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מכרז לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח 
 היקפי בתחום העירייה כפר יונה

ביצוע עבודות הקמת שני מגרשי ל ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות"העירייה)" יונהעיריית כפר 
לרבות מבני שירות, טריבונות  (של דשא טבעי אחדמגרש אחד של דשא סינטטי ומגרש )כדורגל 

 . ופיתוח היקפי בשטח השיפוט של העירייה

לבין  העירייהבין  יתר תנאי ההתקשרותכן התמורה ותנאי תשלומה, וואופן מתן השירות, תנאי 
החל מיום  העירייה בבניין לרכושאותם ניתן , הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז

  . ₪ 2,500  תמורת סך של 6.6.2019

תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, הזוכה במכרז בחירת 
אין בפרסום המכרז  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  העירייהאין 

 נשוא המכרז.ו/או העבודות להזמין את השירותים  העירייהמשום התחייבות של 

החל , ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של העירייהניתן לעיין במסמכי המכרז 
וזאת לא  רומן פלקסמן ליד  רז יוגשו בכתב בלבדשאלות והבהרות בעניין המכ .6.6.2019מיום 

  . roaman5195@bezeqint.net :לכתובת הדוא"ל 0012:בשעה:  18.6.2019מתאריך יאוחר 

בבניין העירייה שברחוב  12:00 בשעה 13.6.2019 םביויתקיים וכנס הבהרות מפגש מציעים 
 .אינה חובההשתתפות במפגש המציעים  .קומה ב' 1שרת 

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים 
בכל מקרה של  . וטיב השירותים הדרושים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז

ר בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים סטייה או אי התאמה בין האמו
 והכללים שבמסמכי המכרז.

על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז 
בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה  הצעתוולהגיש את 

לתיבת  12:00בשעה  1.7.2019עד ליום כל זאת לא יאוחר וידנית )לא בדואר( בשני עותקים, 
שתוגש במועד  הצעה .2, קומה 4ברח' שרת  העירייה מנכ"לבלשכת הנמצאת  עירייהבהמכרזים 

 מאוחר יותר לא תתקבל.
 זמנים לוח

 תאריך תיאור 'מס
 6.6.2019 המכרז פרסום 1

 6.6.2019 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2
 12:00בשעה  13.6.2019 מציעיםמפגש וסיור  3

 11:00בשעה  18.6.2019 עירייהל והבהרות שאלות מועד אחרון להגשת 4
 13:00בשעה  24.6.2019 מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה 5
 12:00בשעה    1.7.2019 ההצעות להגשת אחרון מועד 6

   
  ___________ 

 שושי כחלון כידור            
 העירייהראש    

mailto:roaman5195@bezeqint.net
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 ;כללי .1

 עיון במסמכי המכרז 1.1

לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  יוכלהמציע המשתתף במכרז,  1.1.1
כלליים  , לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים"(חוברת המכרז)" מהמכרז

החל  העירייהבאתר האינטרנט של  לפני רכישתו בקשר להגשת הצעות למכרז
 .6.6.2019מיום 

"ח אשר ישולמו ש 2,500סך תפות במכרז נדרש המציע לשלם כתנאי להשת 1.1.2
 .עיריית כפר יונה, עבור מסמכי המכרזלפקודת 

על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות  1.1.3
 במכרז.  

מובהר בזה, כי מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו  1.1.4
 תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים. 

הקבלה על רכישת מסמכי המכרז תהיה רשומה על שם המציע בלבד. רכישת  1.1.5
לפסילת  תביאמסמכי המכרז באמצעות  גורם  או גוף שאינו המציע  במכרז, 

 . הצעה

 ההצעה ומקום הגשתהמועד הגשת  1.2

לתיבת  תוכנסבמעטפה סגורה אשר בשני העתקים ההצעה על נספחיה תימסר  1.2.1
, 4רח' שרת  העירייה בבניין עיריית כפר יונה מנכ"לבלשכת המכרזים הנמצאת 

)"המועד האחרון להגשת ההצעה בדיוק  12:00בשעה  1.7.2019עד ליום , 2קומה 
 לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה. ,למכרז"(

