.01.0010
-תורקתו תוריק-ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

 23,925.00    29.00  825.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל  
      
תוריק-ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     02.11.01.0020
ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש -תורקתו      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל ,דיחא      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

  3,800.00    40.00   95.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל  
      
,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     02.11.01.0030
תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא      
,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא      
טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש רחא      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
 30,725.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.20 כ"הס  
 30,725.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

082/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     082 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.20 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירושיא םוינימולאה יטנמלא לכל,שיגי ןלבקה      
רשאי ןכו ונובשח לעו ומעטמ רוטקורטסנוק לש      
לכירדא לצא םוינימולאה יטנמלא לכ תא      
הנמזהה ינפל טקייורפה      
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0010

  3,008.00 3,008.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 32-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0020

  3,196.00 1,598.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 42-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0030

  8,648.00 2,162.00    4.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 62-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0040

  3,196.00 1,598.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 72-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0050

  4,512.00   752.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 82-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0060

 14,100.00 14,100.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 92-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0070

 20,680.00 20,680.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 03-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0080

 18,800.00 18,800.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 13-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0090

  9,400.00 9,400.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 33-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0100

  7,520.00 7,520.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 43-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0110

 10,340.00 10,340.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 63-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0120

169,200.00 28,200.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      

272,600.00 10.21.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
083/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     083 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
272,600.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 73-א 'סמ סופיט ,טירפ     02.12.01.0130

 90,240.00 15,040.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
םגד )פיק/טוויפ( תרשרש עונמ     02.12.01.0140
    "003/002-CDC" בח תרצות ע"ש וא' "H&D"  
יפל וא 2-10121NE יאפוריא ןקת יפל הינמרג      
םיחתפ תריגסו החיתפל ,2-72912 י"ת      
רפמא 5.0 םרז תכירצ ,ןשע רורחשל      
    CD/V42, 03 ךשמל תולעמ 003 לש שא דימע  
לקשמל מ"מ 003 החיתפ ךלהמ תוברל ,'קד      
רוביח ירזיבאו תובשות ,ןוטוינ 002 ןולח      
'בח תמגודכ עונמה לש תמלשומ הנקתהל      

 19,080.00 1,590.00   12.00 פמוק ע"ש וא "סרפלטמ"  
381,920.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21.20 כ"הס  
381,920.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.20 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.20 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41.20 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטרה הטישב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     02.14.01.0010
תמגודכ תימוקמ טקל ןבא תוחול תועצמאב      
םינווגב ,תונוש תודימב ,ךומסה ןיבר רפס תיב      
דוסי ריחמ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,הצברה תבכש תוברל ,ר"מ/ח"ש 021 ןבאל      
,הטסורינמ םיטוח ,תנבלוגמ הדלפ תשר      
,םינוש ןבא יגוס בוליש,םינבלוגמ הדלפ ינתיווז      
ןריטסילופ תוחולמ רוק ירשג,ןוילע ןגמ יופיצ      
תשר ,סקדא תוברל מ"ס 2 יבועב F-03 לחושמ      
    MPX םיטרפה יפל טלפמוק לכה .'וכו  
םיחטשב ןה ר"מ יפל וטנ הדידמה .תוינכותב      
,גניפוק ,םילגועמו םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא      
יפשח ,תורוקו םידומע יופיח ,םיעקש ,םיקשימ      
חטשה יפל 'וכו תונולח ינדא ,תוזוזמ ,םיחתפ      
טרופמכו ר"מב וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה      

255,000.00   425.00  600.00 ר"מ .דחוימה טרפמבו ויקלח לכ לע 8732 ןקתב  
255,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 10.41.20 כ"הס  
255,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

084/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     084 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  51.20 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51.20 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     02.15.01.0010
    FRV,רשואמ ע"וש וא ישיבוצימ תרבח תרצות,  
: םגד , ש"טב 001703 רורק תקופת      
    Heat PUMP , PURY-P800YSLM-A(BS)  
, טלפמוק למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה      
הבעמ .דלוגייאלב הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ      
םיסחדמה לכ , םוח תבאש טקש      
,הפנה ,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא      

150,000.00 75,000.00    2.00 'חי . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה  
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     02.15.01.0015
    FRV,רשואמ ע"וש וא ישיבוצימ תרבח תרצות,  
: םגד , ש"טב 006071 רורק תקופת      
    Heat PUMP , PURY-P450YSLM-A(BS)  
, טלפמוק למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה      
הבעמ .דלוגייאלב הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ      
םיסחדמה לכ , םוח תבאש טקש      
,הפנה ,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא      

 45,000.00 45,000.00    1.00 'חי . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

195,000.00 10.51.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
085/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     085 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
195,000.00 מהעברה      

      
      
תדעוימ ריווא גוזימ א.ט.י הנקתהו הקפסא     02.15.01.0020
תרצות .ריווא גזמ יעגפ דגנ תינוציח הנקתהל      
וא FRV תכרעמל המיאתמ קינוי/סירוא      
רוריק ןוט 52 לש הקופתל רשואמ"עוש      
םע רוריק תללוס MFC 000,01 ריוא תקיפסלו      
ידי לע םומיח,תועוצר הענה,קמוע תורוש 6      
לע חנומ חופמ,2" ריווא רטליפ,םומיח יפוג      
םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי םיציפק      
שימג ז.ג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ      
+ NIKS ELBUOD "2 לופכ דודיב ,ילניגרוא      
דייאמ + תוטשפתה ימותסש + יסקופא עבצ      
+ ילמשח טוויח קורי זג , NL , "2=P.S טקש      
ל"נל ריוא יבעמ + התיילתו הדיחיה תפנה      
םירזיבאה לכ ללוכ םוח תבאשמ + םימ יאתמ      
הענתה טנמלא + הניקת הלועפל םישורדה      
לע הפנה + דלוגייאלב הללוס ייופיצ + הכר      

 70,000.00 35,000.00    2.00 'חי . גגה  
      
הובג ץחל - לעותמ דייאמ הנקתהו הקפסא     02.15.01.0030
, E-HMV041P-YFEP םגד ישיבוצימ תרצות      
"ps=52.1 , ד"למר 0141 ריוא תקיפסל      
חנומ חופמ , ש"טב 00645 תילנמונ הקופתל      
, םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק לע      
תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי      
, רופא ינקת שימג זג תרנצו זוקינו למשחל      
הבעמל רוביח ללוכ ,  קורי זג , NL טקש דייאמ      
הייצפוא םע ריקה לע הלעפה תיחול + ריוא      
'חי רוביחו תמייק 'חי קוריפ תוברל , תונכתל      

 24,000.00 8,000.00    3.00 'חי 'פמוק, תמייק הייזכרמל השדח  
      
לכל תוימוג + םיגרוסו םוחב םינבלגמ תונחלוש     02.15.01.0040

  1,200.00   400.00    3.00 'חי . םיבעמה יגוס  
      
טלש ,A05-TA : םגד - רקב הנקתהו הקפסא     02.15.01.0050
עגמ ךסמ םע  'חי 05 דע הטילשל יזכרמ      
רקב(םיבעמל  tinu ylppus rewop + רמייטו      

 15,000.00 5,000.00    3.00 'חי )לגעמ לכל דחא  
305,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דויצ 10.51.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

086/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     086 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51.20 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
רוביח מ"מ 1 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     02.15.02.0020

 22,000.00   110.00  200.00 ר"מ . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש  
      
רוביח מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     02.15.02.0030

 64,000.00    80.00  800.00 ר"מ . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש  
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     02.15.02.0040

 18,000.00    90.00  200.00 ר"מ ENYD ORUD  2" יבוע  
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     02.15.02.0050

 41,250.00    55.00  750.00 ר"מ ENYD ORUD  1" יבוע  
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     02.15.02.0060

  7,000.00    70.00  100.00 רטמ . 01" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא  
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     02.15.02.0070

  3,000.00    60.00   50.00 רטמ . 8" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא  
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     02.15.02.0080

  1,000.00    50.00   20.00 רטמ . 6" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא  
      
םוינימלאמ יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     02.15.02.0090

  7,000.00   350.00   20.00 'חי . תסוו + 41"/9"  
      
הרישי הקירזל יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     02.15.02.0100

 14,700.00   350.00   42.00 'חי . תסוו + 53/53 םוינימלאמ  
      

  1,000.00   200.00    5.00 'חי .6" רטוקב לוגע הקיני סירת תנקתהו הקפסא 02.15.02.0110
      
יפל תונוש תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     02.15.02.0120

  9,600.00 1,500.00    6.40 ר"מ . תסוו + ןנסמ+  תינכתה  
      
תסו ללוכ םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריוא סירת     02.15.02.0130

    768.00 2,400.00    0.32 ר"מ . תינכות יפל תודימ , םיקרח דגנ תשרו  
      

  1,250.00   250.00    5.00 'חי . תודימה לכל יזכרמ ינימ 'חיל תינושמש שימג 02.15.02.0140
      
תונוש תודימב ריווא גוזימ תולעתל שא רפמד     02.15.02.0150

  2,000.00   500.00    4.00 'חי .תינכות יפל  
192,568.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51.20 כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

087/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     087 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז ב א ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב 4" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     02.15.03.0010
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  1,600.00    80.00   20.00 רטמ . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ  
      
תוברל תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     02.15.03.0020
, דוקיפו למשח ילבכ  תילמשח היצלטסניא      
תרנצ טסט , זג יולימ , םוקאו עוציב , תרושקת      
ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה ,      
הביצח וא םיחודיק עוציב תוברל, )טלפמוק(      
- גוזימ 'עמל , תרנצ רבעמל םילוורש תנקתהו      
    iTLUM YTIC + לכמ םילצפמ וא םיקלחמ  
EPIP( , ןרצייה תייחנהב ךרוצה יפל םיגוסה      

 45,000.00   300.00  150.00 רטמ (CUPER  
 46,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזבאו זג תרנצ 30.51.20 כ"הס  
544,368.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ 51.20 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.20 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.20 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
וד ,הפיצר ,ץע תרווכ ,תיטסוקא הרקת     02.22.01.0010
תרבח לש סולפ תיבוליש םגד ,תירושימ      
,מ"ס 06/06 תודימב ,052-1 תינרוא      
    08.0=CRN, האישנ תיצקורטסנוק תוברל,  
לופיט,שרדיש רחא ליפורפ לכ ,םויס יליפורפ      
תחיתפ ,העיבצ ,היצנגרפמיא לופיט ,שא דגנ      
,םירוביחה לכו םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחה      
יטרפמ יפלו תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק      

228,000.00   600.00  380.00 ר"מ )שרדמה תיבב( .ןרציה  
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     02.22.01.0020
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      

  7,770.00   210.00   37.00 ר"מ )םיתורשב( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה  
      
      
      
      

235,770.00 10.22.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
088/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     088 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
235,770.00 מהעברה      

      
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     02.22.01.0030
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ורקימ      
תוברל .מ"ס 03 םישגמה בחור ,מ"מ 6.0      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
תיטסוקא העירי,םיחתפה קוזיח,גוס      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס      

 44,100.00   210.00  210.00 ר"מ .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה  
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     02.22.01.0040
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
רמצ תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

  7,350.00    35.00  210.00 ר"מ .תקבדומ הרוחש תיכוכז  
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     02.22.01.0050
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש רחא      
לש  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה      

  5,000.00   200.00   25.00 ר"מ .) ןיעל הארינה חטשה  
      
חולב  םיתורשב תולסא ירוחאמ תוריק יופיצ     02.22.01.0060
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב  קורי סבג      
,םירוביחה לכו  םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
שרדיש רחא ליפורפ לכ,ןגמ תוניפ ,םיחתפה      
יפ לע יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו      

  5,000.00   250.00   20.00 ר"מ .שרדינה  
297,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.20 כ"הס  
297,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

089/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     089 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43.20 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.43.20 ק ר פ  ת ת       
      
MF/LU רשואמ ףוגמ תללוכ תיתמוק הנחת     02.34.01.0020
יוליג תכרעמל הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק      
ינועש + 4" רזוחלא + המירז קיספמ + שא      
רוניצ לע המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל      
RETTOP   תרצות F-RSV םגד 4" ישאר      

 11,000.00 5,500.00    2.00 רטמ . טרפ יפל טווח ללוכ  
      
גוסמ םירלקנירפס הנקתהו הקפסא     02.34.01.0030
    THGIRPUוא TNEDNEP הבוגת ידיצ וא  
"פמט K=6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת הריהמ      
רבחמ ללוכ סויזליצ תולעמ/141 86 הלעפה      

 18,750.00   250.00   75.00 'חי .וקייאט תרבח תרצות זתמל  
      

 12,000.00   200.00   60.00 'חי .תיטסוקא הרקתל המאתה זתמל ינקת שימג 02.34.01.0040
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     02.34.01.0050
ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 4" רטוק תרנצ ךרוא      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      

  8,500.00   170.00   50.00 רטמ . תותיוז םירבחמ  
      

 14,000.00   100.00  140.00 רטמ .םירזיבאה לכ ללוכ 2" רטוק ךא ל"נכ 02.34.01.0060
      

    800.00    80.00   10.00 רטמ .םירזיבא ללוכ 2/11" ךא ל"נכ 02.34.01.0070
      

  2,800.00    70.00   40.00 רטמ .1" ךא ל"נכ 02.34.01.0080
      
תמגוד 2" רטוק ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     02.34.01.0090
ץרוטש רבחמ ללוכ  זוקינ רוניצל רוביח ביגש      

  1,600.00   800.00    2.00 'חי . טלשו  
      
ןונכת ר"מ 006  חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     02.34.01.0100

  6,000.00 6,000.00    1.00 פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב  
      
וקל 4" רטוקב שדח םירלקנירפס ימ וק רוביח     02.34.01.0110
ללוכ , 4" רטוקב חטשב םייק םירלקנירפס ימ      

  1,500.00 1,500.00    1.00 פמוק . םלשומ ןקתומ  , רוביח / יוליג / רותיא  
 76,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו דויצ 10.43.20 כ"הס  
 76,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס 43.20 כ"הס  

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

090/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     090 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ח ו ת י פ ( ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75.20 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75.20 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
תורעה      
      
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      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.75 קרפ תת 00.75.20 כ"הס            
      
ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75.20 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8" ר ט ו ק       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     02.57.01.0010
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

  1,380.00   138.00   10.00 רטמ .םיחפס ללוכ  
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     02.57.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

  1,610.00   161.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     02.57.01.0040
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  1,960.00   196.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
      
      

  4,950.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
091/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     091 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,950.00 מהעברה      

      
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     02.57.01.0045
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  1,325.00   265.00    5.00 רטמ .םיחפס  
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     02.57.01.0050
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  2,820.00   282.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     02.57.01.0220

  2,040.00   204.00   10.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     02.57.01.0230

  1,465.00   293.00    5.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
מ"מ 011 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     02.57.01.0235

  6,640.00   332.00   20.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ  
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     02.57.01.0615

    294.00   294.00    1.00 פמוק 'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
 19,534.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75.20 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75.20 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ל       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      

    170.00   170.00    1.00 'חי 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 02.57.02.0120
    170.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

092/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     092 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75.20 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(      
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.57.03.0005

  1,190.00   119.00   10.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ  
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.57.03.0050

  4,890.00   163.00   30.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ  
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.57.03.0055
דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  3,460.00   173.00   20.00 רטמ .רטמ 57.1  
  9,540.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75.20 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75.20 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     02.57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,866.00 1,933.00    2.00 'חי 521B רטמ 52.1 דע קמועב.  
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     02.57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,370.00 2,370.00    1.00 'חי 521B רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב.  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     02.57.04.0120

    926.00   463.00    2.00 'חי 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת  
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     02.57.04.0125

    504.00   504.00    1.00 'חי 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת  
      

  7,666.00 40.75.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
093/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     093 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

שרדמ תיב 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,666.00 מהעברה      

      
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     02.57.04.0410
,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל 6"-4"      
יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג      

    841.00   841.00    1.00 'חי .שרדנה יפ לע המיטאו  
      

    463.00   463.00    1.00 'חי והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 02.57.04.0420
  8,970.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויב ינקתמ 40.75.20 כ"הס  
 38,214.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75.20 כ"הס  

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07.20 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07.20 ק ר פ  ת ת       
      
ירבעמב םירלוק תנקתה ,שא ירבעמ םוטיא     02.70.01.0010
ימוטיא,ןקתה יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ      
,למשח ,היצלטסניא תוכרעמל שרדיש לככ שא      
תונוש תוכרעמ,שא יוביכו יוליג,ריווא גוזימ      
ךרד ,'וכו שרדיש רחא רבעמ לכ,תורחא      
םאתהב לכה ,שא תורקת/תופצר/תוריק      
לכב ,םינקתהו תואבכה תושרו ןקתה תושירדל      
לכב ,הדובעה יבלש לכב ,הדובעה םחתמ      
ינלבק תדובע ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ      
םידימע םיינקת םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה      
רושיאבו םינקתה לכ יפ לע ,םייתעשל שאב      
ירבעמ יריפ תמיטא תוברל ,תוחיטבה ץעוי      
SBK טיט י"ע שא רבעמ תמיסחל םילבכ      
תוברל תועש 3 ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב      
דויצו תודובעה לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה      
674 םינקתה תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה      
    SB 2014 ןכו NID עצובי ןכ  ומכ ילארשי ןקתו  
ריפה ידיצ ינשמ רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ      
לולכ םילבכה יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב      
רושיא תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב      

 15,000.00 15,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ  
 15,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07.20 כ"הס  
 15,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

3,677,287.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שרדמ תיב 20 כ"הס
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

094/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     094 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.30 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.30 ק ר פ  ת ת       
      
ישארו דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     03.01.01.0020
עלסב הביצח תוברל .תונוש תודימב תואסנולכ      
רזוח יולימ ,אוהש עלס לכבו ףיצרו דיחא,השק      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
ללוכ רשואמ ךפש םוקמל הלבוהו קוליס וא/ו      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה .תורגאה לכ םולשת      

  2,400.00    80.00   30.00 ק"מ .הריפח יעופיש אללו הדובע  
  2,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.30 כ"הס  
  2,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.30 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.30 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.30 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
:תורעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1      
תשקב הקיצי םיללוכ הדיחיה יריחמ .2      
.עופישב הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב      
שרדינה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ.3      
ןקת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.תוינכותב וא/ו 811  ילארשי      
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     03.02.01.0010
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

  4,200.00     5.00  840.00 ר"מ .וטנ הדידמה  
      

 13,000.00 1,300.00   10.00 ק"מ .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר 03.02.01.0030
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     03.02.01.0040

 24,000.00 1,200.00   20.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל  
      

148,500.00   180.00  825.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ 03.02.01.0050
      

  3,750.00   250.00   15.00 ר"מ .מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ 03.02.01.0060
      
רדחב מ"ס 02 יבועב היולת ןוטב  תפצר     03.02.01.0070

  3,000.00   300.00   10.00 ר"מ .למשח  
      

  9,000.00 1,500.00    6.00 ק"מ .תוינכותב טרופמכ םינוש םיכתחב ןוטב ידומע 03.02.01.0080
      

205,450.00 10.20.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
095/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     095 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
205,450.00 מהעברה      

      
      

180,000.00 1,500.00  120.00 ק"מ .מ"ס 0281 יבועב ןוטב תוריק 03.02.01.0090
      

 22,400.00 1,400.00   16.00 ק"מ .מ"ס 5303 יבועב ןוטב תוריק 03.02.01.0100
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     03.02.01.0110
תרקת תיתחתל דע הדידמה .תוערגמו תוטילב      

 21,600.00 1,350.00   16.00 ק"מ .תוימורטה תוטלפה וא ןוטבה  
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     03.02.01.0120

 47,250.00 1,350.00   35.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל  
      

 32,400.00   270.00  120.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 03.02.01.0130
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     03.02.01.0140
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

 62,500.00   500.00  125.00 ק"מ . מ"ס 6/6  
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     03.02.01.0150
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

  6,500.00 1,300.00    5.00 ק"מ .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש  
      
ףושח ןוטב יחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     03.02.01.0160
הדלפ וא םידיבל וא ץע תוחולמ תוינבתב      

 24,000.00    80.00  300.00 ר"מ .'וכו םימ יפא ,תוניפ םוטיק תוברל  
      
5 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     03.02.01.0170
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

 41,800.00    55.00  760.00 ר"מ .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו  
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     03.02.01.0180

 43,400.00 1,400.00   31.00 ק"מ .תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ  
      

  2,000.00    40.00   50.00 ק"מ 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע תפסות 03.02.01.0185
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     03.02.01.0190
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

258,000.00 4,300.00   60.00 ןוט .ןוטבה ןויזל ,םינוש  
947,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.30 כ"הס  
947,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.30 כ"הס  

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
096/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     096 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30.30 ק ר פ  ת ת       
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     03.03.01.0010

 73,500.00   350.00  210.00 ר"מ .מ"ס 52 יבועב ,ע"ש  
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     03.03.01.0020

213,750.00   450.00  475.00 ר"מ .מ"ס 54 יבועב ,ע"ש  
287,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 10.30.30 כ"הס  
287,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30.30 כ"הס  

      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.30 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.30 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     03.04.01.0010
םינטק םיחטשב היינב ללוכ ריחמה מ"ס 01      
,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ תריגסו      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 11,900.00   140.00   85.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
      
51 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     03.04.01.0020
םינטק םיחטשב ללוכ ריחמה תוברל מ"ס      
,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ תריגסו      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 30,600.00   170.00  180.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     03.04.01.0030
םיחטשב ללוכ ריחמה  ללוכ ריחמה  מ"ס      
,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ תריגסו םינטק      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 18,000.00   180.00  100.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
      
ריחמה ,מ"ס 22 יבועב גנוטיא יקולב תוריק     03.04.01.0040
םיחתפ תריגסו םינטק םיחטשב היינב  ללוכ      
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגחו      
,םיחתפ ףקיהב תורוגח,הלעת יקולב,תוברטש      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז      

  6,900.00   230.00   30.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק  
 67,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40.30 כ"הס  
 67,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40.30 כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

097/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     097 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.30 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.30 ק ר פ  ת ת       
      
ינפל חוקיפה רושיא תא לבקל ןלבקה לע      
.םוטיאה תודובע עוציב תליחת      
      
יבועב תללכושמ תינמוטיב העיריב תוגג םוטיא     03.05.01.0010
לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור ללוכ ריחמה,מ"מ 5      
םוטיא ,474SG דוסי תבכש ,שרדייש םוקמ      
לגרסל דע תוקעמה יבג לע גגה תעיריב      
קוזיח תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה      
לגרסב תוקעמל תועיריה קוזיח ,םוטיא תעיריו      
ירבעמ םוטיא ,קיטסמב המיתס + םוינימולא      
תועיריה .דחוימה טרפמב טרופמה לכו תרנצ      
לע תולועה תועיריה.עבטומ ץצח רמגב ויהי      
.דרפינב ודדמי אלו ריחמב תולולכ הקעמה      

117,600.00   140.00  840.00 ר"מ .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה  
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     03.05.01.0020
ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 5 יבועב      

 33,600.00    40.00  840.00 ר"מ .םח טלפסאב  
      
ליסורוטב תותיזחב ןבא יופיצל תחתמ םוטיא     03.05.01.0030
    001-XF תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא  
הבכיש לכ(,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב      
תנכה ללוכ ריחמה )הנוש ןווגב עצובת      
תרנצ ירבעמ םוטיא ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה      
טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו      

 37,500.00    50.00  750.00 ר"מ .ןרציה  
      
ינמוטיב יופיצב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     03.05.01.0040
סקלפוטסלא גוסמ רמילופב חבשומ ירמוטסלא      
ללוכ ריחמה זפוטסלא וא 01 םוגיטסמ וא      
ינמוטיב רמיירפ ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה תנכה      
ע"ש וא םוגיטסמ רמיירפ וא דוסי זפ גוסמ      
יופיצ תובכש 2 ,ר"מ/םרג 003 לש תומכב      
שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב      
םוטיא,תרנצ ירבעמ םוטיא ,מ"מ 2 לש יבועב      
תוברל ,שרדנכ תובכשה לכו תרוקיב תואספוק      
לכה .מ"ס 52 הבוגל תוריקה יבג לע םוטיא      
לטיהב הדידמה( .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק      

 20,000.00    80.00  250.00 ר"מ )תוריקה ןיב יקפוא  
      
      

208,700.00 10.50.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
098/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     098 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
208,700.00 מהעברה      

      
      
לע וא סבג לע םיבוטר םיחטש תוריק םוטיא     03.05.01.0050
יחיראל תחתמ קולב לע וא חיט לע וא ןוטב      
םוטיא תכרעמב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
ידי לע רצוימה ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ      
ללוכ ריחמה ,הזתהב וא החירמב רקזפ תרבח      
תומכב ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ רמיירפ      
רטסאמ תובכש יתשו ר"מ/םרג 003 לש      
    LLAW הבכשל ר"מ/ג"ק 2-5.1 לש תומכב,  
תנכה תוברל מ"מ 8.0 לש )שבי( ללוכ יבועל      
תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,תיתשתה      
טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ      
תולולכ תוריקה לע תולועה תועיריה.ןרציה      

 40,000.00    80.00  500.00 ר"מ .דרפינב ודדמי אלו ריחמב  
248,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50.30 כ"הס  
248,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.30 כ"הס  

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.30 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60.30 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה ,המישרב 1-נ 'סמ סופיט תלד     03.06.01.0010

 27,500.00 5,500.00    5.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
'סמ סופיט םיתורש אתל תלד+הציחמ תכרעמ     03.06.01.0020

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה ,המישרב 2-נ  
      
םיתורש יאת יתשל תותלד+תוציחמ תכרעמ     03.06.01.0030
טרופמכ טלפמוק לכה המישרב 3-נ 'סמ סופיט      

 10,000.00 5,000.00    2.00 פמוק .המישרב  
 40,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 10.60.30 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60.30 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,תלד     03.06.02.0010

 18,000.00 9,000.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,תלד     03.06.02.0020

  9,000.00 4,500.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,תלד     03.06.02.0030

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      

 31,000.00 20.60.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
099/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     099 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,000.00 מהעברה      

      
      
'סמ סופיט ,םיכנל תינקת די יזחאמ תכרעמ     03.06.02.0040

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 4-מ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,תלד     03.06.02.0050

  4,200.00 4,200.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     03.06.02.0060

  1,800.00   600.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ,לוורש     03.06.02.0070

    800.00   400.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 8-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     03.06.02.0080

    600.00   600.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-מ 'סמ סופיט ,ןורא     03.06.02.0090

  1,600.00 1,600.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-מ 'סמ סופיט ,ןורא     03.06.02.0100

  2,800.00 2,800.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט ,ןורא     03.06.02.0110

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
 47,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 20.60.30 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.60.30 ק ר פ  ת ת       
      
,רונתב עובצו ןוולוגמ קשמ רצחל יפנכ וד רעש     03.06.03.0010
תרגסמ , ע"ש וא "תינח" וא "ןויצ" םגד      
תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ      
תוברל ,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/ 2.2 רטוק      
ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ םידומע      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ 4/001/001      

  7,500.00 7,500.00    1.00 'חי לוזרפו מ"ס 08/08/08 תודימב  
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,500.00 30.60.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
100/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     100 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,500.00 מהעברה      

      
      
רונתב עובצו ןוולוגמ קשמ רצחל יפנכ דח רעש     03.06.03.0020
תודימב ע"ש וא "תינח" וא "ןויצ" םגד      
ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס 002/541-021      
2.2 רטוק תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06      
םידומע תוברל ,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/      
6.2/08/08 ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ      
04/04/04 תודימב ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ      

  2,800.00 2,800.00    1.00 'חי לוזרפו מ"ס  
      
רוקד תרבח תרצות תדיינ תיטסוקא הציחמ     03.06.03.0030
תוברל , רטמ 56.4/6.61 תודימב,ע"ש וא תלד      
םימוטיא,הרקיתבו תוריקב,הפצירב תונכהה לכ      
הדלפ תייצקורטסנוק,םייטסוקא םידודיבו      
סבג רניס,הציחמה תאישנל      
לכו  לוזריפ,םייופיצ,םייופיח,תוליסמ,יטסוקא      
םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחה,םירוביחה      
טרפימו 01  תינכות האר.טלפמוק לכה ,      

200,000.00 200,000.00    1.00 פמוק .דחוימ  
210,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 30.60.30 כ"הס  
298,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.30 כ"הס  

      
)ה נ ב מ ( ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.30 ק ר פ       
      
/ ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70.30 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     03.07.01.0010
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  5,000.00   125.00   40.00 רטמ . הריפחו תוביצח  
      

  2,000.00   100.00   20.00 רטמ . שניא 1 רטוק ךא ל"נכ 03.07.01.0020
      

  3,750.00   150.00   25.00 רטמ . שניא 3 רטוק ךא ל"נכ 03.07.01.0030
      

 10,750.00 10.70.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
101/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     101 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,750.00 מהעברה      

      
      

  1,700.00   170.00   10.00 רטמ . שניא 4 רטוק ךא ל"נכ 03.07.01.0040
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     03.07.01.0050
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 רטמ . תומלשב לוורש  
      

 24,800.00    80.00  310.00 רטמ לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 03.07.01.0060
      

  2,700.00    90.00   30.00 רטמ לוגיטלומ )מ"מ23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 03.07.01.0070
      

  3,300.00   110.00   30.00 רטמ לוגיטלומ )מ"מ 04( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 03.07.01.0080
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     03.07.01.0090
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

  6,300.00    35.00  180.00 רטמ . יטסלפ טרס  
      
שימג רונצ םע ןולגלג , הנקתהו הקפסא     03.07.01.0100
'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא יטסלפ      
קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ      

  1,000.00 1,000.00    1.00 'חי .1" ירודכ זרב 1" רטוק סוסיר ןוליס  
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     03.07.01.0110
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 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

  3,600.00 1,800.00    2.00 פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

  2,450.00   350.00    7.00 'חי . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 03.07.01.0120
 63,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70.30 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70.30 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     03.07.02.0010
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
4" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

 11,200.00   140.00   80.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
 11,200.00 20.70.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

102/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     102 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,200.00 מהעברה      

      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     03.07.02.0020
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
6" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

  6,000.00   200.00   30.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     03.07.02.0030
םיחפס תוברל ) 04 - 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      
תרצות , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק ,      

  1,400.00    70.00   20.00 רטמ .ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל  
      
תוברל תיירבגמ מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ     03.07.02.0040
ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק , םיחפס      

  4,500.00    90.00   50.00 רטמ .יולת וא/ו ןוטב תפיטע +  
      

    300.00   150.00    2.00 'חי . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 03.07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     03.07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      
תריחבל הטסורינ וא זילפמ גרבומ הסכמ וא      

  1,680.00   240.00    7.00 'חי .לכירדאה  
      

  2,990.00   230.00   13.00 'חי . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 03.07.02.0070
      

  1,000.00   500.00    2.00 'חי .6"/6" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 03.07.02.0080
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     03.07.02.0090
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      
הטסורינ וא תעבורמ תרגסמב תגרבומ      

 10,800.00   900.00   12.00 'חי .לכירדאה תריחבל  
      
תשר ללוכ L-613 גרד הטסורינ תלעת     03.07.02.0100
םאתומו םלשומ ןקתומ מ"ס 03/09 תודימב      

  7,200.00 1,200.00    6.00 פמוק .דויצל  
 47,070.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

103/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     103 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70.30 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
- הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב תוברל      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכו ,ןיירושמ      
      
סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ ויהי      
לש טרפמל םאתהבו ,  חקפמ/לכירדא לצא      
. קנב יזח      
      
04/06 תודימב ןבל סרחמ , חבטמל הרעק     03.07.03.0010
רוד לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ מ"ס      
, ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ "06      

    550.00   550.00    1.00 'חי .ךרע הווש וא  
      
,חבטבמב הטסורינמ רויכל דבלב הנקתה     03.07.03.0020

  3,850.00   350.00   11.00 'חי . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ  
      
םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     03.07.03.0030
תמח תרצות ל"נה רויכל , חבטמל םירק /      
    REXIM NEHCTIK לכ וא "פמט תוסיו םע  
תורוניצ + םילינ + הכואר היפ ללוכ רחא גוס      

  7,800.00   650.00   12.00 'חי .םיניירושמ  
      
תליטנ / םיתורישב ןבל סרחמ הצחר ירויכ     03.07.03.0040
" ולסוא " םגד "הסרח" תרצות תמגודכ ,םיידי      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , ע"וש וא      

  5,500.00   500.00   11.00 'חי . ןופיסו  
      
/ םיתורישב רויכל חרפ זרב הנקתהו הקפסא     03.07.03.0050
םימח םירק םימל יולת / חנומ םיידי תליטנ      
+ םילינ + םלשומ ןקתומ , תמח תרצות      

  6,600.00   600.00   11.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ  
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     03.07.03.0060
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

    550.00   550.00    1.00 'חי .ךרע הווש וא ,ןופיסו  
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     03.07.03.0070
+ תמח תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ      

    700.00   700.00    1.00 'חי .םיניירושמ תורוניצ + םילינ  
      
      
      

 25,550.00 30.70.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
104/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     104 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,550.00 מהעברה      

      
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     03.07.03.0080
סופיט הסכמו בשומ ללוכ ,םטול םגד "הסרח"      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      

 10,000.00 2,500.00    4.00 'חי .ייורג תרצות יומס החדה לכימ  
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     03.07.03.0090
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ תקרב      
זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      
יומס החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די      

  2,800.00 2,800.00    1.00 'חי . ייורג תרצות  
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב     03.07.03.0100

  1,150.00   115.00   10.00 'חי . םלשומ ןקתומ  
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 2" קותינ יזרב     03.07.03.0110

    230.00   230.00    1.00 'חי . םלשומ ןקתומ  
      
לכ ללוכ , יולת בכוש 'ל 052 ילמשח דוד     03.07.03.0120
תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה םירזיבאה      
זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב "הרטסג"      
םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטיבה      
ימרטורדיה זרב + ריהמ םומיח ט"וק 3      
+ םיחתור םימ תולעמ 54 'פמט תלבגהל      
תרנצ ירוביח + תשוחנמ םיאתמ שמש טלוק      

 11,000.00 5,500.00    2.00 פמוק .גגב  
      
תייזכרמ" םימ תייכומח הנקתהו הקפסא     03.07.03.0130
ללוכ , םיזרב 31 דע ןורא ךותב תנקתומ "םימ      

  2,000.00 1,000.00    2.00 'חי .םלשומ ןקתומ , ישאר קותינ זרבו קותינ יזרב  
      
תייזכרמ" םימ תייכומח הנקתהו הקפסא     03.07.03.0140
ללוכ , םיזרב 5 דע ןורא ךותב תנקתומ "םימ      

    500.00   500.00    1.00 'חי .םלשומ ןקתומ , ישאר קותינ זרבו קותינ יזרב  
      
גוס לכמו לדוג לכב םימ ךכרמל דבלב הנקתה     03.07.03.0150
רוביח  + למשחו םימ תשרל רוביח ללוכ      

    500.00   500.00    1.00 'חי . םלשומ ןקתומ , םיפוגמ + ח"זמ  
      
הסרח תרצות םיכפש טיבע הנקתהו הקפסא     03.07.03.0170
רדחל , םיאתמ םימ םרזמ +  'א גוס ןבל עבצ      
לכ ללוכ תמלשומ תנקתומ , ןויקינה      

  1,800.00 1,800.00    1.00 'חי . םישרדנה םירזיבאה  
 55,530.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70.30 כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

105/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     105 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70.30 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     03.07.04.0010
    ).E.P.D.H(  םייולג םינקתומ תירבג ,  
, םיחפס תוברל יולימב וא , םייולת , םייומס      
4" רטוק , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

  7,000.00   140.00   50.00 רטמ . ןוטב תפיטע +  
      
טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     03.07.04.0020

  2,750.00   250.00   11.00 'חי ."4S15  
      

  2,200.00   200.00   11.00 'חי .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 03.07.04.0030
      

  2,200.00   200.00   11.00 'חי . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 03.07.04.0040
 14,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70.30 כ"הס  
180,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )הנבמ( האורבת ינקתמ 70.30 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  .נ .מ ,ל מ ש ח  ן ק ת מ  80.30 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל י ב כ  10.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח םג ללכנ םינושה םילבכה ריחמב      
תרושקת תוחולל וא/ו למשח תוחולל םילבכה      
.'דכו תונורק ,םיקדהמ תוברל      
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 5*52 הנזה לבכ     03.08.01.0001
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

  8,000.00    80.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 5*01 הנזה לבכ     03.08.01.0002
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

  2,000.00    40.00   50.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.2*3 הנזה לבכ     03.08.01.0003
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    600.00     6.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*5 הנזה לבכ     03.08.01.0004
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    240.00     8.00   30.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
      
      
      

 10,840.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
106/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     106 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,840.00 מהעברה      

      
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*3 הנזה לבכ     03.08.01.0005
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    750.00     5.00  150.00 רטמ .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב  
      
מ"מ 02 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     03.08.01.0006
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    200.00     2.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
מ"מ 52 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     03.08.01.0007
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    400.00     4.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
מ"מ 23 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     03.08.01.0008
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    180.00     6.00   30.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
מ"מ 05 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     03.08.01.0009
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    500.00    10.00   50.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
יליבכל מ"ס 02*5.8 תיתכתמ תשר תלעת     03.08.01.0010
הרקת ללחב תנקתומ תרושקת וא/ו למשח      
לש תוילניגרוא תוכמות תללוכ תיטסוקא      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ,'מ 5.1 לכ ןרציה      

 15,400.00    70.00  220.00 רטמ .טלפמוק ,םישרדנה  
      
תוגוז 01  הנבמ ךותב הנקתהל םינופלט לבכ     03.08.01.0011

    480.00    12.00   40.00 רטמ .טלפמוק ,תרנצב לחשומ  
      
,7TAC הנבמ ךותב הנקתהל םיבשחמ לבכ     03.08.01.0012

  1,500.00    15.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תרנצב לחשומ הגי'ג  
 30,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םיליבכ 10.80.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

107/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     107 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ר א ה  20.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
לכואה רדח הנבמ לש תודוסי תקראה     03.08.02.0001
טרופמכ למשחה תונקתל םאתהב חבטמהו      
תודוסיב רושיג תעבט :ללוכ ,תוינכותב      
ספ ,ןויזה ילזרב לכ רוביח ללוכ הנבמה      
םע הנבמה תוניפב האיצי תודוקנ ,הקראה      
לכ רוביח ,טוויח ,תוניירושמ תואספוק      
,)'דכו למשח ,םימ( הקראה ספל תוכרעמה      

  5,000.00 5,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
,הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     03.08.02.0002
תולעת ,תרושקתו למשחל תשר תולעת :ןוגכ      
תויתכתמ םימו בויב תרנצ ,ריוא גוזימ תרנצו      
תוחפל ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ תועצמאב 'וכו      
תונקתו קוחב שרדנכ הקראה ספ דע      

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,למשחה  
      
למשח חול דיל םילאיצנטופ תאוושה ספ     03.08.02.0003
וילא הקראה יכילומ לכ רוביח ללוכ ישאר      
,למשחה תונקתו קוחב שרדנל םאתהב      

    400.00   400.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
  8,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 20.80.30 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
ןויסנ לעב ןרצי לצא ורצויי למשחה תוחול לכ      
ןקת יפל ורצויי תוחולה .םינש 5 לעמ לש      
.93416 ילארשי      
      
ןוראמ בכרומ A ישאר למשח חול הנבמ     03.08.03.0001
קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע תכתמ      
טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ 004      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ,תוינכותב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
תברזר רומשל עצבמה ןלבקה לע( טלפמוק      

 17,500.00 3,500.00    5.00 ר"מ .)דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ  
      
,הלבוה :ללוכ A ישאר למשח חול תנקתה     03.08.03.0002
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
ןלרמ תרצות ויהי םיז"אמהו םית"מאמה לכ      
ע"ש וא דנרגל,BBA ,רלימ רנקולק,ןר'ג      

 19,000.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
108/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     108 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,000.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע רפמא 036*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     03.08.03.0004
22 קותינ רשוכ ,'א 036-004 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 052*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     03.08.03.0005
22 קותינ רשוכ ,'א 052-002 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 001*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     03.08.03.0006
22 קותינ רשוכ ,'א 001-08 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  6,400.00 1,600.00    4.00 'חי .טלפמוק ,הקספה לילס ,תנווכתמ  
      
הנגה םע רפמא 061*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     03.08.03.0007
22 קותינ רשוכ ,'א 061-001 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  3,600.00 1,800.00    2.00 'חי .טלפמוק ,תנווכתמ  
      