 אופן הגשת ההצעה  1.3

ראשי ב . על המציע לחתוםבמעטפה חתומההמכרז של המציע תוגש  חוברת 1.3.1
חותמת על כל דף בצירוף בדיו בלתי מחיק  ו/מורשי החתימהחתימת ידתיבות ב

מסמכי המכרז בשתי חוברות המכרז, וכן יחתים עו"ד  עלודף ובכל מקום 
כל המסמכים  את צרףוכן ליועדים לכך במסמכי המכרז במקומות המ

  כאשר הם חתומים ומלאים בהתאם לנדרש. והאישורים הנדרשים

 אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע 1.3.2
  .4/ 2019אשר הינו  , ויש לציין את מספר המכרז בלבדאו כל כיתוב אחר

הוספת , הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הצעת המציע, אשר הוגשה 1.3.3
שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא מסמך ו/או מעטפה ו/או 
 רשאי לחזור בו מן הצעתו. 

ימולאו בכתב יד  , הדורשים מילוי פרטים,המצורפים למכרז והנספחים הטפסים 1.3.4
 קריא וברור בעט דיו.

 הסתייגויות המציע מההצעה 1.4

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג  1.4.1
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 מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 

מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת  ,למען הסר ספק 1.4.2
שיעשה המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, 

 להפעיל שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן: רשאית ההעירייתהא 
הצעת  תליפסכדי ללראות בהסתייגויות כשינוי מהותי במסמכי המכרז המביא 

ו/או פגם אשר  בלבד טכנילראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם ; המציע
ולדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד  נעשה בהיסח הדעת ובתום לב

  שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.

הצעה כמוה הסכמה מצד המציע לנוסח החוזה ולכל תנאי ההגשת מובהר בזה כי  1.4.3
 המכרז. 

המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו  1.4.4
  תב.מראש ובכ העירייהעל פי תנאי החוזה, וזאת ללא קבלת הסכמת 

 כנס מציעים  1.5

ערך ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. הכנס י חובההנו  מציעיםכנס ה 1.5.1
קומה  1רח' שרת הנדסה, ב אגף בבניין העירייה ב 12:00בשעה  13.6.2019ביום 

 במהלך הכנס יורשו המציעים להעלות שאלות הבהרה.  . 2

השתתפות בסיור ככל שהמציע הינו חברה בע"מ או אדם אחר מטעם המציע  1.5.2
כוח או הרשאה בכתב מטעם  יייפוהצגת ובכנס המציעים עשויה להיות מותנית ב

המציע במכרז המאשר את ייצוגו של נושא המשרה המשתתף מטעמו בסיור 
 ובכנס המציעים. 

 נוספות שאלות והבהרות 1.6

שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד רומן פלקסמן  וזאת לא  1.6.1
לכתובת הדוא"ל:  12:00בשעה:  18.6.2019אריך יאוחר מת

roaman5195@bezeqint.net  . העירייה תשיב לשאלות הבהרה עד יום
   .13:00בשעה  24.6.2019

הוראה בכתב בדבר הפירוש הנכון שיש לפעול על  יהא מוסמך ליתן מרכז המכרז 1.6.2
 .לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא המכרז פיו

חלק  יםמהוו עליהן העירייהותשובות  המציעים שאלות מסמכי מובהר בזה, כי 1.6.3
חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על כן, 

ם בחתימת מורשי מיחתו םכשה, העירייההתשובות והבהרות  כיאת מסמ
 כחלק בלתי נפרד ממנה.  ,החתימה ובחותמת המציע

מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת  ה מצדטענכל לא תתקבל מודגש, כי  1.6.4
גורם  דייל , על תשובות שניתנו בעל פה עעירייהלהצעתו למכרז זה והגשתה 

מרכז  ניתנו בכתב על ידיאשר תשובות . מובהר בזאת, כי מלבד עירייהבכלשהו 
 להצעה על ידי המשתתף במכרז צורפו אלה שתשובות וזאת בכפוף לכך ,המכרז

לא יהיה בתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את , כחלק בלתי נפרד ממנה
 .כלל וכלל העירייה

 אחריות והחזר הוצאות 1.7
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אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם  העירייה 1.7.1
 הצעתו כזוכה במכרז.  בחירתהשתתפותו במכרז, לרבות בשל אי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת  1.7.2
השתתפות במכרז תחולנה על המשתתף הוצאות הכרוכות בהצעה למכרז וה

לא יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות  , אשרבמכרז
 במכרז.  