הנגה םע רפמא 36*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     03.08.03.0008
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 36-04 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  2,400.00   800.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 5.2*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     03.08.03.0009
דיוצמ ,.מ.ב  קותינ רשוכ ,'א 5.2-6.1 תימרת      

    500.00   500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב  
      
032 לילס חתמ ,רפמא 61 יזאפ-דח ןעגמ     03.08.03.0010
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד,טלוו      

    300.00   150.00    2.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
032 לילס חתמ ,רפמא 61 יבטוק תלת ןעגמ     03.08.03.0011
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד ,טלוו      

    500.00   250.00    2.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 52*3 ןעגמ     03.08.03.0012
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

    400.00   400.00    1.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      

 41,100.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
109/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     109 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,100.00 מהעברה      

      
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 04*3 ןעגמ     03.08.03.0013
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

    500.00   500.00    1.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     03.08.03.0014
01 קותינ רשוכ ,יבטוק-דח רפמא 52-01      

  2,250.00    45.00   50.00 'חי .טלפמוק ,רפמאוליק  
      
םיוק תנגהל ספא קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     03.08.03.0015

    100.00   100.00    1.00 'חי .טלפמוק ,םייזאפ דח  
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     03.08.03.0016
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

  7,500.00   250.00   30.00 'חי .טלפמוק  
      
ילנימונ םרזל ,םירשוגמ םיזאפ דח םי"זאמ 3     03.08.03.0017
    3X52-01 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא,  

    750.00   250.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     03.08.03.0018
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04-23*3      

  3,000.00   300.00   10.00 'חי .טלפמוק  
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ רסממ     03.08.03.0019

  3,500.00   350.00   10.00 'חי .טלפמוק ,"סנמיס" תמגוד ,א"מ 03  
      
ןצחלו DELITLUM ןומיס תורונמ 3 םע טס     03.08.03.0020

    250.00   250.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,יבטוק תלת  
      
תיעובשו תימוי תינכות ילטיגיד תבש ןועש     03.08.03.0021
,תוקד 5 ילמינימ הלעפה תוסיו ,הברזר םע      

  1,400.00   350.00    4.00 'חי .טלפמוק ,סנמיס תמגוד  
      
תרצות תמגוד ,רדת ,חתמ ,םרזל דדומ בר     03.08.03.0022
3 ללוכ CTL TENLE םגד הרקב ימושי      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,רפמא 5/052 םרז ינשמ  
      

    400.00   100.00    4.00 'חי .רפמא 61 םיבצמ 3 ז"אמ יומד םרז קספמ 03.08.03.0023
      

    400.00   400.00    1.00 'חי .4B655-OSI תכרעמ 03.08.03.0024
      
      
      

 63,150.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
110/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     110 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 63,150.00 מהעברה      

      
      
42 לילס ,'א ON  5 םיעגמ 2 דוקיפ רסממ     03.08.03.0025

    300.00   100.00    3.00 'חי .טלוו  
 63,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 30.80.30 כ"הס  

      
ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  40.80.30 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
תוברל תרושקתו למשחל עקתה יתב לכ      
םגד דרובסיו תמגוד ויהי רואמה יקספמ      
ויהי תרנצה תונקתה לכ  .ט"הת טנגלא      
תיטסוקא הרקתב וא/ו ט"הת היומס הנקתהב      
.םיימינפ םיסירתב ודיוצי עקתה יתב לכ      
םיכילומ,לבכ ללוכ תודוקנה לכ ריחמ      
.םיליבומו      
      
םע יזאפ תלת וא דח לגעמב רואמ תדוקנ     03.08.04.0001
דע ט"הת תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      
ןיוצמכ םרז קספמ ללוכ ,למשח חול      

 42,000.00   140.00  300.00 'חי .טלפמוק ,תוינכותב  
      
םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     03.08.04.0002
תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ הנבמב      
,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע ט"הת      

  6,000.00   120.00   50.00 'חי .טלפמוק  
      
רואמ תדוקנל תרנצו טוויח םע ןצחל תפסות     03.08.04.0003

    100.00    50.00    2.00 'חי .טלפמוק,למשח חול דע  
      
,ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     03.08.04.0004
יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע      

  5,250.00   150.00   35.00 'חי .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע  
      
וק ללוכ ס"כ 5.2 דע ןגזמל הלעפה תדיחי     03.08.04.0005
היומס הנקתהב ר"ממ 5.2 יזאפ-דח הנזה      
,התיכב ןגזמה דיל ת"ב דע למשחה חולמ      

    750.00   250.00    3.00 'חי טלפמוק,  
      
יזאפ-דח הנזה וק ללוכ ילמשח דודל הדוקנ     03.08.04.0006
דע למשחה חולמ היומס הנקתהב ר"ממ 5.2      

  1,400.00   350.00    4.00 'חי טלפמוק,דודה דיל ןוחטב קספמ ללוכ דודה  
      

    300.00    20.00   15.00 'חי .טלפמוק ,םימ ןגומ ת"ב רובע תפסות 03.08.04.0007
 55,800.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

111/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     111 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,800.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ,ןופלט תדוקנ     03.08.04.0008
4 ינקת ןופלט לבכ םע "וילאמ הבכ" גוסמ      
םינופלט ןורא דע ןופלטה תדוקנמ תוגוז      
ריקב העוקש 55 הלוגע הספוקב רמג ,ישאר      

    240.00   120.00    2.00 'חי .טלפמוק ,ינקת ת"ב םע  
      
רוניצ ללוכ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     03.08.04.0009
תודוקנה ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 02 רטוקב      

  2,000.00    80.00   25.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע הרקתב  
      
ללוכ היזיבלט תנטנא תדוקנל הנכה תדוקנ     03.08.04.0010
ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
רמג ,ישאר תרושקת חול דע הדוקנהמ ריקב      

    150.00   150.00    1.00 'חי .טלפמוק ,היזיבלט תנטנאל עקת תיבב  
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ בשחמל הנכה תדוקנ     03.08.04.0011
הרקתב וא/ו ריקב הכישמ טוח םע מ"מ      
רמג ,ימוקמ תרושקת ןורא דע הדוקנהמ      

    160.00    80.00    2.00 'חי .טלפמוק ,JR-54 לופכ עקת תיבב  
      
תיטסוקא הרקת ללחב IFIW-ל הנכה תדוקנ     03.08.04.0012
םיזאפ-דח עקת יתב 2 םע 41D הספוק:ללוכ      
52 רוניצ םע תרושקתל עקת תיבו,רפמא 61      

    300.00   150.00    2.00 'חי .טלפמוק,תימוקמ תשר תלעת דע מ"מ  
      
רפוצ וא/ו ןצחל וא/ו יאלגל הנכה תדוקנ     03.08.04.0013
02 רטוקב רוניצ ללוכ ןשע/שא יוליג תכרעמל      
ןיב הרקתב הקיציב הכישמ טוח םע מ"מ      

  3,600.00    80.00   45.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע תודוקנה  
      
רוניצ ללוכ הרקתב וקרבל הנכה תדוקנ     03.08.04.0014
ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב ירושרש      
חול דיל הדובע תדמע דע הרקתב הדוקנה      
תספוק,הספוקל תורבחתה ללוכ ,התיכ      
םאתהב לכה,םילוקמר 2-ל תרנצ,תופעתסה      

    350.00   350.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,תוינכותב יטרדנטס טרפל  
      
ללוכ ילמשח ךסמ תלעפהל הנכה תדוקנ     03.08.04.0015
ךסמה עונמל הנזה וק ללוכ,םיבצמ 3 קספמ      

    350.00   350.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,ךסמה ןיקתמ תויחנהל םאתהב  
      
      
      

 62,950.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
112/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     112 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 62,950.00 מהעברה      

      
      
וא/ו הקעזא תכרעמ יאלגל הנכה תדוקנ     03.08.04.0016
הנכה תוברל( אוהש גוס לכמ הצק תדוקנ      
םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ )תלדב טנגמל      
דע תודוקנה ןיב הרקתב הקיציב הכישמ טוח      

    800.00    80.00   10.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול  
      
תיטסלפ הספוק ךותב B הדובע תדמע     03.08.04.0017
תומוקמ 6-ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע תרצות      
61 םיזאפ דח למשחל עקת יתב 4 :ללוכ      
5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ םיסירת, רפמא      
2-ל הנכה ,ימוקמה למשחה חול דע מ"מ      
טוחו מ"מ 52 רטוקב רוניצ םע בשחמ תדוקנ      
תרושקת חול דע בשחמה תדוקנמ הכישמ      
,JR-54 לופכ עקת תיבב רמג ימוקמ      

    700.00   700.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
תיטסלפ הספוק ךותב C הדובע תדמע     03.08.04.0018
תומוקמ 8-ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע תרצות      
61 םיזאפ דח למשחל עקת יתב 6 :ללוכ      
5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ םיסירת ,רפמא      
2-ל הנכה ,ימוקמה למשחה חול דע מ"מ      
טוחו מ"מ 52 רטוקב רוניצ םע בשחמ תדוקנ      
תרושקת חול דע בשחמה תדוקנמ הכישמ      
JR, 2-54 לופכ עקת תיבב רמג ימוקמ      
לבכ םע מ"מ 02 רוניצ ללוכ ןופלט תודוקנ      

  1,600.00   800.00    2.00 'חי .טלפמוק ,ינקת ת"ב ,תוגוז 4 ןופלט  
      
תיטסלפ הספוק ךותב A הדובע תדמע     03.08.04.0019
תומוקמ 8 -ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע תרצות      
61 םיזאפ דח למשחל עקת יתב 6 :ללוכ      
5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ םיסירת ,רפמא      
תדוקנל הנכה ,ימוקמה למשחה חול דע מ"מ      
הכישמ טוחו מ"מ 52 רטוקב רוניצ םע בשחמ      
ימוקמ תרושקת חול דע בשחמה תדוקנמ      
תרנצ רובחל הנכה ,JR-54 עקת תיבב רמג      
,תומוקמ ינשל תדרפנ הספוק ךותב ,ןרקמ      

  1,000.00 1,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
רובע םינעגמ םע גותימ תואספוקו חפנ ןשיח     03.08.04.0020
תומכ( הרואתל היגרנאב ןוכסח תכרעמ      
)םילגעמה רפסמל םאתהב תואספוקה      

  3,000.00 1,000.00    3.00 'חי .טלפמוק ,תיטסוקא הרקת ללחב תנקתומ  
      

 70,050.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
113/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     113 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 70,050.00 מהעברה      

      
      
רפמא 08X3,טקפ, ןירושמ ןוחטב  קספמ     03.08.04.0021

  1,400.00   350.00    4.00 'חי הנבמב ןקתומ  
      
רפמא 04X3,טקפ, ןירושמ ןוחטב  קספמ     03.08.04.0022

  2,000.00   250.00    8.00 'חי הנבמב ןקתומ  
      
רפמא 61X3,טקפ, ןירושמ ןוחטב  קספמ     03.08.04.0023

  1,600.00   200.00    8.00 'חי הנבמב ןקתומ  
      
61X5 ת"ב:תללוכ תנירושמ םיעקש תספוק     03.08.04.0024
רסממ,רפמא 61 םיזאפ-דח ת"ב 2,רפמא      

  4,800.00   400.00   12.00 'חי הנבמב ןקתומ  'א 30.0,רפמא 04X4 תחפ  
      
08X3 למשח תנזהל גוזימ תדיחי רוביח     03.08.04.0025

    300.00   150.00    2.00 'חי טלפמוק,רפמא  
 80,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80.30 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  50.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
DEL THGIL KCAB 06X06 הרואת רזיבא     03.08.05.0001
54 תורונ םע תיטסוקא הרקתב עוקש מ"ס      
LB THGILIXAM ,ילרגטניא רביירד ,טוו      

  1,800.00   300.00    6.00 'חי .טלפמוק ,םיסדנהמ דערוא תמגוד  
      
תמגוד טוו DEL 51 תורונ םע הרואת רזיבא     03.08.05.0002
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

  2,160.00   270.00    8.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
תמגוד טוו DEL 02 תורונ םע הרואת רזיבא     03.08.05.0003
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

 36,000.00   300.00  120.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
תמגוד טוו DEL 52 תורונ םע הרואת רזיבא     03.08.05.0004
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      

 25,500.00   300.00   85.00 'חי .טלפמוק ,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד  
      
םע טוו DEL 61  תורונ םע הרואת רזיבא     03.08.05.0005
םיסדנהמ דערוא תמגוד טנוברקילופ יוסיכ      

    600.00   300.00    2.00 'חי 45-PI, טלפמוק ,הרקתב ןקתומ.  
      
      
      

 66,060.00 50.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
114/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     114 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 66,060.00 מהעברה      

      
      
םע טוו DEL 63  תורונ םע הרואת רזיבא     03.08.05.0006
םיסדנהמ דערוא תמגוד טנוברקילופ יוסיכ      

  1,250.00   250.00    5.00 'חי 45-PI, טלפמוק ,הרקתב ןקתומ.  
      
,דל תורונ םע יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     03.08.05.0007
האיצי טלש ,תוקד 081 ילמינימ הלועפ ןמז      
תמגוד ,הרקתהמ יולת וא ריקה לע ןקתומ      

  2,800.00   400.00    7.00 'חי .טלפמוק ,701602 רפסמ ןזורטקלא  
      
ןמז ,טוו 3 דל תורונ םע םוריח תרואת רזיבא     03.08.05.0008
עוקש ,תוקד 081 םוריחב ילמינימ הלועפ      
,3116 רפסמ ןזורטקלא תמגוד ,הרקתב      

 14,000.00   350.00   40.00 'חי .טלפמוק  
      
טוו 13 דל תורונ םע ץוח תרואת רזיבא     03.08.05.0009
ינוציח ריק לע ןקתומ שעג 4T ראטס תמגודכ      

  7,500.00   500.00   15.00 'חי .הנבמה לש  
 91,610.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 50.80.30 כ"הס  

      
  ה ז י ר כ ,ן ש ע  י ו ל י ג  60.80.30 ק ר פ  ת ת     
ה ק ע ז א ו       
      
םאתהב עצובת ןשע/שא יוליג תכרעמ      
תכרעמה ,0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      
.תיתבותכ תכרעמל ומיאתי הצקה דויצ לכו      
חקפמהו היריעה רושיא תא לבקל ןלבקה לע      
ינפל ןשע יוליג תכרעמ דויצ גוסו תרצותל      
.השיכרה      
      
תמגוד ,הנשמ תיתבותכ ןשע יוליג תזכר     03.08.06.0001
ללוכ ,הנבמב תנקתומ ,ע"ש וא רייפלט      
,הילא םיליבכהו םיכילומה לכ ירוביח      

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
לכב ןקתומ ,רייפלט תמגוד יטפוא ןשע יאלג     03.08.06.0002
תורקתב תוברל הנבמב שרדיש םוקמ      
,תויטסוקא תורקת לש םיללחב ,תויטסוקא      

 10,500.00   300.00   35.00 'חי .טלפמוק ,תופושח תורקת  
      
םוקמ לכב ןקתומ רייפלט תמגוד םוח יאלג     03.08.06.0003
,תויטסוקא תורקתב תוברל הנבמב שרדיש      

  1,500.00   300.00    5.00 'חי .טלפמוק ,תופושח תורקת  
 15,000.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

115/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     115 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,000.00 מהעברה      

      
      

    750.00   250.00    3.00 'חי .טלפמוק ,)ץופינ( ינדי ןצחל 03.08.06.0004
      

  1,200.00   300.00    4.00 'חי .טלפמוק ,ימינפ יוניפ רפוצ 03.08.06.0005
      

  1,200.00   400.00    3.00 'חי .טלפמוק ,ינוציח יוניפ רפוצ 03.08.06.0006
      
,גוס לכמ הצק תדיחיל תבותכ סיטרכ     03.08.06.0007

 10,000.00   200.00   50.00 'חי .טלפמוק  
      

    200.00   200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,יוביכ סיטרכ 03.08.06.0008
      

    200.00   100.00    2.00 'חי .טלפמוק ,ןומיס תרונמ 03.08.06.0009
      
לכ ןיב ר"ממ 1*2 ינקת םודא לבכ םע טוויח     03.08.06.0010
ןיבו ימוקמ תרושקת ןורא דע הצקה תודיחי      

  4,000.00     5.00  800.00 רטמ .טלפמוק ,תזכרל תרושקת ןורא  
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     03.08.06.0011
םיאתמ זגה לקשמ MF-002 זג םע חבטמ      
יאלג 2 ,תזכרל רוביח :ללוכ ,חולה תודימל      
ינדי הלעפה ןצחל ,בלוצמ רוביחב ןשע      
ןכומ לכה ,םיזתמ+תשוחנ תרנצ ,םוריחב      
תרשואמ יוביכה תכרעמ( .טלפמוק ,הלועפל      

  6,000.00 6,000.00    1.00 פמוק )יוביכה תושר י"ע  
      
,התצרה ,הנבמה לכב תכרעמה תלעפה     03.08.06.0012
לש בצמל התאבה דע םישמתשמה תכרדה      
ןימזמה לש םנוצר תועיבשל "שומישל הנכומ"      
תכרעמה רפס תקפסא ללוכ סדנהמהו      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,ןימזמה ידיל השק הכירכב  
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     03.08.06.0013
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      
יבכמ םע םימואתה לכ תוברל הקידבה רובע      
,התנקתה רחאלו תכרעמה תנקתה ינפל שא      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      

 43,550.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
116/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     116 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,550.00 מהעברה      

      
      
תושירדל המיאתמ היהת הזירכ תכרעמ      
    27APFN   יוליג תזכר םע תבלושמ הייהתו  
תכרעמ דויצ תא רשאל ןלבקה לע .ןשע      
ינפל חקפמהו ןימזמה גיצנ לצא הזירכה      
רפסמ לע טולשת הזירכה תכרעמ .השיכרה      
רצח ,םירודזורפ ,תותיכ :ןוגכ םידרפנ םירוזיא      
ינפל ןלבקל ונתניש תויחנהל םאתהב 'וכו      
.דויצה תשיכר ינפלו עוציבה      
      
ינחלוש ימניד ןופורקימ ללוכ הזירכ תדמע     03.08.06.0015

    800.00   800.00    1.00 'חי םיראומ םינצחלו  
      
הנבמל הסינכב TTP םוריח ןופורקימ תדמע     03.08.06.0016

    400.00   400.00    1.00 'חי .הנגה תספוק תללוכ  
      
הרקתב ןקתומ וק יאנש ללוכ W02 8" לוקמר     03.08.06.0017
,ץע זגרא תוברל ריקה לע וא/ו  תיטסוקא      
םישרדנה רזעה יקלחו םירזיבאה לכ ללוכ      

  6,000.00   300.00   20.00 'חי .ריקה לע וא/ו הרקתב הנקתהל  
      
03 תינוציח הנקתהל יתכתמ רפוש לוקמר     03.08.06.0018
םירזיבאה לכ ללוכ ,ריקה לע ןקתומ ,טוו      

  2,800.00   700.00    4.00 'חי .הנקתהל םישרדנה רזעה יקלחו  
      

    600.00   200.00    3.00 'חי .לוק תמצוע תוסיו םע ירוזיא יאנש 03.08.06.0019
      
,תרנצב לחשומ רוזש 2X8.0 לבכב טוויח     03.08.06.0020

  1,500.00     5.00  300.00 רטמ .טלפמוק ,םירוביח ללוכ  
      
ןוצר תועיבשל הריסמו הקידב הלעפה רוביח     03.08.06.0021
3-ב ןרצי רפס תריסמו הנכה ללוכ ןימזמה      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .ןימזמל םיקתוע  
      
השירדל םאתהב תילנויצפוא הצירפ תכרעמ      
.דבלב היריעה לש תשרופמ      
      

    800.00   800.00    1.00 'חי .תזכרל םישקמ חול 03.08.06.0023
      

  4,000.00   400.00   10.00 'חי .יביספ םודא ארפניא יאלג 03.08.06.0024
      
חכ קפס תוברל ,םירוזא 4 דע יוליג תזכר     03.08.06.0025

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .םירבצמו  
      

 62,950.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
117/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     117 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 62,950.00 מהעברה      

      
      

    200.00   200.00    1.00 'חי .םינפ תנקתהל הקעזא רפוצ 03.08.06.0026
      

    650.00   650.00    1.00 'חי ץוח תנקתהל ,המצוע בר  הקעזא רפוצ 03.08.06.0027
      
תטלקומ העדוה םע ילטיגיד יטמוטוא ןגייח     03.08.06.0028

  1,900.00 1,900.00    1.00 'חי .רבצמ יוביגו  
      
,הקוצמ תאירקל יטוחלא טלקמ - רדשמ     03.08.06.0029

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .רבצמ יוביג תוברל  
      

  2,400.00    12.00  200.00 רטמ םינפ תנקתה - םירפוצ/םישגר/םיאלגל טווח 03.08.06.0030
      
ןשע רורחש תונולח תחיתפל תכרעמ     03.08.06.0031
-ל תזכר תללוכ ,סרפלטמ תמגוד םיילמשח      
,ינדי ףקוע קספמ ,םיילמשח תונולח 51      
ןפואב לעופו טווחמ לכה ,םיילמשח םירוביח      
תושר חקפמה ןוצר תועיבשל ינקתו םלשומ      
ןיב שא יניסח םיליבכ( טלפמוק ,יוביכה      
םיפיעסב דדמנ תונולחה יעונמל תזכרה      
ףיעסב םיללכנ אל תונולחה יעונמ ,םידרפנ      
- )םוינימולאה תונולח םע דחי םידדמנ ,הז      

 20,000.00 20,000.00    1.00 פמוק .היצפוא  
      
ןיב 5.2X3 09E/081EF..XHXHN לבכ     03.08.06.0032
,םיליבומב ,דויצל חול ןיב וא/ו למשח תוחול      
עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה לע ,תולעתב      
,ךרוצה תדימב ,תרנצב הלחשה תוברל      

  2,250.00    15.00  150.00 רטמ .היצפוא - טלפמוק ,םיילמשח םירוביח  
 94,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80.30 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  70.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
השינב ןקתומ מ"ס 2 יבועב יביסמ ןבל ץע בג     03.08.07.0001
הקולח ללוכ תרושקת תונורא ךותב הנבמב      
תינורקע ראותמכ תונושה תוכרעמל      

    100.00   100.00    1.00 ר"מ .טלפמוק ,תוינכותב  
      
תרושקת תשינב IC-4 טנוברקילופ תספוק     03.08.07.0002
,תואספוקל תרושקת תרנצ רוביח ללוכ      

    600.00   150.00    4.00 'חי .טלפמוק  
      
      

    700.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
118/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     118 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    700.00 מהעברה      

      
      
יוסכ םע קינכמלט תמגוד ישאר םוריח ןצחל     03.08.07.0003
, למשח חול דע טוויח תוברל תיכוכז      

    300.00   300.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
סדנהמ י"ע הנבמב למשחה ןקתמ תקידב     03.08.07.0004
לכ ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ,קדוב      
ןקתמה תריסמ ,קדובה תויחנה יפל םייוקילה      
,ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופ םלשומ בצמב      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .)ןימזמה י"ע שרדיו הדימב קר( טלפמוק  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     03.08.07.0005
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .ךמסומ יאלמשח      

  3,500.00    70.00   50.00 ע"ש .הדובעה  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     03.08.07.0006
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .רזוע יאלמשח      

  2,500.00    50.00   50.00 ע"ש .הדובעה  
      
- היגרנאב ןוכסיח      

 11,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 70.80.30 כ"הס  
      
ם י ב ש ח מ  80.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
היחנה יפל קרו ךא עצובי ילנויצפוא הז קרפ      
.ןימזמה לש תשרופמ      
      
ללוכ U04 מ"ס 08 קמוע 91" תרושקת דסמ     03.08.08.0001
תונפד ,תכתמ תרגסמב תיכוכזמ תימדק תלד      
דעוימ ,תוילגר ,תלדל לוענמ ,תוקירפ דצ      

  4,000.00 4,000.00    1.00 'חי .ריקה לע הנקתהל  
      
ללוכ U6 מ"ס 04 קמוע 91" תרושקת דסמ     03.08.08.0002
תונפד ,תכתמ תרגסמב תיכוכזמ תימדק תלד      
דעוימ ,תוילגר ,תלדל לוענמ ,תוקירפ דצ      

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי .ריקה לע הנקתהל  
      
יעקש 4 ללוכ תרושקת דסמל ינקת ספ     03.08.08.0003
לבכ ,תרוקיב תירונ ,'א 61 ז"אמ ,למשח      
יזאפ דח EEC  עקת םע 'מ 5 ךרואב למשח      

    800.00   400.00    2.00 פמוק .רפמא 61  
      
      

  7,800.00 80.80.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
119/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     119 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,800.00 מהעברה      

      
      
םיעקש 42 םע PTU "91 5TAC בותינ חול     03.08.08.0004

  3,000.00 1,500.00    2.00 פמוק .RJ45  
 10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיבשחמ 80.80.30 כ"הס  
390,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80.30 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.30 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.30 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     03.09.01.0010
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
הנוילע  הנבל הטכילש תבכש,ןוטב יטנמלא לע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,תשעותמ      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
תותשר,םירצו םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

 54,000.00    90.00  600.00 ר"מ .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב  
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     03.09.01.0020
, חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
בחורב C.V.P תותשר,םירצו םינטק םיחטש      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      
רקלק תוחולמ רוק ירשג,'וכו תמייקל השדח      
    03-F תשר ,סקדא תוברל מ"ס 2 יבועב MPX  

 11,500.00   115.00  100.00 ר"מ .'וכו  
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     03.09.01.0030
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

  5,200.00   130.00   40.00 ר"מ .ןרציה  
      
      
      
      
      
      

 70,700.00 10.90.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
120/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     120 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 70,700.00 מהעברה      

      
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     03.09.01.0040
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      
תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב      

 14,950.00   115.00  130.00 ר"מ .'וכו  
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     03.09.01.0050
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה      
.'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה      

  8,500.00    85.00  100.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה  
 94,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90.30 כ"הס  
 94,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.30 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.30 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.30 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
,קותינ יליפורפ,הניפ יליפורפ,הדרפהה      
ןיב רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
,גוס      
לככ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא      
י"ע םיקוושמה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
תרחא הרבח תרצות וא ע"ש וא "םייופיצ לייא"      
תושירד יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
.תוינכותב      
      
      
      
      
      

10.01.30 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
121/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     121 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
הקלחה דגנ גוסמ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     03.10.01.0010
03/03 תודימב ,םיחבטמל םיאתמ ,הקיחשו      
,ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ ,מ"מ 21 יבוע ,מ"ס      
,שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה תנכה תוברל      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      

 55,900.00   260.00  215.00 ר"מ )חבטמ( .'וכו תיסקופא  
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     03.10.01.0020
גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמ ,ידוב לופ ,מ"ס      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
הדידמה.'וכו םילנפ,םיעופיש דוביע,תואמגודו      

136,300.00   235.00  580.00 ר"מ .תוריקה ןיב יקפוא לטיהב  
      
טינרג יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     03.10.01.0040
07 דוסי ריחמ ,מ"ס 04/02 תודימב ןלצרופ      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

 18,400.00   230.00   80.00 ר"מ )םיתורשב( .טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

210,600.00 10.01.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
122/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     122 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
210,600.00 מהעברה      

      
      
הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     03.10.01.0050
,ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ ,מ"ס 03/03 תודימב      
תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל      
לע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רוחש חיט      
ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ      
יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש ,הנוש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ      

 99,750.00   210.00  475.00 ר"מ )חבטמב( .טלפמוק לכה .'וכו תומאתהו  
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     03.10.01.0060
,םירויכל חתפ דוביע תוברל םיתורשב םירויכ      
םירוח ,םיירוחאו םיימדק םייכנא תוחול      
.'וכו האישנ תייצקורטסנוק ,םיזרב ,תוינובסל      

  3,000.00 1,500.00    2.00 ר"מ .)וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה  
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     03.10.01.0070

  1,200.00   600.00    2.00 ר"מ .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל  
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     03.10.01.0080
תריחב יפל םיחיראמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש 003 דוסי ריחמ ,לכירדאה      
בוליש ,שרדינכ םיכותיחה לכ ,שרדינכ םיעצמה      

  1,800.00   600.00    3.00 ר"מ .'וכו יללכה ףוצירב  
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     03.10.01.0090
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  6,000.00   300.00   20.00 'חי .'חי/ח"ש  
322,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01.30 כ"הס  
322,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.30 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.30 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.30 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     03.11.01.0010
תוריק- שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש-תורקתו      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

 19,285.00    29.00  665.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל  
      
      

 19,285.00 10.11.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
123/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     123 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,285.00 מהעברה      

      
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     03.11.01.0020
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
תוריק-ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     03.11.01.0030
ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש -תורקתו      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל ,דיחא      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

  5,200.00    40.00  130.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל  
      
,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     03.11.01.0040
תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא      
,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא      
טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש רחא      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
 28,985.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.30 כ"הס  
 28,985.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.30 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.30 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21.30 ק ר פ  ת ת       
      
םירושיא םוינימולאה יטנמלא לכל,שיגי ןלבקה      
רשאי ןכו ונובשח לעו ומעטמ רוטקורטסנוק לש      
לכירדא לצא םוינימולאה יטנמלא לכ תא      
הנמזהה ינפל טקייורפה      
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ,טירפ     03.12.01.0010

 50,000.00 25,000.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ,טירפ     03.12.01.0020

 50,000.00 25,000.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ,טירפ     03.12.01.0030

  8,000.00 8,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ,טירפ     03.12.01.0040

 14,000.00 14,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      

122,000.00 10.21.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
124/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     124 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
122,000.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ,טירפ     03.12.01.0050

  2,800.00   700.00    4.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ,טירפ     03.12.01.0060

  6,000.00 6,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-א 'סמ סופיט ,טירפ     03.12.01.0070

 11,000.00 11,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-א 'סמ סופיט ,ןולח     03.12.01.0080

  3,500.00 3,500.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-א 'סמ סופיט ,ןולח     03.12.01.0090

  7,200.00 1,800.00    4.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-א 'סמ סופיט ,ןולח     03.12.01.0100

  5,000.00 5,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
157,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21.30 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.21.30 ק ר פ  ת ת       
      
םגד )פיק/טוויפ( תרשרש עונמ     03.12.02.0020
    "003/002-CDC" בח תרצות ע"ש וא' "H&D"  
יפל וא 2-10121NE יאפוריא ןקת יפל הינמרג      
םיחתפ תריגסו החיתפל ,2-72912 י"ת      
רפמא 5.0 םרז תכירצ ,ןשע רורחשל      
    CD/V42, 03 ךשמל תולעמ 003 לש שא דימע  
לקשמל מ"מ 003 החיתפ ךלהמ תוברל ,'קד      
רוביח ירזיבאו תובשות ,ןוטוינ 002 ןולח      
'בח תמגודכ עונמה לש תמלשומ הנקתהל      

 22,260.00 1,590.00   14.00 פמוק ע"ש וא "סרפלטמ"  
 22,260.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 20.21.30 כ"הס  
179,760.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

125/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     125 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.30 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41.30 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטרה הטישב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     03.14.01.0010
תמגודכ תימוקמ טקל ןבא תוחול תועצמאב      
םינווגב ,תונוש תודימב ,ךומסה ןיבר רפס תיב      
דוסי ריחמ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,הצברה תבכש תוברל ,ר"מ/ח"ש 021 ןבאל      
,הטסורינמ םיטוח ,תנבלוגמ הדלפ תשר      
,םינוש ןבא יגוס בוליש,םינבלוגמ הדלפ ינתיווז      
ןריטסילופ תוחולמ רוק ירשג,ןוילע ןגמ יופיצ      
תשר ,סקדא תוברל מ"ס 2 יבועב F-03 לחושמ      
    MPX םיטרפה יפל טלפמוק לכה .'וכו  
םיחטשב ןה ר"מ יפל וטנ הדידמה .תוינכותב      
,גניפוק ,םילגועמו םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא      
יפשח ,תורוקו םידומע יופיח ,םיעקש ,םיקשימ      
חטשה יפל 'וכו תונולח ינדא ,תוזוזמ ,םיחתפ      
טרופמכו ר"מב וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה      

318,750.00   425.00  750.00 ר"מ .דחוימה טרפמבו ויקלח לכ לע 8732 ןקתב  
318,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 10.41.30 כ"הס  
318,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41.30 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51.30 ק ר פ       
      
.ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.51.30 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינקתומ טטסומרט-הלעפהה תוחול לכ      
האר( דיינ טלש אלל העובק הרוצב ריקה      
)תינכות      
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.30 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
126/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     126 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיאמצע ריוא גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     03.15.01.0015
תילנמונ רורק תקופתל tinU-agakcaP גוסמ      
000,01 ריוא תקיפס רורק ןוט 52      
םידרפנ רורק ילגעמ P.S  4= 2",ד"למר      
, גגה לע הפנה,הלעפה תיחול,םוח תבאשמ      
, תוגרד 3 ט"וק 04 קפסה רזע םומיח יפוג      
לע הנגה תשר,ץחל ינועש,רוססורפורקמ      
םרז קספמ ,?SOC םילבכ,הבעמ תללוס      
יחופמ תוריהמ יוניש י"ע שאר ץחל תוסיו,ישאר      
תמגודכ , N.L טקש ,םייטסוקא םיאת,הבעמ      
לכה, ןנכתמ י"ע רשואמ ע"וש וא סירוא תרבח      
ןוסיימ יציפק ללוכ( .הלעפהה דע טלפמוק      

145,000.00 72,500.00    2.00 'חי .)דלוגיילב יופיצו  
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     03.15.01.0020
    FRV,רשואמ ע"וש וא ישיבוצימ תרבח תרצות,  
: םגד , ש"טב 001703 רורק תקופת      
    Heat PUMP , PURY-P800YSLM-A(BS)  
, טלפמוק למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה      
הבעמ .דלוגייאלב הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ      
םיסחדמה לכ , םוח תבאש טקש      
,הפנה ,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא      

 75,000.00 75,000.00    1.00 'חי . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה  
      
טלש ,A05-TA : םגד - רקב הנקתהו הקפסא     03.15.01.0030
עגמ ךסמ םע  'חי 05 דע הטילשל יזכרמ      
רקב(םיבעמל  tinu ylppus rewop + רמייטו      

  5,000.00 5,000.00    1.00 'חי )לגעמ לכל דחא  
      
חצ ריווא תסנכהל א.ט.י הנקתהו הקפסא     03.15.01.0040
תכרעמל המיאתמ ע"וש וא קינוי/סירוא תרצות      
    FRV רבגומ חופמ , ד"למר 0006 לש הקיפסל  
הטקש הדיחי , םיציפק לע חופ השיג יחתפ ,       
תיחול +קמוע תורוש 6 , יב יד 53 שער תמר      
זוקינל תורבחתה תונגה טווח + הלעפה      
+ טלפמוק לכה , רוריק ןוט 52הקופת למשחו      
הדיחיה תדמעהו הפנה ללוכ  למשח חולו דוקפ      
רושיאב תכתממ תבשות תיינב + תינכות יפל      
, תינכות יפל שרדנו הדימב רוטקורטסנוקה      
י"ע תרשואמ הדיחי  , םוינמלאמ םיליפורפ      

 35,000.00 35,000.00    1.00 'חי .גוזימה סדנהמ  
      
      

260,000.00 10.51.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     127 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
260,000.00 מהעברה      

      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     03.15.01.0050
רורקה תקופת, i82 NARIDAT םגד ןארידת      
תוברל,A יטגרנא גוריד,ש"טב 00832 ילנימונ      
זוקינ , טקפ תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח      
רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה תרנצו      
תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח ירושרש      

  5,500.00 5,500.00    1.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע הלעפה  
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     03.15.01.0060
רורקה תקופת , i01 NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 0399      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ  
      
לכל תוימוג + םיגרוסו םוחב םינבלגמ תונחלוש     03.15.01.0070

  1,000.00   250.00    4.00 'חי . םיבעמה יגוס  
      
תרבח תרצות ןוניס תדיחי הנקתהו הקפסא     03.15.01.0080
תקיפסל ילגופרטנצ חופמ תללוכה איגש ריוא      
תיב ללוכ 4" ץחל לפמ דגנ ד"למר 0009 ריוא      
AbD 26 תילאמסקמ שער תמרב יטסוקא      
רקב + טווחו הלעפה תיחול + רטמ 3 קחרמב      
תרבח תרצות DSV עונמ תוריהמ תוסוול      
+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + טלפמוק חבש      
ןנסמ , הכר הענתה טנמלא + טקפ + םיציפק      
הגרד +הנושאר הגרד ןנסמ, ג"ק 072 חפ      
תוכיאב תרשואמ,יטטסורטקלא ןנסמ+היינש      

 40,000.00 40,000.00    1.00 'חי .הביבסה  
      
תרבח תרצות ןוניס תדיחי הנקתהו הקפסא     03.15.01.0090
תקיפסל ילגופרטנצ חופמ תללוכה איגש ריוא      
תיב ללוכ 4" ץחל לפמ דגנ ד"למר 0008 ריוא      
AbD 26 תילאמסקמ שער תמרב יטסוקא      
רקב + טווחו הלעפה תיחול + רטמ 3 קחרמב      
תרבח תרצות DSV עונמ תוריהמ תוסוול      
+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + טלפמוק חבש      
ןנסמ , הכר הענתה טנמלא + טקפ + םיציפק      
הגרד +הנושאר הגרד ןנסמ, ג"ק 342 חפ      
תוכיאב תרשואמ,יטטסורטקלא ןנסמ+היינש      

 35,000.00 35,000.00    1.00 'חי .הביבסה  
      

344,500.00 10.51.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     128 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
344,500.00 מהעברה      

      
      
תפיחדל ילגופרטנצ חופמ הנקתהו הקפסא     03.15.01.0100
לפמ דגנ ד"למר 0005 ריוא תקיפסל חצ ריווא      
שער תמרב יטסוקא תיב ללוכ 1" ץחל      
תיחול + רטמ 3 קחרמב AbD 06 תילאמיסקמ      
איגש/חבש תרבח תרצות + טווחו הלעפה      
םיציפק + תקזוחמ תנוולגמ הלוזנוק +טלפמוק      

 12,000.00 6,000.00    2.00 'חי . םוחו ןשע יוליג תייזכרמל טווחו , טקפ +  
      
הטסורינמ ילגופורטנצ חופמ הנקתהו הקפסא     03.15.01.0110
קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב םילכ חידממ הקיניל      
ץחל לפמ,ד"למר 008 הקיפסל ,לוק      
תיחול ללוכ ע"וש וא RIVA :תמגודכ,57.0"      
י"ע הלעפה , טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה      
טקפ + תוימוג + קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + רמייט      
דגנ תשר + הטילפב םיאתמ רזוחלא סירת +      

  3,500.00 3,500.00    1.00 'חי )תינכות האר( םיקרח  
      
, ןשע רורחשל  יריצ חופמ תנקתהו הקפסא     03.15.01.0120
ץחל לפמ דגנ ד"למר  0003 ריוא תקיפסל      
תרבח תרצות + טווחו הלעפה תיחול + 5.0"      
052 שא דימע( טלפמוק ריוא/חבש/איגש      
ןוולגמ ןחלוש + )םייתעש ךשמל סויזליס      
תייזכרמל טווחמ +  טקפ + םיציפק + קזוחמ      
+   ינויח אל / ינויח הדשמ ןזומ, ןשע יוליג      
סירת + א.נ.ח םגד לוק קיתשמ + דוקיפ      
תוריהמ הנשמ + תשר + םשג דגנו רזוחלא      

  6,000.00 6,000.00    1.00 'חי DSV + טססורפ .  
      