 ברירת דין 1.7.3

יחודית ובלעדית בכל הקשור הא סמכות שיפוטית יי במחוז מרכזלבית המשפט 
 להזמנה זו. 

 

 מסמכי המכרז .2

להזמנה זו מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים  2.1
  "(:מסמכי המכרזהמצורפים לה יכונו "

 ונספחיו; תנאי המכרז –א'  פרק 2.1.1

   במכרז משתתף הצהרת  1 נספח

  למכרז הצעה ערבות   2 נספח

 אישור  בדבר קיומו של המציע כ"עסק חי"   3 נספח

 קרבה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים תצהיר בדבר העדר   4 נספח

  מינימום והעסקת עובדים  שכר לתשלום התחייבות   5 נספח

 1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות  חוק לפי כדין               

  עסקאות חוק לפי כדין זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר    6 נספח

 1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים                

 התחייבות להעסקת עובדים זרים כדין     7נספח 

  ועובדיו המציע של הרשעות העדר תצהיר      8 נספח

 אישור עורך דין על פרטים בדבר המציע כתאגיד     9 נספח

 טופס מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן     10 נספח

 הסכם התקשרות עם הקבלן; –ב'  פרק 2.1.2

 ערבות ביצוע; - 1ב' 

 אישור קיום ביטוחים; – 2ב' 

 והצעת המציע;  כתב כמויותמפרט טכני, –ג'  פרק 2.1.3
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 כללי  –פרטי ההזמנה  .3

מחיר לביצוע עבודות  ותהצע להגיש להבזאת  מזמינה"( העירייה") עיריית כפר יונה 3.1
לרבות מבני שירות, )מגרש דשא סינטטי ומגרש דשא טבעי( הקמת שני מגרשי כדורגל 
 ."(העבודותטריבונות ופיתוח היקפי )"

פי כל הדרישות של תיק המוצר של הטוטו לרבות: עבודות עפר,  לעהעבודות יבוצעו  3.2
עבודות הריסה, עבודות בניה, קירות אקוסטיים, טריבונות, עבודות פיתוח בשני מגרשי 

גון: מלתחות, שירותים, מזנון וכו', עמודי תאורה, גדרות, עבודות כדורגל לרבות מבנית כ
ועבודות היקפיות בפיתוח על פי היתר ותוכניות  'למערכות מים ביוב חשמל תקשורת וכדו

כולל עבודות עפר, בטונים, כיכרות, קירות תומכים, ערוגות,  –עבודות סלילה ופיתוח 
 ות וחומר המכרז.גדרות, מעקות וכל עבודות אחרות לפי התוכני

שנים לפחות  10סיון מוכח של ייעסיק על חשבונו מנהל עבודה ראשי בעל נהזוכה הקבלן  3.3
מגרשי כדורגל עם דשא סינטטי ודשא בניהול פרויקטים של בביצוע עבודות דומות לרבות 

 טבעי. מנהל העבודה יהיה נוכח באופן קבוע ובכל תקופת הביצוע.

הנדס ביצוע אזרחי רשום בפנקס המהנדסים חשבונו מבנוסף, הקבלן הזוכה יעסיק על  3.4
שנים בביצוע עבודות דומות לרבות עבודות מגרשי  10סיון מוכח של יוהאדריכלים בעל נ

 כדורגל עם דשא סינטטי ודשא טבעי.