TEJ REPUS הטסורנ ףדנמ הנקתהו הקפסא     03.15.01.0130
    031/575  613-L ףוג , ןמש ןנסמ ללוכ  

  8,500.00 8,500.00    1.00 פמוק תומכו תוסו רפמד,הרואת  
      
TEJ REPUS הטסורנ ףדנמ הנקתהו הקפסא     03.15.01.0140
    031/046  613-L ףוג , ןמש ןנסמ ללוכ  

 10,000.00 10,000.00    1.00 פמוק תומכו תוסו רפמד,הרואת  
      
םילכ חידמל הטסורנ ףדנמ הנקתהו הקפסא     03.15.01.0150
    09/09  613-L + תוסו רפמד,הרואת ףוג  

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק תומכו  
      
      
      
      

387,500.00 10.51.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     129 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
387,500.00 מהעברה      

      
      
ריוא גוזימ תוכרעמל יזכרמ הלעפה חול     03.15.01.0160
הסינכב םקוממ גזוממה ללח תא תתרשמש      
טורח םוינמלא ימדק לנפ לע חבטמ/לכוא רדחל      
תוינוציח 'חי ליעפמ תורונמו םיררובה לכ ללוכ      
, 'כו שרדנה טווחה לכ ללוכ  י גגה לע דויצ      

 15,000.00 5,000.00    3.00 פמוק . הנבמ תרקבל םאתומ  
402,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .םירזיבאו דויצ 10.51.30 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51.30 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
מ"מ  00.2  יבוע שא ןיסח רוחש חפ תלעת     03.15.02.0020

 81,000.00   450.00  180.00 ר"מ .תוריש יחתפ+תימרכ הפיטע+ םינגוא רוביח  
      
מ"מ  52.1  יבוע ןשע רורחשל חפ תלעת     03.15.02.0030

  1,300.00   130.00   10.00 ר"מ . םינגוא רוביח  
      
רוביח מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     03.15.02.0040

 80,000.00    80.00 1,000.00 ר"מ . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש  
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     03.15.02.0042

 49,500.00    55.00  900.00 ר"מ ENYD ORUD  1" יבוע  
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     03.15.02.0045

 14,000.00    70.00  200.00 רטמ . 01" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא  
      
דיל תשר ןיילפירטס רזפמ תנקתהו הקפסא     03.15.02.0050
עוקש מ"ס 52 לש בחורב יתרקית ףדנימ      
רוביח ללוכ לכירדא תריחב יפל עבצ ,סבגב      

  4,640.00   400.00   11.60 רטמ . תדדובמ חפ תאספוקל  
      
םוינימלאמ יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     03.15.02.0110

  5,600.00   350.00   16.00 'חי . תסוו + 41"/9"  
      
םוינימלאמ יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     03.15.02.0120

 14,400.00   320.00   45.00 'חי . תסוו + 21"/21"  
      
תודימב שא ןיסח ןשע רורחשל יתרקת סירת     03.15.02.0130

    800.00   800.00    1.00 'חי 100/60.  
251,240.00 20.51.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     130 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
251,240.00 מהעברה      

      
      
יפל תונוש תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     03.15.02.0140

  7,200.00 1,500.00    4.80 ר"מ . תסוו + ןנסמ+  תינכתה  
      
תסו ללוכ םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריוא סירת     03.15.02.0150

  3,600.00 2,400.00    1.50 ר"מ . תינכות יפל תודימ , םיקרח דגנ תשרו  
      

    750.00   250.00    3.00 'חי . תודימה לכל יזכרמ ינימ 'חיל תינושמש שימג 03.15.02.0160
      
תונוש תודימב ריווא גוזימ תולעתל שא רפמד     03.15.02.0170

  3,500.00   500.00    7.00 'חי .תינכות יפל  
266,290.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51.30 כ"הס  

      
ם י ר ז ב א ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51.30 ק ר פ  ת ת       
      
יפל( םינוש םירטקב זג תרנצ תנקתהו הקפסא     03.15.03.0015
, תודיחי ןיב םילבכ , למשחו )ןרציה תוארוה      
הביצח תוברל םינגזמה יגוס לכל דודיבו      
האר( חטשב שרדנה יפל תוריקב םיחודיקו      

  6,000.00   150.00   40.00 רטמ )תינכות  
      
תוברל תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     03.15.03.0020
, דוקיפו למשח ילבכ  תילמשח היצלטסניא      
תרנצ טסט , זג יולימ , םוקאו עוציב , תרושקת      
ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה ,      
הביצח וא םיחודיק עוציב תוברל, )טלפמוק(      
- גוזימ 'עמל , תרנצ רבעמל םילוורש תנקתהו      
    iTLUM YTIC + לכמ םילצפמ וא םיקלחמ  
EPIP( , ןרצייה תייחנהב ךרוצה יפל םיגוסה      

  6,000.00   300.00   20.00 רטמ (CUPER  
      
תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM "4 תמיטא     03.15.03.0040

    600.00   600.00    1.00 'חי . ד"ממב זג  
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     03.15.03.0050
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  1,200.00    80.00   15.00 רטמ . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ  
 13,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזבאו זג תרנצ 30.51.30 כ"הס  
682,590.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ 51.30 כ"הס  

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
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8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     131 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.30 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.30 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     03.22.01.0010
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      

  5,250.00   210.00   25.00 ר"מ )םיתורשב( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה  
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     03.22.01.0020
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      

 45,150.00   210.00  215.00 ר"מ )חבטמב( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה  
      
העוקש יצח תילרנימ תיטסוקא הרקת     03.22.01.0030
תוברל ,CRN=09.0 ,מ"ס 06/06 תודימב      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס      

106,400.00   190.00  560.00 ר"מ .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו  
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     03.22.01.0040
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש רחא      
לש  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה      

  5,000.00   200.00   25.00 ר"מ .) ןיעל הארינה חטשה  
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     03.22.01.0050
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

  1,100.00   100.00   11.00 ר"מ .הרקתב םיבלושמה  
162,900.00 10.22.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

132/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     132 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
162,900.00 מהעברה      

      
      

  1,200.00 1,200.00    1.00 פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 03.22.01.0060
      
חולב  םיתורשב תולסא ירוחאמ תוריק יופיצ     03.22.01.0070
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב  קורי סבג      
,םירוביחה לכו  םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
שרדיש רחא ליפורפ לכ,ןגמ תוניפ ,םיחתפה      
יפ לע יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו      

  2,000.00   250.00    8.00 ר"מ .שרדינה  
166,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.30 כ"הס  
166,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.30 כ"הס  

      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32.30 ק ר פ       
ר ת א ב       
      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.30 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
,03-ב ןוטב-םיליפורקימ-רטוק ינטק תואסנולכ     03.23.01.0010

  3,500.00     7.00  500.00 רטמ .שרדנכ קמועבו מ"ס 54 רטוקב ,הקיציו חודיק  
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     03.23.01.0020

 86,000.00 4,300.00   20.00 ןוט .תואסנולכה  
 89,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32.30 כ"הס  
 89,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.30 כ"הס  

      
ח ב ט מ  ד ו י צ  13.30 ק ר פ       
      
ה ש י כ ר ל  ח ב ט מ  ד ו י צ  10.13.30 ק ר פ  ת ת       
ד ח ו י מ  ר ו צ י י ל ו       
      
.שארמ ןימזמה רושיאב ילנויצפוא וניה הז קרפ      
      

 14,500.00 14,500.00    1.00 'חי 1 תינכתב רפסמ .רטיל 0021 ןורא ררקמ 03.31.01.0010
      

 59,960.00 59,960.00    1.00 פמוק 2 תינכתב רפסמ .רוריק רדח 03.31.01.0020
      

 61,940.00 61,940.00    1.00 פמוק A2 תינכתב רפסמ .רוריק רדח 03.31.01.0030
      

 62,550.00 62,550.00    1.00 פמוק 3 תינכתב רפסמ .האפקה רדח 03.31.01.0040
      

198,950.00 10.13.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
133/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     133 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
198,950.00 מהעברה      

      
      
רפסמ .ורטסג 1/2 תוינבת 01 רמיטסיבמוק     03.31.01.0050

 45,000.00 45,000.00    1.00 'חי 4 תינכתב  
      
רפסמ .רטיל 011 ךפהתמ למשח תבחמ     03.31.01.0060

 16,000.00 16,000.00    1.00 'חי 5 תינכתב  
      
רטיל 051 רוטיק/למשח ךפהתמ לושיב ריס     03.31.01.0070

 65,000.00 65,000.00    1.00 'חי 6 תינכתב רפסמ .)בצינ(  
      

 19,000.00 3,800.00    5.00 'חי 7 תינכתב רפסמ .רזע ןחלש 03.31.01.0080
      

 10,000.00 10,000.00    1.00 'חי 8 תינכתב רפסמ .תובהל 4 זג םייריכ 03.31.01.0090
      
רפסמ .רטיל 02 ילמשח קומע ןוגיט ןגא     03.31.01.0100

 24,000.00 12,000.00    2.00 'חי 9 תינכתב  
      

  5,250.00 5,250.00    1.00 'חי 01 תינכתב רפסמ .רויכ ןחלוש 03.31.01.0110
      

 14,790.00 4,930.00    3.00 'חי A01 תינכתב רפסמ .רויכ ןחלוש 03.31.01.0120
      
רפסמ .ורטסג 1/1 תוינבת 02 רמיטסיבמוק     03.31.01.0130

 65,000.00 65,000.00    1.00 'חי 11 תינכתב  
      
רפסמ .רטיל 07 ךפהתמ למשח תבחמ     03.31.01.0140

 13,000.00 13,000.00    1.00 'חי 21 תינכתב  
      
רטיל 001 רוטיק/למשח ךפהתמ לושיב ריס     03.31.01.0150

 55,000.00 55,000.00    1.00 'חי 31 תינכתב רפסמ .)בצינ(  
      

 44,000.00 22,000.00    2.00 'חי 41 תינכתב רפסמ .פייט-דוה לס חידמ 03.31.01.0160
      

  5,780.00 5,780.00    1.00 'חי 51 תינכתב רפסמ .חידמל הסינכ ןחלוש 03.31.01.0170
      

  2,880.00 2,880.00    1.00 'חי 61 תינכתב רפסמ .חידממ האיצי ןחלוש 03.31.01.0180
      

  5,780.00 5,780.00    1.00 'חי 81 תינכתב רפסמ .חידמל הסינכ ןחלוש 03.31.01.0190
      

  3,360.00 3,360.00    1.00 'חי 91 תינכתב רפסמ .חידממ האיצי ןחלוש 03.31.01.0200
      

 13,500.00 13,500.00    1.00 'חי 02 תינכתב רפסמ .רטיל 0041 ןורא ררקמ 03.31.01.0210
      

  4,090.00 4,090.00    1.00 'חי 12 תינכתב רפסמ .רויכ ןחלוש 03.31.01.0220
      

610,380.00 10.13.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
134/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     134 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
610,380.00 מהעברה      

      
      

  1,140.00 1,140.00    1.00 'חי 22 תינכתב רפסמ .דבכ סמועל תורונצ שגרד 03.31.01.0230
      

 15,000.00 15,000.00    1.00 'חי 32 תינכתב רפסמ .ג"ק 03 תוקרי ףוליק תנוכמ 03.31.01.0240
      

  6,450.00 6,450.00    1.00 'חי 42 תינכתב רפסמ .םירויכ ינש ןחלוש 03.31.01.0250
      

  4,610.00 4,610.00    1.00 'חי 52 תינכתב רפסמ .רויכ ןחלוש 03.31.01.0260
      

  4,930.00 4,930.00    1.00 'חי A52 תינכתב רפסמ .רויכ ןחלוש 03.31.01.0270
      

  9,500.00 9,500.00    1.00 'חי 62 תינכתב רפסמ .ינחלוש תוקרי ץצוק 03.31.01.0280
      

 21,000.00 7,000.00    3.00 'חי 72 תינכתב רפסמ .רטיל 007 ןורא ררקמ 03.31.01.0290
      

 21,000.00 7,000.00    3.00 'חי A72 תינכתב רפסמ .רטיל 007 ןורא ררקמ 03.31.01.0300
      

  7,500.00 7,500.00    1.00 'חי A72 תינכתב רפסמ .רטיל 007 ןורא ררקמ 03.31.01.0310
      
רפסמ .ךרב תלעפהו זרב םע םיידי תליטנ רויכ     03.31.01.0320

  7,500.00 1,500.00    5.00 'חי 82 תינכתב  
      

  2,400.00 2,400.00    1.00 'חי 92 תינכתב רפסמ .הדובע חטשמ 03.31.01.0330
      

 42,500.00 42,500.00    1.00 'חי 03 תינכתב רפסמ .רטיל 04 ץצוק/לברעמ 03.31.01.0340
      

 32,000.00 16,000.00    2.00 'חי 23 תינכתב רפסמ .ורטסג 4 םח השגה קפלד 03.31.01.0350
      
רפסמ .ורטסג 4 םח ידדצ-וד השגה קפלד     03.31.01.0360

 33,000.00 16,500.00    2.00 'חי 33 תינכתב  
      
רפסמ .ורטסג 5 רק ידדצ-וד השגה קפלד     03.31.01.0370

 55,000.00 27,500.00    2.00 'חי 43 תינכתב  
      
תינכתב רפסמ .םישגמ יוניפל םילולסמ תלגע     03.31.01.0380

 21,700.00 3,100.00    7.00 'חי 36  
      
רפסמ .תידדצ-דח םישגמו מ"וכס תלגע     03.31.01.0390

 24,000.00 6,000.00    4.00 'חי 73 תינכתב  
      
תינכתב רפסמ .תוינבת 63 דיינ םומיח ןורא     03.31.01.0400

 22,000.00 11,000.00    2.00 'חי 38  
      

  7,200.00 3,600.00    2.00 פמוק 93 תינכתב רפסמ .חידמל םיננסמ אלל ףדנמ 03.31.01.0410
948,810.00 10.13.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

135/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     135 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
948,810.00 מהעברה      

      
      

 32,000.00 32,000.00    1.00 פמוק 04 תינכתב רפסמ .םיננסמ םע ידדצ-דח ףדנמ 03.31.01.0420
      
תינכתב רפסמ .םיננסמ םע ידדצ-דח ףדנמ     03.31.01.0430

 28,750.00 28,750.00    1.00 פמוק 40A  
      
תינכתב רפסמ .םיננסמ םע ידדצ-דח ףדנמ     03.31.01.0440

  7,500.00 7,500.00    1.00 פמוק 40B  
      

 16,800.00 8,400.00    2.00 'חי 14 תינכתב רפסמ .ילארטיינ ימצע תורש קפלד 03.31.01.0450
      

  8,800.00 8,800.00    1.00 'חי 34 תינכתב רפסמ .רטיל 06 יתבש םחימ 03.31.01.0460
      
תינכתב רפסמ .ימצע תורשל תואקשמ קפלד     03.31.01.0470

 26,850.00 26,850.00    1.00 'חי 44  
      
רפסמ .ידדצ-וד ילארטיינ ימצע תורש קפלד     03.31.01.0480

 10,300.00 5,150.00    2.00 'חי 54 תינכתב  
      

 11,000.00 11,000.00    1.00 'חי 64 תינכתב רפסמ .תובהל 6 זג םייריכ 03.31.01.0490
      
.םישאר 4 - זוזג ץימ הדוס םימל הגיזמ לדגמ     03.31.01.0500

 12,000.00 6,000.00    2.00 'חי 74 תינכתב רפסמ  
      

  6,500.00 6,500.00    1.00 'חי 84 תינכתב רפסמ .תיפנכ-דח תורש תלד 03.31.01.0510
      
רפסמ .ריקב רבעמ חתפל מ"בלפ ףוקשמ     03.31.01.0520

  7,680.00 1,920.00    4.00 'חי 94 תינכתב  
      
רפסמ .ריקב רבעמ חתפל מ"בלפ ףוקשמ     03.31.01.0530

  2,080.00 2,080.00    1.00 'חי A94 תינכתב  
      

 11,040.00 2,760.00    4.00 'חי 05 תינכתב רפסמ .לדנפ תלדל מ"בלפ ףוקשמ 03.31.01.0540
      
תינכתב רפסמ .לדנפ תלדל מ"בלפ ףוקשמ     03.31.01.0550

  2,530.00 2,530.00    1.00 'חי 50A  
      
רפסמ .ןולח םע תיפנכ-דח "לדנפ" תלד     03.31.01.0560

 18,000.00 4,500.00    4.00 'חי 15 תינכתב  
      
רפסמ .ןולח םע תיפנכ-דח "לדנפ" תלד     03.31.01.0570

  4,500.00 4,500.00    1.00 'חי A15 תינכתב  
      
      

1,155,140.00 10.13.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
136/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     136 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,155,140.00 מהעברה      

      
      
רפסמ .09 תיוז - ריק תניפ לע תיכנא הנגה     03.31.01.0580

    540.00   180.00    3.00 'חי 25 תינכתב  
      
רפסמ .ןחלוש לע ןוילע זתמ םע הללוס     03.31.01.0590

  4,500.00 1,500.00    3.00 'חי 35 תינכתב  
      
רפסמ .הפצר םוסחמל - הכבס אלל - הלעת     03.31.01.0600

  3,300.00 1,100.00    3.00 'חי 45 תינכתב  
      
םוסחמל - תיקלח הכבס םע - תינרוצ הלעת     03.31.01.0610

  2,250.00 2,250.00    1.00 'חי 55 תינכתב רפסמ .הפצר  
      
.הפצר םוסחמל - תיקלח הכבס םע - הלעת     03.31.01.0620

  8,400.00 1,200.00    7.00 'חי 65 תינכתב רפסמ  
      
.הדובע רויכל תבבותסמ היפ םע ינחלוש זרב     03.31.01.0630

  4,200.00   600.00    7.00 'חי 75 תינכתב רפסמ  
      

  2,720.00 1,360.00    2.00 'חי 85 תינכתב רפסמ .לופכ ןוילע ףדמ 03.31.01.0640
      

  1,530.00 1,530.00    1.00 'חי A85 תינכתב רפסמ .לופכ ןוילע ףדמ 03.31.01.0650
      

  1,445.00 1,445.00    1.00 'חי B85 תינכתב רפסמ .לופכ ןוילע ףדמ 03.31.01.0660
      
רפסמ .םילפסל ףדמ םע תוחלצל שוביי הלתמ     03.31.01.0670

  2,530.00 1,265.00    2.00 'חי 95 תינכתב  
      
רפסמ .םילפסל ףדמ םע תוחלצל שוביי הלתמ     03.31.01.0680

  2,070.00 1,035.00    2.00 'חי A95 תינכתב  
      
רפסמ .רטיל 06 הפשא לכימ םע מ"בלפ תלגע     03.31.01.0690

  1,400.00   700.00    2.00 'חי 06 תינכתב  
      

  5,076.00 1,692.00    3.00 'חי 16 תינכתב רפסמ .לופכ ןוילע ףדמ 03.31.01.0700
      

  1,880.00 1,880.00    1.00 'חי A16 תינכתב רפסמ .לופכ ןוילע ףדמ 03.31.01.0710
      
רפסמ .הפצר םוסחמל - הכבס םע - הלעת     03.31.01.0720

 11,600.00 2,900.00    4.00 'חי 26 תינכתב  
      

  7,200.00 1,800.00    4.00 'חי 36 תינכתב רפסמ .םירוט 4 תוחלצ תלגע 03.31.01.0730
      
      

1,215,781.00 10.13.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
137/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     137 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,215,781.00 מהעברה      

      
      
רפסמ .)ילוד( םילפס ילס תלבוהל הלגע     03.31.01.0740

  2,400.00   600.00    4.00 'חי 46 תינכתב  
      
רפסמ .הרקתהמ היולת םיעקש תספוק     03.31.01.0750

  5,400.00 1,800.00    3.00 'חי 56 תינכתב  
      
.העש/סוכ 007 זוזג ץימ הדוס םימל הנוכמ     03.31.01.0760

 20,500.00 20,500.00    1.00 'חי 66 תינכתב רפסמ  
      
רפסמ .הפצר םוסחמל - הכבס םע - הלעת     03.31.01.0770

  3,450.00 1,150.00    3.00 'חי 76 תינכתב  
      
.הזתה חדקאו רטמ 51 ףלשנ רונצ םע ןולגלג     03.31.01.0780

  3,500.00 3,500.00    1.00 'חי 86 תינכתב רפסמ  
      

  8,000.00 8,000.00    1.00 'חי 96 תינכתב רפסמ .העש/רטיל 007 םימ ךכרמ 03.31.01.0790
      

    900.00   900.00    1.00 'חי 07 תינכתב רפסמ .םיפדמ 3 תיטסלפ תיננוכ 03.31.01.0800
      

 31,710.00 1,050.00   30.20 רטמ 3PK תינכתב רפסמ .םיפדמ 4 תיטסלפ תיננוכ 03.31.01.0810
      
רפסמ .השבי הנסחאל םיפדמ 4 תיננוכ     03.31.01.0820

  4,935.00   700.00    7.05 רטמ 2NK תינכתב  
      
תינכתב רפסמ .ריק לע יתמוק-וד הנגה שוגפ     03.31.01.0830

  8,721.00   340.00   25.65 רטמ PG8  
1,305,297.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דחוימ רוציילו השיכרל חבטמ דויצ 10.13.30 כ"הס  
1,305,297.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חבטמ דויצ 13.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