ביצוע  לשנות את היקףרשאית  העירייהידוע למציע כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  3.5
ולבצע  ,ואף לבטל את העבודות כולן או מקצתן בכל שלב לאחר ההתקשרות, העבודות

להזמין ממנו את  העירייהואין בזכייתו של המציע כדי לחייב את  את העבודות בעצמה,
העירייה הבלעדי של  מקצתן, הכל בהתאם לשיקול דעתה אוהעבודות מלוא היקף 

 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת. קבלןול ובהתאם לצרכיה

במסמך  יםהמפורטלבצע את העבודות בהתאם לתנאים מתחייב  הקבלןמובהר בזה כי  3.6
במפרט הטכני, על נספחיו, וכן בהתאם למסמכים המצורפים  הדרישות המקצועיות

, ובמסגרת המועדים שנקבעו לעניינים אלה על פי למכרז זה, לרבות חוזה ההתקשרות
 .העירייהעל ידי  לקבלןלוח הזמנים אשר יימסר 

 הקבלןעל ידי נאים מקדימים להזמנה ומתן השירותים ת .4

מנה לעיל ובהתאם לחוזה במכרז זה, כמפורט בהז םלפי תיאוריבצע את העבודות  הקבלן
ו/או מי  העירייהמתחייב למלא אחר הוראות ו, וכתבי הכמויות המפרט המקצועיההתקשרות 

וכן יהא כפוף לתנאים  נשוא מכרז זה ביצוע העבודותשהוסמך על ידה בכל הנוגע לאופן 
  כדלקמן:

 אישור תקציבי 4.1

ביחס ו/או קבלת שירות עם המציע הזוכה  העירייהמובהר בזה כי תנאי להתקשרות 
ו/או קבלת תקציב  עירייההינו קיומו של תקציב מאושר לבהיקף כלשהו ביצוע העבודות ל

וכן  תקציביות כלשהןמגבלות עדר העבודות, וכן היביצוע ייעודי מאת הגורם המממן את 
( בצירוף חותמת תימה של העירייה )ראש עירייה, גזברקבלת חתימות כל מורשי הח

בגין אי הזמנת  העירייהו/או למציע לא תהיה כל דרישה או טענה נגד  לקבלן. העירייה
 עקב אי הרשאה תקציבית.   בהיקף כלשהו התקשרותו/או  העבודות

 סף  תנאי .5

 וכדלהלן: בסעיף זהות הסף המפורטות על המציע לעמוד בכל דריש
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 רישום ברשם הקבלנים 5.1

ו/או  לפחות 4-ג'בסיווג  200סמל  על המציע להיות רשום ברשם הקבלנים ובעל רישיון
אישור מרשם הקבלנים על המציע לצרף למסמכי המכרז  .לפחות 3-בסיווג ג' 100סמל 

בהתאם לחוק רישום  שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה, 
 ., ו/או התקנות  שהוצאו  על  פיו1969 -הנדסה בנאיות  קבלנים לעבודות

 ניסיון והמלצות; 5.2

מגרש של לפחות  (1אחד )פרויקט של  כקבלן ראשי, עבודות 2011ביצע החל משנת המציע 
של מגרש לפחות ( 1) אחדשל פרויקט  כקבלן ראשיעבודות  וגם, כדורגל עם דשא סינטטי

הפרויקטים )מגרש דשא סינטטי ומגרש דשא טבעי(  שני, כאשר כדורגל עם דשא טבעי
  .תיק המוצר של הטוטו ו/או דרישות אגודת הכדורגל בישראללפי כל הדרישות  בוצעו

להקמת פרויקט של מגרש כדורגל עם  לפחותעל המציע לצרף להצעתו המלצה אחת 
יקט של מגרש כדורגל עם דשא להקמת פרו לפחותדשא סינטטי, וכן המלצה אחת 

  ., מהן ניתן ללמוד על הניסיון הנדרש לעילטבעי

 נה./לא תתקבל נה במועד הגשת ההצעות /ות שלא תוגשה/המלצ 

  להצעה ערבותצירוף  5.3

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת  5.3.1
וצמודה למדד הידוע האחרון ביום הגשת ההצעה,  ₪ 100,000של  ךבס ,העירייה

למסמכי המכרז )יש להקפיד להבחין בין נוסח ערבות  2נספח בבנוסח המפורט 
ישמש כערבות  זהום לצרף להצעתו(.  סכ המציעהביצוע לבין נוסח הערבות שעל 

 .ע"י הקבלן לחתימת החוזה

 7תנאים המפורטים בסעיף ויחולו עליה ה כולל 2.10.2019תוקף הערבות עד יום  5.3.2
העירייה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות ולדרוש את  .להלן

 ., על פי שיקול דעתה הבלעדיהארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש

  שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים .6

ם המוכיחים באופן ברור את העמידה על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורי
 הבאים:  בנוסף, המציע יצרף את המסמכים והאישורים ,בדרישות הסף וכן

 העדר הרשעות;  6.1

 מציא תצהיריאו מורשה החתימה מטעמו,  בעל השליטה בו, באמצעות המציע 6.1.1
קלון ו/או עבירות  עמן שיש בעבירות הרשעות ,בדבר היעדר כתבי אישום

 מתן השירותיםל , ישיר או עקיף,בינן ריש קשאשר עבירות ובכל  פיסקאליות
מסמכי ל 8בנספח , בהתאם לנוסח התצהיר כדוגמת נשוא מכרז זה ו/או עבודות

עובדיו  למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר יתייחס למציע, לרבות המכרז.
  .ההצעה הגשת בעת ידו על והמועסקים

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי" 6.2

לא קיימת וכן כי  אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגלכי ע ימציא אישור רו"ח המצי
מסמכי ל 3בנספח  , בהתאם לנוסחאזהרה על המשך קיומה של החברה כ"עסק חי"

   המכרז.

)"חוק עסקאות גופים  1977 -ז אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל" 6.3
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               ציבוריים"(

חוק עסקאות גופים תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי 
 , אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:ציבוריים

חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות -מרואהמפקיד השומה,  אישור תקף 6.3.1
כי המציע המעיד , 1976-גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס מנהל פנקסי 
 .ערך מוסף

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 6.3.2

 .תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 6.3.3

 רכישת מסמכי המכרזקבלה בגין  6.4

  .על המציע לצרפה למסמכי המכרז. עבור רכישת מסמכי המכרז קבלההמציע  בידי

  יש לצרף להצעה: הינו חברה בע"מ,במידה והמציע  6.5

 תעודת התאגדות. 6.5.1

 :9בנספח כמצורף אישור עו"ד  6.5.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת  6.5.2.1
 סמכויות התאגיד;

 שמות המנהלים של התאגיד; 6.5.2.2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד; 6.5.2.3

 חתימה על הצהרת מציע  6.6

המכרז, בו מצהיר המציע בין היתר  למסמכי 1לנספח בהתאם הצהרת המציע יש לצרף 
 םהמפרטים הטכניי, על נספחיו , לרבות החוזההמכרזמסמכי כי קרא את כל תנאי 
, הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי והדרישות המקצועיות

 ם ו/או אספקת הציוד על ידו. במתן השירותיכי אין כל מניעה חוקית ו המכרז על נספחיו 

 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים 6.7

המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים 
בדבר העדר הרשעות  ,1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו על ידי עורך דין 

בנוסחים , 1987-או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-שנ"אלפי חוק עובדים זרים, הת
 למסמכי המכרז. 7-ו 6, 5 המפורטים בנספחים:

 אסורהניגוד עניינים והעדר קרבה  6.8

 עירייהלעובד הרשות או לחבר אסורה בדבר העדר קרבה על המציע לחתום על הצהרה 
  4 בנספחפורט בהתאם לנוסח המ התחייבות בדבר העדר ניגוד ענייניםוכן לחתום על 

 ולצרף אותה להצעתו.

 טופס מינוי מנהל פרויקט 6.9

שנים לפחות בביצוע עבודות  10בעל ניסיון מוכח של על המציע לחתום על טופס מינוי 
בנוסח  דומות לרבות בניהול פרויקטים של מגרשי כדורגל עם דשא סינטטי ודשא טבעי

 .10 בנספחהמפורט 
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 ידי המציעיתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על  6.10

 יתר המסמכים, הנספחים והאישורים אשר הינםוכן  יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל
, יחד עם הצעתו של המציע חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש

הסכם ההתקשרות, הכל בהתאם לסדר  ,לרבות המשתתף במכרז ועם כל מסמכי המכרז
, בכל עמוד בנפרד המציעחתומים ע"י  ר הםכאשהמפורט בטבלת ריכוז המסמכים למציע 