138/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     138 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43.30 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.43.30 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטר הלעפה תנחת הנקתהו הקפסא     03.34.01.0010
םירוביח ללוכ םירלקירפסה תכרעמל      
ללוכ תמלשומ הלעפהל דע 4" רטוק םירזיבאו      
יוליג ץיווס רפמט םע SO&Y רעש ףוגמ      
ללוכ שניא 4 רטוק MF/LU  רזוחלא 4" רטוק      
קיספמ + שא יוליג תכרעמל הנחת טווח      
הקפסא + ץחל ינועש +4" רזוחלא + המירז      
םגד 4" ישאר רוניצ לע המירז שגר הנקתהו      
    F-RSV תרצות  RETTOP יפל טווח ללוכ  
םירט תכרעמ, 6" רטוק הקעזא . טרפ      
ןכו הנחתה ג"ע ןקתומ ץחל קרופ + טלפמוק      
מ"ס 021X06X06 תודימב תשר ןורא      
הקנסה זרב ללוכ תישאר תרנצל תורבחתה      

  9,500.00 9,500.00    1.00 פמוק .הקנסה רבחמו רזוחלא םע לופכ  
      
MF/LU רשואמ ףוגמ תללוכ תיתמוק הנחת     03.34.01.0020
יוליג תכרעמל הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק      
ינועש + 4" רזוחלא + המירז קיספמ + שא      
רוניצ לע המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל      
RETTOP   תרצות F-RSV םגד 4" ישאר      

  5,500.00 5,500.00    1.00 רטמ . טרפ יפל טווח ללוכ  
      
גוסמ םירלקנירפס הנקתהו הקפסא     03.34.01.0030
    THGIRPUוא TNEDNEP הבוגת ידיצ וא  
"פמט K=6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת הריהמ      
רבחמ ללוכ סויזליצ תולעמ/141 86 הלעפה      

 20,000.00   250.00   80.00 'חי .וקייאט תרבח תרצות זתמל  
      

 14,000.00   200.00   70.00 'חי .תיטסוקא הרקתל המאתה זתמל ינקת שימג 03.34.01.0040
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     03.34.01.0050
ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 4" רטוק תרנצ ךרוא      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      

  8,500.00   170.00   50.00 רטמ . תותיוז םירבחמ  
      

 20,000.00   100.00  200.00 רטמ .םירזיבאה לכ ללוכ 2" רטוק ךא ל"נכ 03.34.01.0060
      

  2,400.00    80.00   30.00 רטמ .םירזיבא ללוכ 2/11" ךא ל"נכ 03.34.01.0070
      

  2,800.00    70.00   40.00 רטמ .1" ךא ל"נכ 03.34.01.0080
 82,700.00 10.43.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

139/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     139 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,700.00 מהעברה      

      
      
תמגוד 2" רטוק ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     03.34.01.0090
ץרוטש רבחמ ללוכ  זוקינ רוניצל רוביח ביגש      

    800.00   800.00    1.00 'חי . טלשו  
      
ןונכת ר"מ 008  חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     03.34.01.0100

  8,000.00 8,000.00    1.00 פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב  
      
וקל 4" רטוקב שדח םירלקנירפס ימ וק רוביח     03.34.01.0110
ללוכ , 4" רטוקב חטשב םייק םירלקנירפס ימ      

  1,500.00 1,500.00    1.00 פמוק . םלשומ ןקתומ  , רוביח / יוליג / רותיא  
 93,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו דויצ 10.43.30 כ"הס  
 93,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס 43.30 כ"הס  

      
)ח ו ת י פ ( ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75.30 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
תורעה      
      
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      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.75 קרפ תת 00.75.30 כ"הס            
      
ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8" ר ט ו ק       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
      
      

10.75.30 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
140/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     140 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     03.57.01.0010
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

  2,760.00   138.00   20.00 רטמ .םיחפס ללוכ  
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     03.57.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

  1,610.00   161.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     03.57.01.0040
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  1,960.00   196.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     03.57.01.0045
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  2,650.00   265.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     03.57.01.0050
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  2,820.00   282.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     03.57.01.0055
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

  3,220.00   322.00   10.00 רטמ .םיחפס  
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     03.57.01.0220

 22,440.00   204.00  110.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     03.57.01.0230

 29,300.00   293.00  100.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
מ"מ 011 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     03.57.01.0235

  3,320.00   332.00   10.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ  
      

 70,080.00 10.75.30 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
141/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     141 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 70,080.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 061 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     03.57.01.0240

 32,130.00   459.00   70.00 רטמ .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ  
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     03.57.01.0435
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,891.00 1,891.00    1.00 'חי . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ  
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     03.57.01.0535

  1,060.00   106.00   10.00 רטמ .קמוע לכב םימ  
      
הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     03.57.01.0545

  1,060.00   106.00   10.00 רטמ .קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל  
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     03.57.01.0585
רוויע ןגוא+ןגוא/קקפ תועצמאב ותריגסו 2"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

    306.00   306.00    1.00 'חי ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה  
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     03.57.01.0590
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 3"-4"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

    445.00   445.00    1.00 'חי ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה  
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     03.57.01.0595
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 6"-8"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

    612.00   612.00    1.00 'חי ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה  
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     03.57.01.0615

    294.00   294.00    1.00 פמוק 'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
107,878.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

142/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     142 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75.30 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ל       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      

    170.00   170.00    1.00 'חי 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 03.57.02.0120
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     03.57.02.0385
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

  3,122.00 3,122.00    1.00 פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
, תינכותב טרפ יפל 6" ישאר תכרעמ שאר     03.57.02.9000
STTAW "6  ח"זמ  , דרא 6" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 6" םיפוגמ 3 + 6" ןנסמ +      
ררחשמ+  6" רזוח לא 2  + 3" רזוח לא +2"      
3" לופכ הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב + ריוא      
+ ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , 3" רזוחלאו      

 55,000.00 55,000.00    1.00 פמוק .םימה דיגאת  
      
רזוח לא םע זילפמ 3" לופכ הקנסה זרב     03.57.02.9001

  3,600.00 1,800.00    2.00 'חי . םירזיבאה לכ םע 'פמוק ןנקתומ  
 61,892.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75.30 כ"הס  

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75.30 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(      
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.57.03.0005

  3,570.00   119.00   30.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ  
  3,570.00 30.75.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

143/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     143 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,570.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.57.03.0050

  4,890.00   163.00   30.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ  
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.57.03.0055
דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 12,110.00   173.00   70.00 רטמ .רטמ 57.1  
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.57.03.0060
דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  3,680.00   184.00   20.00 רטמ .רטמ 52.2  
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     03.57.03.0550

    980.00    98.00   10.00 ר"מ .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק  
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     03.57.03.0560

    980.00    98.00   10.00 ר"מ ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב  
 26,210.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75.30 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75.30 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     03.57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  7,732.00 1,933.00    4.00 'חי 521B רטמ 52.1 דע קמועב.  
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     03.57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  7,110.00 2,370.00    3.00 'חי 521B רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב.  
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     03.57.04.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,244.00 2,622.00    2.00 'חי 521B רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ קמועב.  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     03.57.04.0120

  1,852.00   463.00    4.00 'חי 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת  
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     03.57.04.0125

  2,520.00   504.00    5.00 'חי 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת  
 24,458.00 40.75.30 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

144/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     144 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,458.00 מהעברה      

      
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     03.57.04.0260

    885.00   295.00    3.00 'חי .דיתעב 4"-6"  
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     03.57.04.0410
,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל 6"-4"      
יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג      

    841.00   841.00    1.00 'חי .שרדנה יפ לע המיטאו  
      

  1,389.00   463.00    3.00 'חי והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 03.57.04.0420
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     03.57.04.0435

  1,094.00   547.00    2.00 'חי .'מ 2 דע קמועב 02-ב  
      
מ"ס 04 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     03.57.04.0535
רטוקב ירושרש רוניצ וזכרמב ר"מ 0.2 קמוע      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק סג ץצח וביבסו ינכטואג דבב ףוטע מ"מ 011  
      
תרצות ק"מ 5 ןמש דירפמ הנקתהו הקפסא     03.57.04.9000
םיכיראמו תוילוח + יולימו הריפח ללוכ תיפוח      
ןקתומ , תומוטא תוחוש יסכמו תועבט +      

 13,000.00 13,000.00    1.00 פמוק .םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ םלשומ  
 43,667.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויב ינקתמ 40.75.30 כ"הס  
239,647.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75.30 כ"הס  
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145/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     145 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07.30 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07.30 ק ר פ  ת ת       
      
ירבעמב םירלוק תנקתה ,שא ירבעמ םוטיא     03.70.01.0010
ימוטיא,ןקתה יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ      
,למשח ,היצלטסניא תוכרעמל שרדיש לככ שא      
תונוש תוכרעמ,שא יוביכו יוליג,ריווא גוזימ      
ךרד ,'וכו שרדיש רחא רבעמ לכ,תורחא      
םאתהב לכה ,שא תורקת/תופצר/תוריק      
לכב ,םינקתהו תואבכה תושרו ןקתה תושירדל      
לכב ,הדובעה יבלש לכב ,הדובעה םחתמ      
ינלבק תדובע ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ      
םידימע םיינקת םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה      
רושיאבו םינקתה לכ יפ לע ,םייתעשל שאב      
ירבעמ יריפ תמיטא תוברל ,תוחיטבה ץעוי      
SBK טיט י"ע שא רבעמ תמיסחל םילבכ      
תוברל תועש 3 ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב      
דויצו תודובעה לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה      
674 םינקתה תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה      
    SB 2014 ןכו NID עצובי ןכ  ומכ ילארשי ןקתו  
ריפה ידיצ ינשמ רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ      
לולכ םילבכה יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב      
רושיא תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב      

 15,000.00 15,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ  
 15,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07.30 כ"הס  
 15,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,956,639.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חבטמו לכוא רדח 30 כ"הס
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     146 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ת ש ת ו  .נ .מ ,ל מ ש ח  ן ק ת מ  80.40 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת       
      
ת ו ק ר א ה  10.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןתיבו למשח רדח הנבמ לש תודוסי תקראה     04.08.01.0001
טרופמכ למשחה תונקתל םאתהב רמוש      
תודוסיב רושיג תעבט :ללוכ ,תוינכותב      
ספ ,ןויזה ילזרב לכ רוביח ללוכ הנבמה      
םע הנבמה תוניפב האיצי תודוקנ ,הקראה      
לכ רוביח ,טוויח ,תוניירושמ תואספוק      
,)'דכו למשח ,םימ( הקראה ספל תוכרעמה      

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
,הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     04.08.01.0002
תולעת ,תרושקתו למשחל תשר תולעת :ןוגכ      
תויתכתמ םימו בויב תרנצ ,ריוא גוזימ תרנצו      
תוחפל ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ תועצמאב 'וכו      
תונקתו קוחב שרדנכ הקראה ספ דע      

  1,500.00 1,500.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,למשחה  
      
למשח חול דיל םילאיצנטופ תאוושה ספ     04.08.01.0003
וילא הקראה יכילומ לכ רוביח ללוכ ישאר      
,למשחה תונקתו קוחב שרדנל םאתהב      

    400.00   400.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
      
לכ רוביח ללוכ הנבמב ימוקמ תוקראה ספ     04.08.01.0004
קוחב שרדנל םאתהב וילא הקראה יכילומ      

    300.00   300.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,למשחה תונקתו  
  5,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 10.80.40 כ"הס  

      
ר ד ח ב  ל מ ש ח  ח ו ל  20.80.40 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
לש ןויסנ לעב ןרצי לצא רצויי למשחה חול      
ילארשי ןקת יפל ורצויי תוחולה .םינש 5 לעמ      
    .61439  
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
147/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     147 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוראמ בכרומ E ישאר למשח חול הנבמ     04.08.02.0001
קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע תכתמ      
טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ 004      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ,תוינכותב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
תברזר רומשל עצבמה ןלבקה לע( טלפמוק      

 21,000.00 3,500.00    6.00 ר"מ .)דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ  
      
הנומ דיל ישאר קספמ רובע למשח חול הנבמ     04.08.02.0002
םע םימל םוטא תכתמ זגראמ בכרומ ח"ח      
מ"ס 021X08 תודימב םיימינפ םילנפו תלד      
ללוכ( טלפמוק ,םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ      
דויצ תפסותל 52% לש םוקמ תברזר      

  1,500.00 1,500.00    1.00 פמוק .)דיתעב  
      
זגראמ בכרומ םיעוריאל למשח חול הנבמ     04.08.02.0003
תודימב םימ ןגומ ןירושמ רטסאילופ      
    001X08 םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ מ"ס,  
52% לש םוקמ תברזר ללוכ( טלפמוק      

  3,000.00 3,000.00    1.00 פמוק .)דיתעב דויצ תפסותל  
      
,הלבוה :ללוכ E ישאר למשח חול תנקתה     04.08.02.0004
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
,הלבוה :ללוכ ישאר קספמ חול הנבמ תנקתה     04.08.02.0005
לכל רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

  1,200.00 1,200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה  
      
:ללוכ םיעוריאל למשח חול הנבמ תנקתה     04.08.02.0006
רוביח,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ ,הלבוה      

  1,200.00 1,200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה לכל  
      
ןלרמ תרצות ויהי םיז"אמהו םית"מאמה לכ      
ע"ש וא דנרגל,BBA ,רלימ רנקולק,ןר'ג      
      
הנגה םע רפמא 036*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0008
22 קותינ רשוכ ,'א 036-004 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  5,000.00 5,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      

 34,400.00 20.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
148/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     148 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,400.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע רפמא 0001*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0009
22 קותינ רשוכ ,'א 019-045 תימרת       
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

 30,000.00 15,000.00    2.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 004*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0010
22 קותינ רשוכ ,'א 004-042 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  9,000.00 4,500.00    2.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 052*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0011
22 קותינ רשוכ ,'א 052-002 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  8,000.00 4,000.00    2.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 002*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0012
22 קותינ רשוכ ,'א 002-041 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      
,הקספה לילס ,תינורטקלא תנווכתמ      

  3,500.00 3,500.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 04*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0013
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 04-52 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  2,000.00 1,000.00    2.00 'חי .טלפמוק ,הקספה לילס  
      
הנגה םע רפמא 061*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0014
22 קותינ רשוכ ,'א 061-001 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  2,500.00 2,500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,תנווכתמ  
      
הנגה םע רפמא 36*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0015
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 36-04 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  2,400.00   800.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
      
      
      
      

 91,800.00 20.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
149/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     149 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 91,800.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע רפמא 52*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0016
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 52-61 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  1,800.00   600.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
הנגה םע רפמא 5.2*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     04.08.02.0017
דיוצמ ,.מ.ב  קותינ רשוכ ,'א 5.2-6.1 תימרת      

    500.00   500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב  
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 04*3 ןעגמ     04.08.02.0018
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

    400.00   400.00    1.00 'חי 3-CA, טלפמוק.  
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     04.08.02.0019
01 קותינ רשוכ ,יבטוק-דח רפמא 52-01      

    450.00    45.00   10.00 'חי .טלפמוק ,רפמאוליק  
      
םיוק תנגהל ספא קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     04.08.02.0020

    100.00   100.00    1.00 'חי .טלפמוק ,םייזאפ דח  
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     04.08.02.0021
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

  1,500.00   250.00    6.00 'חי .טלפמוק  
      
ילנימונ םרזל ,םירשוגמ םיזאפ דח םי"זאמ 3     04.08.02.0022
    3X52-01 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא,  

    750.00   250.00    3.00 'חי .טלפמוק  
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     04.08.02.0023
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04-23*3      

  1,800.00   300.00    6.00 'חי .טלפמוק  
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ רסממ     04.08.02.0024

    700.00   350.00    2.00 'חי .טלפמוק ,"סנמיס" תמגוד ,א"מ 03  
      
ןצחלו DELITLUM ןומיס תורונמ 3 םע טס     04.08.02.0025

    250.00   250.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,יבטוק תלת  
      
תיעובשו תימוי תינכות ילטיגיד תבש ןועש     04.08.02.0026
,תוקד 5 ילמינימ הלעפה תוסיו ,הברזר םע      

    350.00   350.00    1.00 'חי .טלפמוק ,סנמיס תמגוד  
      

    100.00   100.00    1.00 'חי .רפמא 61 םיבצמ 3 ז"אמ יומד םרז קספמ 04.08.02.0027
100,500.00 20.80.40 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

150/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     150 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,500.00 מהעברה      

      
      
ןיבו הקראהל הזפ ןיב רתי חתמ ןגמ תדיחי     04.08.02.0028

  1,600.00   400.00    4.00 'חי .AK001 הקראהל ספא  
      

    300.00   300.00    1.00 פמוק .ךיתנ תיב ללוכ רפמא 001CRH יכיתנ 3 04.08.02.0029
      
םילבק תוצובק 6 לש תכרעמ םע רקב     04.08.02.0030
הקירפ ידגנ םע רא"ווק 531 לש ללוכ קפסהב      
תוירונ :ללוכ ,זגב יולימ ,טלוו 044 ,םייאמצע      
,םיפילחמ םיקספמ ,םרז יאנש ,היצקידניא      

 12,000.00 12,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ ,טוויח  
      
5 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     04.08.02.0031

    400.00   400.00    1.00 'חי .טלפמוק ,רא"ווק  
      
01 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     04.08.02.0032

    500.00   500.00    1.00 'חי .טלפמוק ,רא"ווק  
      
02 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     04.08.02.0033

  1,200.00   600.00    2.00 'חי .טלפמוק ,רא"ווק  
      
04 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     04.08.02.0034

  1,400.00   700.00    2.00 'חי .טלפמוק ,רא"ווק  
      

     80.00    80.00    1.00 'חי .ךיתנ תיב םע CRH רפמא 01 ךיתנ 04.08.02.0035
      

    800.00   400.00    2.00 'חי .4B655-OSI תכרעמ 04.08.02.0036
118,780.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח רדחב למשח חול 20.80.40 כ"הס  

      
ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  30.80.40 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
תוברל תרושקתו למשחל עקתה יתב לכ      
םגד דרובסיו תמגוד ויהי רואמה יקספמ      
ויהי תרנצה תונקתה לכ  .ט"הת טנגלא      
תיטסוקא הרקתב וא/ו ט"הת היומס הנקתהב      
.םיימינפ םיסירתב ודיוצי עקתה יתב לכ      
םיכילומ,לבכ ללוכ תודוקנה לכ ריחמ      
.םיליבומו      
      
      
      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
151/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     151 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע יזאפ תלת וא דח לגעמב רואמ תדוקנ     04.08.03.0001
דע ט"הת תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      
ןיוצמכ םרז קספמ ללוכ ,למשח חול      

  1,400.00   140.00   10.00 'חי .טלפמוק ,תוינכותב  
      
םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     04.08.03.0002
תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ הנבמב      
,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע ט"הת      

    480.00   120.00    4.00 'חי .טלפמוק  
      
,ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     04.08.03.0003
יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע      

    600.00   150.00    4.00 'חי .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ ,למשח חול דע  
      
וק ללוכ ס"כ 5.2 דע ןגזמל הלעפה תדיחי     04.08.03.0004
היומס הנקתהב ר"ממ 5.2 יזאפ-דח הנזה      
,התיכב ןגזמה דיל ת"ב דע למשחה חולמ      

    500.00   250.00    2.00 'חי טלפמוק,  
      
מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ,ןופלט תדוקנ     04.08.03.0005
4 ינקת ןופלט לבכ םע "וילאמ הבכ" גוסמ      
םינופלט ןורא דע ןופלטה תדוקנמ תוגוז      
ריקב העוקש 55 הלוגע הספוקב רמג ,ישאר      

    120.00   120.00    1.00 'חי .טלפמוק ,ינקת ת"ב םע  
      
רפוצ וא/ו ןצחל וא/ו יאלגל הנכה תדוקנ     04.08.03.0006
02 רטוקב רוניצ ללוכ ןשע/שא יוליג תכרעמל      
ןיב הרקתב הקיציב הכישמ טוח םע מ"מ      

    240.00    80.00    3.00 'חי .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע תודוקנה  
  3,340.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשחל תודוקנ 30.80.40 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  40.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
םע טוו DEL 63  תורונ םע הרואת רזיבא     04.08.04.0001
םיסדנהמ דערוא תמגוד טנוברקילופ יוסיכ      

  1,500.00   250.00    6.00 'חי 45-PI, טלפמוק ,הרקתב ןקתומ.  
      