   .בהתאם לנדרש מאושרים ומאומתים כדין

 תנאים לעניין צירוף ערבות להצעה  .7

לתנאים המצוינים ובהתאם  ,המכרזלמסמכי  נוסח המצורףהתאם לביהא ערבות הצירוף  7.1

 . 5.1בסעיף 

בערבות הבנקאית  מהותי בהצעה בשל פגם כלל דוןתלא  ועדת המכרזים למען הסר ספק, 7.2
 . , לרבות צירוף ערבות אשר אינו בנוסח הנדרש בכפוף לדיני המכרזיםהמצורפת אליה

, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך ייההעירהמציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת 
 ., וכי הוא יפעל בהתאם לדרישות  העירייהיום 90

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת  7.3
המציע למכרז, כולה או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני 

 ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; 7.3.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; 7.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; 7.3.3

לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות  7.3.4
במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה 
על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות 

 , אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויותכגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה
   .וכו'(

 עירייהללעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש  7.3חילוט הערבות בהתאם לסעיף  7.4
 ולמציע לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 

מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים  7.5
 להלן:

הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר  ההעיריי 7.5.1
 ;ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה כאמור העירייהמתן הודעה של 

ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר  7.5.2
א שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמצי

 את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה;  עירייהל

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר  7.5.3
חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי 

  ז.צורף להסכם המכראשר  , לרבות המצאת ערבות ביצוע בהתאם לנוסחהחוזה

הערבויות יוחזרו למציעים לאחר חתימת החוזה עם הזוכה שהצעתו התקבלה  7.5.4
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 חודשים מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. 3ולא יאוחר מאשר 

 העדר יחסי עובד מעביד .8

כדי זכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כי אין ב המציע מודע לכך 8.1
ו/או מי מטעמה, יחסי עובד  העירייהלבין  ומטעמ מי ו/או  וו/או עובד מעובדיבינו ליצור 

 יולצורך ביצוע התחייבויותו יועסקו על ידאשר מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים 
יחסי עובד  העירייהבלבד ולא יהיו בינם לבין כעובדיו זה יהיו וייחשבו מכרז נשוא 

 ן וסוג שהוא.ימעביד, מכל מ

העובדים בכפוף לנספח הביטוח והנזיקין לביטוח, בטחון ובטיחות מתחייב  הקבלן 8.2
ותנאים המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה, לרבות הנהגת כללי בטיחות 

העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי ובטיחות לשמירת בריאות 
 .1954-שיידרש על ידי המפקח על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

 למת פרטים ובירור פרטיםהליך הש .9

תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות  ועדת המכרזים 9.1
בין לרבות ו ,תוך זמן נקוב ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  למכרז, להשלים מידע

, ובלבד שמדובר בהשלמה טכנית בתנאי סף של המציע עמידתובחינת היתר, לצורך 
הסף עובר למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל על פי  ותוכח עמידה בתנאי

על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר שיקול דעתה הבלעדי.  
   אי עמידה במועד אשר יוקצב למציע עלולה להביא לפסילת ההצעה. הוקצב לו.

 אומדן  .10

, כמצוין במסמכי המכרז ובמפרט ביצוע העבודותמובהר בזאת, כי היקף למען הסר ספק,  10.1
קפם, שינוי תהא רשאית להפחית או להגדיל מהי העירייההינו בגדר אומדן וכי  - הטכני

 בהיקף כאמור לא תהווה עילה לספק לשינוי גובה התמורה אשר המציע התחייב בהצעתו.

לעומת  העירייההוגשו למכרז ימצאו מרעות עם אשר אם כל ההצעות מובהר בזאת כי  10.2
מדן בשיעור כלשהו תהא ועדת המכרזים רשאית להורות, על פי שיקול דעתה האו

 הבלעדי, על ביטול המכרז וזאת בכפוף לאישור ראש העיר. 