,דל תורונ םע יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     04.08.04.0002
האיצי טלש ,תוקד 081 ילמינימ הלועפ ןמז      
תמגוד ,הרקתהמ יולת וא ריקה לע ןקתומ      

    400.00   400.00    1.00 'חי .טלפמוק ,701602 רפסמ ןזורטקלא  
      

  1,900.00 40.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
152/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     152 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,900.00 מהעברה      

      
      
ןמז ,טוו 3 דל תורונ םע םוריח תרואת רזיבא     04.08.04.0003
עוקש ,תוקד 081 םוריחב ילמינימ הלועפ      
,3116 רפסמ ןזורטקלא תמגוד ,הרקתב      

  1,050.00   350.00    3.00 'חי .טלפמוק  
  2,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 40.80.40 כ"הס  

      
  ה ז י ר כ ,ן ש ע  י ו ל י ג  50.80.40 ק ר פ  ת ת     
ה ק ע ז א ו       
      
םאתהב עצובת ןשע/שא יוליג תכרעמ      
תכרעמה ,0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      
.תיתבותכ תכרעמל ומיאתי הצקה דויצ לכו      
חקפמהו היריעה רושיא תא לבקל ןלבקה לע      
ינפל ןשע יוליג תכרעמ דויצ גוסו תרצותל      
.השיכרה      
      
לכב ןקתומ ,רייפלט תמגוד יטפוא ןשע יאלג     04.08.05.0001
תורקתב תוברל הנבמב שרדיש םוקמ      
,תויטסוקא תורקת לש םיללחב ,תויטסוקא      

    600.00   300.00    2.00 'חי .טלפמוק ,תופושח תורקת  
      

    500.00   250.00    2.00 'חי .טלפמוק ,)ץופינ( ינדי ןצחל 04.08.05.0002
      

    300.00   300.00    1.00 'חי .טלפמוק ,ימינפ יוניפ רפוצ 04.08.05.0003
      

    400.00   400.00    1.00 'חי .טלפמוק ,ינוציח יוניפ רפוצ 04.08.05.0004
      
,גוס לכמ הצק תדיחיל תבותכ סיטרכ     04.08.05.0005

  1,200.00   200.00    6.00 'חי .טלפמוק  
      

    200.00   200.00    1.00 'חי .טלפמוק ,יוביכ סיטרכ 04.08.05.0006
      

    200.00   100.00    2.00 'חי .טלפמוק ,ןומיס תרונמ 04.08.05.0007
      
לכ ןיב ר"ממ 1*2 ינקת םודא לבכ םע טוויח     04.08.05.0008
ןיבו ימוקמ תרושקת ןורא דע הצקה תודיחי      

    500.00     5.00  100.00 רטמ .טלפמוק ,תזכרל תרושקת ןורא  
      
      
      
      
      

  3,900.00 50.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
153/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     153 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,900.00 מהעברה      

      
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     04.08.05.0009
םיאתמ זגה לקשמ MF-002 זג םע C ישאר      
יאלג 2 ,תזכרל רוביח :ללוכ ,חולה תודימל      
ינדי הלעפה ןצחל ,בלוצמ רוביחב ןשע      
ןכומ לכה ,םיזתמ+תשוחנ תרנצ ,םוריחב      
תרשואמ יוביכה תכרעמ( .טלפמוק ,הלועפל      

  6,000.00 6,000.00    1.00 פמוק )יוביכה תושר י"ע  
      
,התצרה ,הנבמה לכב תכרעמה תלעפה     04.08.05.0010
לש בצמל התאבה דע םישמתשמה תכרדה      
ןימזמה לש םנוצר תועיבשל "שומישל הנכומ"      
תכרעמה רפס תקפסא ללוכ סדנהמהו      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,ןימזמה ידיל השק הכירכב  
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     04.08.05.0011
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      
יבכמ םע םימואתה לכ תוברל הקידבה רובע      
,התנקתה רחאלו תכרעמה תנקתה ינפל שא      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
 14,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 50.80.40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ ריקה לע IC-4 טנוברקילופ תספוק     04.08.06.0001
ללוכ תרושקת רובע רמוש רדחב למשח חולל      

    150.00   150.00    1.00 'חי .טלפמוק ,תואספוקל תרושקת תרנצ רוביח  
      
יוסכ םע קינכמלט תמגוד ישאר םוריח ןצחל     04.08.06.0002
, למשח חול דע טוויח תוברל תיכוכז      

    300.00   300.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
סדנהמ י"ע הנבמב למשחה ןקתמ תקידב     04.08.06.0003
לכ ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ,קדוב      
ןקתמה תריסמ ,קדובה תויחנה יפל םייוקילה      
,ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופ םלשומ בצמב      

  4,000.00 4,000.00    1.00 פמוק .)ןימזמה י"ע שרדיו הדימב קר( טלפמוק  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     04.08.06.0004
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .ךמסומ יאלמשח      

  1,400.00    70.00   20.00 ע"ש .הדובעה  
      
      

  5,850.00 60.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
154/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     154 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,850.00 מהעברה      

      
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     04.08.06.0005
עוציב ינפל חוקיפה רושיאב .רזוע יאלמשח      

  1,000.00    50.00   20.00 ע"ש .הדובעה  
  6,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 60.80.40 כ"הס  

      
ת ו נ ז ה ,ת ט ש  ח ו ת י פ  70.80.40 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ןקתומ רפמא 0001X3 ישאר ת"מאמל הנבמ     04.08.07.0001
םע רטסאילופ ןוראמ בכרומ ס"היב רדגב      
,ילמשחה דויצל וכותב טנוברקילופ תואספוק      
תינוציח הנקתהל דעוימ ,תולעננ תותלד      
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ ןוטב תשינב      
,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב םיטרופמ םניאש      
,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח      
דדמנ ת"מאמה(.טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ      

  5,250.00 3,500.00    1.50 ר"מ )תוחול קרפב דרפנב  
      
,ןוטב סיסב לע ח"ח אתו למשחה חול תנקתה     04.08.07.0002
תונוראה תבצהו הקירפ ,הלבוה ללוכ      
,הלעפהו הקידב ,םיוקה לכל רוביח ,םמוקמב      

  1,000.00 1,000.00    1.00 'חי .טלפמוק  
      
דע בחורב עקרקב תרנצל וא/ו םילבכל הלעת     04.08.07.0003
יוסיכו עצמ :ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 06      
יוסיכ ,הרהזאל ינקת יטסלפ טרס ,תונויד לוח      
,תוינכותב ראותמכ ,הריפחה תמדא קודיהו      

 28,000.00    35.00  800.00 רטמ .טלפמוק  
      
מ"ס 051-ל ל"נה הלעתה תבחרהל תפסות     04.08.07.0004
001 קמועב תרושקתו למשח תרנצ רובע      
טרס ,תונויד לוח יוסיכו עצמ :ללוכ ,מ"ס      
תמדא קודיהו יוסיכ ,הרהזאל ינקת יטסלפ      

 11,000.00    50.00  220.00 רטמ .טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ ,הריפחה  
      
,מ"מ 08 רטוקב הרבוק תמגוד יטסלפ רוניצ     04.08.07.0005

 12,000.00    25.00  480.00 רטמ .טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ  
      
,מ"מ 05 רטוקב הרבוק תמגוד יטסלפ רוניצ     04.08.07.0006

  8,000.00    20.00  400.00 רטמ .טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ  
      
      

 65,250.00 70.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
155/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     155 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 65,250.00 מהעברה      

      
      
רטוקב 5.31 ע"קי קזב ןקת ןליטאילופ רוניצ     04.08.07.0007
טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ ,מ"מ 05      

 15,000.00    20.00  750.00 רטמ .)ךומנ חתמו תרושקת יליבכ רובע(  
      
רטוקב 5.31 ע"קי קזב ןקת ןליטאילופ רוניצ     04.08.07.0008
טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ ,מ"מ 57      

 20,000.00    25.00  800.00 רטמ .)ךומנ חתמו תרושקת יליבכ רובע(  
      
ןקתומ ,6" רטוקב 8 גרד חישק CVP רוניצ     04.08.07.0009

 75,000.00    50.00 1,500.00 רטמ .טלפמוק ,עקרקב הריפחב  
      
למשח/תרושקת תרנצל הלוגע רבעמ תחוש     04.08.07.0010
001 קמוע ,מ"ס 08 רטוק תודימב ןוטבמ      
תנקתה ,הריפח ללוכ ,ןוט 04 ב-ב הסכמ מ"ס      
יוסיכ ,הילא תרנצה ןוטיבו רוביח ,החושה      

 27,000.00 3,000.00    9.00 פמוק .טלפמוק ,קודיהו  
      
תודימב למשח תרנצל הלוגע רבעמ תחוש     04.08.07.0011
ב-ב הסכמ מ"ס 021 קמוע ,מ"ס 521 רטוק      
רוביח ,החושה תנקתה ,הריפח ללוכ ,ןוט 04      

 12,000.00 4,000.00    3.00 פמוק .טלפמוק ,קודיהו יוסיכ ,הילא תרנצה ןוטיבו  
      
תודימב למשח תרנצל הלוגע רבעמ תחוש     04.08.07.0012
ב-ב הסכמ מ"ס 021 קמוע ,מ"ס 051 רטוק      
רוביח ,החושה תנקתה ,הריפח ללוכ ,ןוט 04      

 10,000.00 5,000.00    2.00 פמוק .טלפמוק ,קודיהו יוסיכ ,הילא תרנצה ןוטיבו  
      
לחשומ YX2N ר"ממ 5.2*3 הנזה לבכ     04.08.07.0013
םילמשח םירוביח ללוכ , ק"תת תרנצב      

  2,100.00     7.00  300.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה תוחולל  
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 6*5 הנזה לבכ     04.08.07.0014
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ , ק"תת      

    750.00    25.00   30.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 01*5 הנזה לבכ     04.08.07.0015
ידומעל םילמשח םירוביח ללוכ , ק"תת      
,למשחה תוחוללו הרואת ירזיבאל וא/ו הרואת      

  8,000.00    40.00  200.00 רטמ .טלפמוק  
      
      
      
      

235,100.00 70.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
156/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     156 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
235,100.00 מהעברה      

      
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 61*5 הנזה לבכ     04.08.07.0016
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ , ק"תת      

  8,400.00    60.00  140.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
לחשומ YX2AN ר"ממ 042*4 הנזה לבכ     04.08.07.0017
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,ק"תת תרנצב      

  9,600.00   120.00   80.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
לחשומ YX2N ר"ממ 051*4 הנזה לבכ     04.08.07.0018
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,ק"תת תרנצב      

122,500.00   350.00  350.00 רטמ .טלפמוק ,למשחה  
      
ר"ממ 051 ךתחב ףושחו יולג תשוחנ ךילומ     04.08.07.0019
יספל םירוביח ללוכ ,עקרקב הלעתב חנומ      

 25,000.00   100.00  250.00 רטמ .טלפמוק ,הקראה  
      
ר"ממ 53 ךתחב ףושחו יולג תשוחנ ךילומ     04.08.07.0020
יספל םירוביח ללוכ ,עקרקב הלעתב חנומ      

  6,000.00    30.00  200.00 רטמ .טלפמוק ,הקראה  
      
,ק"תת תרנצב לחשומ תוגוז 03 יל'ג לבכ     04.08.07.0021

  1,500.00    30.00   50.00 רטמ .טלפמוק  
      
הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     04.08.07.0022
'מ 3 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ      
תיכנא העוקת ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל      

    500.00   500.00    1.00 'חי .עקרקב  
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     04.08.07.0023
הסכמ םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע ןוטב      

    300.00   300.00    1.00 פמוק .םיטולישו  
      
ח"ח הנומו למשח חול רובע H ןוטב תחמוג     04.08.07.0024
בחור ,עקרקה פ"עמ מ"ס 052 הבוג תודימב      
תלד םע מ"ס 05 קמוע ,)לופכ( מ"ס 001      
םאתהב,החמוגה תיזחב תלעננ הדלפ      
תוריפח ,תודובעה לכ ללוכ תינכותב םיטרפל      

  5,000.00 5,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,החמוגה תנקתהל תושורדה 'וכו  
      
      
      
      

413,900.00 70.80.40 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
157/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     157 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
413,900.00 מהעברה      

      
      
מ"ס04X08X051 תודימב קזבל ןוטב תחמוג     04.08.07.0025
קזב טרדנטס זגרא ללוכ,עקרקה פ"עמ       
    53X08X06 תינכותב םיטרפל םאתהב,מ"ס  
תושורדה 'וכו תוריפח ,תודובעה לכ ללוכ      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,החמוגה תנקתהל  
      
תודימב טוהל ןוטב תחמוג     04.08.07.0026
    04X001X051םאתהב ,עקרקה פ"עמ מ"ס  
תוריפח ,תודובעה לכ ללוכ תינכותב םיטרפל      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק ,החמוגה תנקתהל תושורדה 'וכו  
      
הבוגב  5" לוגע ךתחב יתכתמ הרואת דומע     04.08.07.0027
ללוכ, ןבלוגמ,דויצל חתפ,דוסי תטלפ םע 'מ 5      
218 .י.ת יפל,רונתב יופא עבצב העיבצ      

  8,000.00 1,600.00    5.00 'חי .טלפמוק,  
      
הרואתה סנפלו דומעל תמאתומ הדיחי עורז     04.08.07.0028

  1,200.00   300.00    4.00 'חי טלפמוק,רונתב יופא עבצב העובצו תנבלוגמ  
      
הרואתה סנפלו דומעל תמאתומ הלופכ עורז     04.08.07.0029

    500.00   500.00    1.00 'חי טלפמוק,רונתב יופא עבצב העובצו תנבלוגמ  
      
תודימב 'מ 5 הרואת דומעל ןוטב דוסי     04.08.07.0030
    07X05 דוסי יגרב ללוכ מ"ס  
הריפחה תמדא קודיהו יוסיכ,הריפח,דומעל      

  4,000.00   800.00    5.00 'חי .טלפמוק,  
      
לווכ מ"ס 04X04 תודימב דראלובל ןוטב דוסי     04.08.07.0031
תמדא קודיהו יוסיכ,הריפח,דוסי יגרב      

  5,000.00   500.00   10.00 'חי .טלפמוק,הריפחה  
      
05 דל תורונ הקסוט םגד תמגוד הרואת סנפ     04.08.07.0032

 12,000.00 2,000.00    6.00 'חי םיסדנהמ דערוא י"ע קוושמ,טוו  
      
םגד סיוג תמגוד מ"ס 55 הבוגב דראלוב     04.08.07.0033
    46028WG י"ע קוושמ טוו 81 דל תורונ םע  

 18,000.00 1,800.00   10.00 'חי םיסדנהמ דערוא  
      
      
      
      
      
      

466,600.00 70.80.40 קרפ תתב הרבעהל
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158/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     158 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
466,600.00 מהעברה      

      
      
סיסב לע 'מ 5 הרואת דומע תנקתה     04.08.07.0034
תנקתהו הקפסא,עורזה תנקתה ללוכ,ןוטב      
01 ספא קותינו יזאפ-דח חיטבמ םע שגמ      
5.1X3 הנזה לבכ,הרואתה סנפ תנקתה,'א      

  3,500.00     5.00  700.00 'חי .טלפמוק,דומעה ךותב  
      
'א 01 ספא קותינ םע יזאפ-דח ז"אמ תפסות     04.08.07.0035
לבכ ללוכ דומע לע ינש סנפ רובע דויצ שגמב      

    300.00   300.00    1.00 פמוק טלפמוק,סנפה דע שגמהמ 5.1X3 הנזה  
      
רוביח ללוכ,ןוטב סיסב לע דראלוב תנקתה     04.08.07.0036

  1,500.00   150.00   10.00 'חי .טלפמוק,הנזה וקל ילמשח  
471,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח תונזה,תטש חותיפ 70.80.40 כ"הס  
623,920.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80.40 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.40 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  10.04.40 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     04.40.01.0005
'דומ %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש      

121,920.00   127.00  960.00 ק"מ .והשאא  
      
-01מ  לחה  גרודמו יקנ אבומ רמוחמ יולימ     04.40.01.0070
ילמיסכמ תויטסלפ סקדניא לעב הטמו מ"ס      
תוביטרב  %02 ילמינימ .ק.ת.מ לעבו %21      
רקובמ  קודיה  תוברל ,תוחפל %2 לש      

125,000.00    50.00 2,500.00 ק"מ .רמוחה גוס יפל תופיפצתגרד  
246,920.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.04.40 כ"הס  

      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
לכל,םינוש םיקמועל חטשב הביצח/ הריפח     04.40.02.0080
עלסב הביצח תוברל  ,שרדיש קמוע      
רזוח יולימ ,אוהש עלס לכבו ףיצרו דיחא,השק      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
ללוכ רשואמ ךפש םוקמל הלבוהו קוליס וא/ו      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה .תורגאה לכ םולשת      

588,200.00    34.00 17,300.00 ק"מ .הריפח יעופיש אללו הדובע  
588,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הביצח וא/ו הריפח 20.04.40 כ"הס  

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
159/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     159 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י פ ו צ י ר  30.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
"הטקש" הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     04.40.03.0440
6 יבוע ,מ"ס 03/03 ,51/51 ,5.7/5.7 תודימב      
וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס      

291,400.00   124.00 2,350.00 ר"מ ע"וש  
      
"הטקש" הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     04.40.03.0450
6 יבוע ,מ"ס 03/03 ,51/51 ,5.7/5.7 תודימב      
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

 24,820.00   146.00  170.00 ר"מ ע"וש וא ןייטשרקא  
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     04.40.03.1675
רמג ,מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 01/02/02,מ"ס 02/01      
וא ןייטשרקא לש ,ינועבצ וא רופאב הבכש      

 40,870.00   134.00  305.00 ר"מ .ע"וש  
      
ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     04.40.03.2070
02/02 תודימב םיספ וא תוטילב םע םירוויעל      
עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ( מ"ס      

 16,640.00   128.00  130.00 ר"מ ע"וש וא ןמפלו לש  
373,730.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוציר 30.04.40 כ"הס  

      
ה פ ש  י נ ב א  40.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 001/71 תודימב 001 א"ת הפש ןבא     04.40.04.0005
גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

 33,750.00    75.00  450.00 רטמ ע"וש וא  
      
תודימב הזאפ אלל היצח רבעמל הפש ןבא     04.40.04.0505
עבצב הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32      

 10,010.00   154.00   65.00 רטמ ע"וש וא ןייטשרקא לש  
      
תודימב , הזאפ םע העונת יא רבעמ ןבא     04.40.04.0510
ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס 05/51/32      

 17,460.00    97.00  180.00 רטמ רופא  
      
תודימב תיעופיש וד וא דח הלעת ןבא     04.40.04.0520

  2,125.00    85.00   25.00 רטמ רופא ןווג ןוטב תבשות תוברל מ"ס 05/01/03  
      
מ"ס 54/54 תודימב  בכר תסינכל הפש ןבא     04.40.04.0530

  4,410.00   147.00   30.00 רטמ רופא ןווג ,תויתניפ םינבא תוברל  
 67,755.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הפש ינבא 40.04.40 כ"הס  

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

160/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     160 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ג  י נ ב א  50.04.40 ק ר פ  ת ת       
      

 11,040.00    69.00  160.00 רטמ מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא 04.40.05.0010
 11,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןג ינבא 50.04.40 כ"הס  

      
/ ת ו ק ו צ י  ת ו ג ר ד מ  70.04.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט       
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     04.40.07.0025
רומיגב , מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
W.S. דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא      

 28,000.00   400.00   70.00 רטמ .ןייוזמ ןוטב תיתשת תוברל,והשלכ ןווגב  
 28,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 70.04.40 כ"הס  

      
ת ו מ ו ג  ם ו ח י ת  י ט נ מ ל א  90.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
4מ היושע המוטק תעבורמ ץעל המוג םוחית     04.40.09.0010
ימינפ לדוג( מ"ס 001/001 תודימב םינבא -      
4 = 'פמוק )1 עקש ילב / םע ,)מ"ס 08/08      

  1,440.00   240.00    6.00 פמוק )'חי  
  1,440.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תומוג םוחית יטנמלא 90.04.40 כ"הס  

      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.04.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ע ל ס ו       
      
םינוטבה יריחמ .03-2ב גוסמ ןוטבה לכ .1      
,ןויז תדלפ םיללוכ תודוסיהו תוריקה לש      
שאר תקלחהו תוניפ םוטיק םיזקנ ,םירפת      
יפ לע םלשומ לכה יולג ןוטב ינפ רמג ,ריקה      
תינכות      
      
,זוקינ יחתפ עוציב םיללוכ תוריקה לכ .3      
.תינכות יפל  ,םירפת      
      
יבלש יפל ריקה לש קלח ותוא דדמי אל .4      
הבוגה יפל ריקה דדמי רוזא לכב .קמוע      
.ףיעסה םוחתב      
      

140,000.00 1,400.00  100.00 ק"מ תונוש תודימב ,ךמות ריקל ןוטבמ רבוע דוסי 04.40.10.0015
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     04.40.10.0055

1,207,500.00 1,725.00  700.00 ק"מ .מ"ס 004 לש  
1,347,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלסו םיכמות תוריק 01.04.40 כ"הס  
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161/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     161 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ק ת מ ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  21.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
"01 זרא" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     04.40.12.0710

  3,262.00   466.00    7.00 'חי ע"ש "ןמפלוו" תרצות  
  3,262.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינקתמו בוחר טוהיר 21.04.40 כ"הס  

2,667,847.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 04.40 כ"הס  
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14.40 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14.40 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה ו       
      
תקידב ללוכ(,ןוניגל תרשואמה ןג תמדא     04.41.01.0065
יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ הדבעמ      

 36,000.00    45.00  800.00 ק"מ .ק"מ 0.01 לעמ תומכב מ"ס 03-02 לש  
      
רטוקב יס יו יפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     04.41.01.0075

  7,500.00    50.00  150.00 רטמ .יולימו הריפח תודובע תוברל,2"  
      
רטוקב יס יו יפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     04.41.01.0085

 12,000.00    80.00  150.00 רטמ .יולימו הריפח תודובע תוברל,4"  
 55,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14.40 כ"הס  
 55,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג 14.40 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.40 ק ר פ       
      
ת ו י ז ר ב  01.24.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרב     04.42.10.0005
וא "אכירא םחש"  לש  ףושח רמגב םורט      

 17,400.00 5,800.00    3.00 'חי םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש  
 17,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויזרב 01.24.40 כ"הס  

      
ב כ ר  ם ו ס ח מ  21.24.40 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות "רומ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     04.42.12.0215

  2,954.00   422.00    7.00 'חי ע"וש וא "אכירא םחש"  
  2,954.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר םוסחמ 21.24.40 כ"הס  
 20,354.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר 24.40 כ"הס  
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162/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     162 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44.40 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.44.40 ק ר פ  ת ת       
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     04.44.01.0070
0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש מ      
    06x04 ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
וא תולעמ -54ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
06x06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע ,רשי      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ 0.3 לכ מ"מ      

105,040.00   404.00  260.00 רטמ .םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ  
      
תירוכסיא חפמ 'מ 2 הבוגב  תירוכסיא רדג     04.44.01.0160
לוגע רוניצמ םידומע ג"ע בכרומ ןבל עובצ      
קמועב המדאל םירדחומ רטמ 3 לכ 3" רטוקב      
םיליפורפ 2 תועצמאב םיקזוחמו ,'מ 1 לש      
ףקיהב רדג לע רבודמ אל-קוזיחל םייכרוא      

 23,640.00   197.00  120.00 רטמ .היינבה ןמזב טקייורפה  
128,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורדג 10.44.40 כ"הס  

      
,ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  20.44.40 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ח א מ  ,ה כ ל ו ה  ת ו ק ע מ       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     04.44.02.0025
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1 הבוגב  ע"ש      

 98,670.00   429.00  230.00 רטמ רונתב הקבאב  
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     04.44.02.0095
ללוכ ,2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 011- 09      
םידומע / תוריקל ןוגיע תולגועמ תוניפ      

  9,680.00   242.00   40.00 רטמ רונתב העיבצו  
      
ע"ש וא "להי" םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     04.44.02.0120
6.1 לכ 3"/2.2 רוניצמ םידומע ,'מ 50.1 הבוגב      
האלמ הדלפמ םיעבורמ תוטוממ םיבצינו ,'מ      
6-ל םירבוחמ מ"מ 99 לש חוורמבו מ"מ 01/01      
תרתוכו מ"מ 2/02/02 םייקפוא םיליפורפ      
רטוק טוממ םייביטרוקד םילוגיע היושע הנוילע      

 63,800.00   580.00  110.00 רטמ מ"מ 01  
172,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44.40 כ"הס  
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     163 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ע ש  30.44.40 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     04.44.03.0035
ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 54.1 בחורב      
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב      
העיבצוןוולג ללוכ ,ע"ש וא "הלופע" וא "תינח"      

  2,115.00 2,115.00    1.00 פמוק תיטטסורטקלא  
      
5.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     04.44.03.0050
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע וא      

  5,541.00 5,541.00    1.00 פמוק תיטטסורטקלא העיבצו  
  7,656.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירעש 30.44.40 כ"הס  

308,486.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רודיג תודובע 44.40 כ"הס  
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.40 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  10.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     04.51.01.0010

  3,750.00     5.00  750.00 ר"מ ר"מ 057 דע חטשב ר"מ/ג"ק 52.0 רועישב  
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     04.51.01.0070

 57,000.00    76.00  750.00 ר"מ ר"מ 057 דע חטשב 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס  
      
, מ"ס 5 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     04.51.01.0145

 56,250.00    75.00  750.00 ר"מ ר"מ 057 דע חטשב 4/3" טגרגא לדוג  
117,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טלפסא תודובע 10.15.40 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע לכב םיעטקב  ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     04.51.10.0400

 11,200.00    40.00  280.00 ר"מ השרומ רתאל יוניפו רוסינ ללוכ  
      

  1,120.00    16.00   70.00 רטמ ןייוניפו הפש ינבא קוריפ 04.51.10.0440
      

 13,200.00    60.00  220.00 ר"מ שדחמ ןתחנהו תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ 04.51.10.0466
      

  2,700.00    60.00   45.00 רטמ לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ קוריפ 04.51.10.0500
      
רטוקב םורט ןוטבמ בכרל םוסחמ דומע קוריפ     04.51.10.0524

    500.00   100.00    5.00 'חי רזוח שומישל ,'מ 0.1 הבוגבו מ"ס 03  
      

 28,720.00 01.15.40 קרפ תתב הרבעהל
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164/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     164 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,720.00 מהעברה      

      
      

    500.00    10.00   50.00 'חי לותח יניע קוריפ 04.51.10.0525
 29,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 01.15.40 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
עצמ תקפסא ללוכ םייק עצמ יסלפמ תמאתה     04.51.30.0035
תריפח, רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס      
השירח ,תרשואמ הנמטמל ויוניפו םייק עצמ      
תוכרדמו םישיבכ ינוקיתברקובמ קודיהו      
קפוסי עצמה .)ק"מ 52 דע לש תיברימ תומכל(      

 12,500.00    25.00  500.00 ר"מ תרשואמ הבצחממ  
 12,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו םיעצמ 03.15.40 כ"הס  

      
ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת  18.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     04.51.81.0010

  4,760.00   340.00   14.00 'חי E.G  
      
01/01 לדוגב קיטסלפמ ,הציענל "לותח יניע"     04.51.81.2040

  2,340.00    26.00   90.00 'חי םותכ/בוהצ/ןבל ,ידדצ דח ,מ"ס  
  7,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טולישו רורמת 18.15.40 כ"הס  

      
ם י כ ר ד  ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ  28.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
אל ,לעופב העיבצ יפל דדמת העיבצה :הרעה      
.םיעובצ םניאש םיעטקהו םיחוורמה ודדמיי      
      
עבצב מ"ס 51 וא מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ     04.51.82.0010

    900.00     3.00  300.00 רטמ וקווקמ/אלמ ןבל  
      

    520.00    26.00   20.00 ר"מ )מ"ס 05 בחורב םיווק( הייצח ירבעמ תעיבצ 04.51.82.0210
      

    108.00    36.00    3.00 'חי דדוב ץח תעיבצ 04.51.82.0300
      

    135.00    45.00    3.00 'חי לופכ ץח תעיבצ 04.51.82.0310
      

  1,500.00     6.00  250.00 רטמ הפש ינבא תעיבצ 04.51.82.0400
      

  1,040.00    26.00   40.00 ר"מ הטאה יספ ןומיס 04.51.82.0450
      
      
      

  4,203.00 28.15.40 קרפ תתב הרבעהל
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     165 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,203.00 מהעברה      

      
      
םיכנ תיינח למס לש הנולבשב העיבצ - "שיגנ"     04.51.82.0486
עקר לע לוחכ עבצב םיכנ בכר תיינח םוקמ לע      

    360.00   180.00    2.00 'חי מ"ס 06/06 תודימב ןבל  
      

    230.00    23.00   10.00 'חי רוחש עבצב דדוב ץח תקיחמ 04.51.82.0550
  4,793.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיכרד ןומיסו העיבצ 28.15.40 כ"הס  

170,613.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15.40 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,846,720.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 כ"הס
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166/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     166 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תויללכ תורעה 00 הנבמ     
    
תויללכ תורעה 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תויללכ תורעה 00 כ"הס                                          
תויללכ תורעה 00 כ"הס                                         

    
תותיכ 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                               3,600.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                  3,600.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           2,009,250.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              2,009,250.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ      
    

                             521,900.00 םורט ןוטב תודובע 10.30 קרפ תת    
    

                521,900.00 םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס                
    
היינב תודובע 40 קרפ      
    

                             202,700.00 היינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                202,700.00 היינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             306,700.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                306,700.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
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)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     167 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                             456,800.00 תורגנ תמישר 10.60 קרפ תת    
    

                             213,150.00 תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת    
    

                669,950.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              75,000.00 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
    

                              72,910.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                             130,180.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                              28,600.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                306,690.00 )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ      
    

                              29,120.00 םיליבומו םיליבכ 10.80 קרפ תת    
    

                               9,600.00 תוקראה 20.80 קרפ תת    
    

                              62,700.00 למשח תוחול 30.80 קרפ תת    
    

                             241,880.00 תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                             195,050.00 הרואת ירזיבא 50.80 קרפ תת    
    

                             135,250.00 הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80 קרפ תת    
    

                              15,900.00 תונוש 70.80 קרפ תת    
    

                              17,200.00 םיבשחמ 80.80 קרפ תת    
    

                706,700.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             427,325.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                427,325.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

168/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     168 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             593,070.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                593,070.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             126,000.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                126,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             578,830.00 םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת    
    

                578,830.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             765,000.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                765,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                             376,800.00 םירזיבאו דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                               6,650.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                383,450.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             415,400.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
    

                415,400.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             401,450.00 םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
רתאב            
    

                401,450.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

169/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     169 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ      
    

                              16,300.00 י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת    
    

                 16,300.00 תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס                
    
תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ      
    

                              12,100.00 תילעמה ריפב תודובע 10.94 קרפ תת    
    

                 12,100.00 תילעמה ריפב תודובע 94 כ"הס                
    
)חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת                                           
    

                              34,893.00 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ ריחמה(            
    

                              12,632.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

                              44,640.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת    
    

                             134,386.00 בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת    
    

                226,551.00 )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ      
    

                              30,000.00 שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת    
    

                 30,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס                
 8,702,966.00 תותיכ 10 כ"הס                            

    
שרדמ תיב 20 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                                 160.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                    160.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

170/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     170 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             683,750.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                683,750.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ      
    

                             373,550.00 םורט ןוטב תודובע 10.30 קרפ תת    
    

                373,550.00 םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס                
    
היינב תודובע 40 קרפ      
    

                              31,300.00 היינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                 31,300.00 היינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             140,200.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                140,200.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                              62,800.00 תורגנ תמישר 10.60 קרפ תת    
    

                              32,850.00 תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת    
    

                 95,650.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              24,450.00 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
    

                              14,890.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              38,680.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               6,800.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                 84,820.00 )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

171/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     171 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ      
    

                              28,300.00 םיליבומו םיליבכ 10.80 קרפ תת    
    

                               9,900.00 תוקראה 20.80 קרפ תת    
    

                              95,450.00 למשח תוחול 30.80 קרפ תת    
    

                              34,510.00 תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                              47,970.00 הרואת ירזיבא 50.80 קרפ תת    
    

                              64,550.00 הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80 קרפ תת    
    

                              10,600.00 תונוש 70.80 קרפ תת    
    

                291,280.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              92,925.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                 92,925.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             244,255.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                244,255.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              30,725.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 30,725.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             381,920.00 םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת    
    

                381,920.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

172/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     172 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             255,000.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                255,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                             305,200.00 דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                             192,568.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                              46,600.00 םירזבאו זג תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                544,368.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             297,220.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
    

                297,220.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
םירלקנירפס 43 קרפ      
    

                              76,950.00 םירזיבאו דויצ 10.43 קרפ תת    
    

                 76,950.00 םירלקנירפס 43 כ"הס                
    
)חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת                                           
    

                              19,534.00 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ ריחמה(            
    

                                 170.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

                               9,540.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת    
    

                               8,970.00 בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת    
    

                 38,214.00 )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

173/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     173 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ      
    

                              15,000.00 שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת    
    

                 15,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס                
 3,677,287.00 שרדמ תיב 20 כ"הס                            

    
חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                               2,400.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                  2,400.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             947,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                947,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ      
    

                             287,250.00 םורט ןוטב תודובע 10.30 קרפ תת    
    

                287,250.00 םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס                
    
היינב תודובע 40 קרפ      
    

                              67,400.00 היינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                 67,400.00 היינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             248,700.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                248,700.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                              40,000.00 תורגנ תמישר 10.60 קרפ תת    
    

                              47,800.00 תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת    
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

174/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     174 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             210,300.00 תונוש 30.60 קרפ תת    
    

                298,100.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              63,600.00 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
    

                              47,070.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              55,530.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                              14,150.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                180,350.00 )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ      
    

                              30,250.00 םיליבומו םיליבכ 10.80 קרפ תת    
    

                               8,400.00 תוקראה 20.80 קרפ תת    
    

                              63,450.00 למשח תוחול 30.80 קרפ תת    
    

                              80,150.00 תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                              91,610.00 הרואת ירזיבא 50.80 קרפ תת    
    

                              94,350.00 הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80 קרפ תת    
    

                              11,000.00 תונוש 70.80 קרפ תת    
    

                              10,800.00 םיבשחמ 80.80 קרפ תת    
    

                390,010.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              94,150.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                 94,150.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

175/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     175 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             322,350.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                322,350.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              28,985.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 28,985.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             157,500.00 םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת    
    

                              22,260.00 תונוש 20.21 קרפ תת    
    

                179,760.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             318,750.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                318,750.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                             402,500.00 .םירזיבאו דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                             266,290.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                              13,800.00 םירזבאו זג תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                682,590.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             166,100.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
    

                166,100.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

176/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     176 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                              89,500.00 םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
רתאב            
    

                 89,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                
    
חבטמ דויצ 13 קרפ      
    

                           1,305,297.00 רוציילו השיכרל חבטמ דויצ 10.13 קרפ תת    
דחוימ            
    

              1,305,297.00 חבטמ דויצ 13 כ"הס                
    
םירלקנירפס 43 קרפ      
    

                              93,000.00 םירזיבאו דויצ 10.43 קרפ תת    
    

                 93,000.00 םירלקנירפס 43 כ"הס                
    
)חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת                                           
    

                             107,878.00 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ ריחמה(            
    

                              61,892.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

                              26,210.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת    
    

                              43,667.00 בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת    
    

                239,647.00 )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ      
    

                              15,000.00 שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת    
    

                 15,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס                
 5,956,639.00 חבטמו לכוא רדח 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

177/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     177 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ     
    
תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ      
    

                               5,200.00 תוקראה 10.80 קרפ תת    
    

                             118,780.00 למשח רדחב למשח חול 20.80 קרפ תת    
    

                               3,340.00 תרושקתו למשחל תודוקנ 30.80 קרפ תת    
    

                               2,950.00 הרואת ירזיבא 40.80 קרפ תת    
    

                              14,900.00 הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 50.80 קרפ תת    
    

                               6,850.00 תונוש 60.80 קרפ תת    
    

                             471,900.00 למשח תונזה,תטש חותיפ 70.80 קרפ תת    
תרושקתו            
    

                623,920.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             246,920.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.04 קרפ תת    
רקובמ            
    

                             588,200.00 הביצח וא/ו הריפח 20.04 קרפ תת    
    

                             373,730.00 םיפוציר 30.04 קרפ תת    
    

                              67,755.00 הפש ינבא 40.04 קרפ תת    
    

                              11,040.00 ןג ינבא 50.04 קרפ תת    
    

                              28,000.00 תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 70.04 קרפ תת    
    

                               1,440.00 תומוג םוחית יטנמלא 90.04 קרפ תת    
    

                           1,347,500.00 תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 קרפ תת    
    

                               3,262.00 םינקתמו בוחר טוהיר 21.04 קרפ תת    
    

              2,667,847.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

178/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     178 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הייקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              55,500.00 עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 קרפ תת    
    

                 55,500.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              17,400.00 תויזרב 01.24 קרפ תת    
    

                               2,954.00 בכר םוסחמ 21.24 קרפ תת    
    

                 20,354.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
רודיג תודובע 44 קרפ      
    

                             128,680.00 תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                             172,150.00 ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 קרפ תת    
םיזחאמ             
    

                               7,656.00 םירעש 30.44 קרפ תת    
    

                308,486.00 רודיג תודובע 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             117,000.00 טלפסא תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              29,220.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                              12,500.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                               7,100.00 טולישו רורמת 18.15 קרפ תת    
    

                               4,793.00 םיכרד ןומיסו העיבצ 28.15 קרפ תת    
    

                170,613.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 3,846,720.00 העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

179/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     179 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תויללכ תורעה 00 הנבמ    
   

תויללכ תורעה 00 קרפ                             
   

תויללכ תורעה 00 כ"הס                            
   
תותיכ 10 הנבמ    
   

                  3,600.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              2,009,250.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                521,900.00 םורט ןוטב תודובע 30 קרפ   
   

                202,700.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                306,700.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                669,950.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                306,690.00 )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                706,700.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ   
   

                427,325.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                593,070.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                126,000.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                578,830.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                765,000.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                383,450.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                415,400.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                401,450.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
   

                 16,300.00 תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ   
   

                 12,100.00 תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ   
   

                226,551.00 )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

                 30,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

180/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     180 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

 8,702,966.00 תותיכ 10 כ"הס               
   
שרדמ תיב 20 הנבמ    
   

                    160.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                683,750.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                373,550.00 םורט ןוטב תודובע 30 קרפ   
   

                 31,300.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                140,200.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                 95,650.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                 84,820.00 )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                291,280.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ   
   

                 92,925.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                244,255.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 30,725.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                381,920.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                255,000.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                544,368.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                297,220.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 76,950.00 םירלקנירפס 43 קרפ   
   

                 38,214.00 )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

                 15,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   
   

 3,677,287.00 שרדמ תיב 20 כ"הס               
   
חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ    
   

                  2,400.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                947,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                287,250.00 םורט ןוטב תודובע 30 קרפ   
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

181/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     181 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

                 67,400.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                248,700.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                298,100.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                180,350.00 )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                390,010.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ   
   

                 94,150.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                322,350.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 28,985.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                179,760.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                318,750.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                682,590.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                166,100.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 89,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
   

              1,305,297.00 חבטמ דויצ 13 קרפ   
   

                 93,000.00 םירלקנירפס 43 קרפ   
   

                239,647.00 )חותיפ( בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

                 15,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   
   

 5,956,639.00 חבטמו לכוא רדח 30 כ"הס               
   
העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ    
   

                623,920.00 תרושקת תויתשתו .נ.מ,למשח ןקתמ 80 קרפ   
   

              2,667,847.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 55,500.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 20,354.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                308,486.00 רודיג תודובע 44 קרפ   
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

182/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     182 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

                170,613.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

 3,846,720.00 העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

183/...   Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

16/03/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     183 ן ו מ ר  ה פ צ מ  ת י נ ו כ י ת  ה ב י ש י 

  
הנבמ ךס  

תויללכ תורעה 00 הנבמ               
  

 8,702,966.00 תותיכ 10 הנבמ  
  

 3,677,287.00 שרדמ תיב 20 הנבמ  
  

 5,956,639.00 חבטמו לכוא רדח 30 הנבמ  
  

 3,846,720.00 העונת ץעוי+חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 40 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

22,183,612.00  יללכ כ"הס  
  3,771,214.04 מ"עמ %71  
 25,954,826.04 מ"עמ ללוכ כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

Y1193 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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