 ת המחירהצעבחינת  .11

בכתב הכמויות המצ"ב בחלק ג' למסמכי המכרז את הצעת המחיר מטעמו המציע ינקוב  11.1
 . לביצוע העבודות

יע אינה מהווה התחייבות מצד העירייה להזמין מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המצ 11.2
 העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או המיטיבה ביותר או הצעה  11.3
 כלשהי אחרת.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או  11.4
הצעות המציעים, את אמינותו, ניסיונו, כושר ביצוע, ותק ויכולת של המציע. בתוך בחינת 

כך, תהא רשאית ועדת המכרזים להתחשב בהמלצות של רשויות מקומיות ו/או גופים 
אחרים להם סיפק המציע שירות ו/או עבודות, בעבר או בהווה, הדומים לעבודות נשוא 

 המכרז. 

 התקשרות עם הזוכה .12
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 הזוכה משא ומתן עם 12.1

הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת  12.1.1
יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. ואולם, אף אם 
נבחרה הצעתו של מציע כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמלית של ועדת 

רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר  העירייההמכרזים, תהא 
 הצעתו. 

וכה במכרז, לחזור בה תהא רשאית גם לאחר קביעת הז העירייהעל אף האמור,  12.1.2
אשר הצעתו  לא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציעמן ההזמנה ו

לא לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור נקבעה כזוכה במכרז, ו
 והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 

מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא  העירייהמובהר בזה, ככל שחזרה בה  12.1.3
בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן  העירייה

המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי 
העניין והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים 

 כלשהם.

 התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה 12.2

 בפרקזכייה במכרז יידרש לחתום חוזה )בנוסח המצורף  מציע אשר יקבל הודעת 12.2.1
 לצורך זכייתו במכרז, המסמכים הדרושים יתר את להמציאב' למסמכי המכרז( ו

  כגון: תוך שבוע ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו,

 להסכם ההתקשרות. 1נספח ב' בערבות ביצוע כמפורט  12.2.1.1

  .התקשרותהלהסכם  2נספח ב' בכמפורט אישור קיום ביטוחים  12.2.1.2

  ערבות לקיום החוזה 12.3

ערבות בנקאית  עירייהל הקבלןהחוזה, ימציא כתנאי נוסף לחתימה על  12.3.1
 כמפורט להלן: ,העירייהאוטונומית לטובת 

הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, ערבות ביצוע לביצוע עבודות 
הערבות  .₪ 500,000סך על  טריבונות ופיתוח היקפי בשטח השיפוט של העירייה,

ן זה הינו המדד ילמדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי לעני הצמודתהיה 
נוסח זהה לערבות אשר ובשהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

 .2ב'  כנספחצורפה 

ערבות ביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת שלושה  12.3.2
ה העירייה על הארכחליט ככל שתחודשים ממועד סיום ההתקשרות המשוער.  

הזוכה להאריך את תוקף הערבות  הקבלןתוקף ההתקשרות, מתחייב  או דחיית
 .  וככל שיידרש ,הנדחית המוארכתעד לשלושה חודשים נוספים מתום התקופה  

ועדת המכרזים תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין,  12.3.3
לו או חלק, לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל להורות על חילוט סכום הערבות, כו

, לרבות אי עמידה בסד הזמנים אשר שהפר המציע את החוזה או תנאי מתנאיו
. המציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוט סכום הערבות הוקצב לו לביצוע העבודות

 האמור.

יהפך לקניינה המוחלט של י העירייהסכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי  12.3.4
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בטענות כלשהן  העירייה, בלי שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה
 בקשר לכך.

ה על חשבון המציע ינהוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כלשהי, תהי 12.3.5
 הזוכה בלבד.  

 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר .13

 ות עםוככל שתופסק ההתקשרמסיבה כלשהי מכל  זכייתו של המציע הזוכהתבוטל ככל ש 13.1
 מכל סיבהאו הסכם לאחר חתימה על ההסכם או בגין אי חתימה על הזוכה  הקבלן
, "(כשיר שניבמכרז )" במקום השנילפנות למציע שדורג רשאית  העירייהתהא , אחרת

 המכרז. בכפוף לעמידה בתנאי כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם ו

בוטלה זכייתו או הופסקה ככל שהכשיר השני לא תפס  את מקומו של המציע אשר זכה ו 13.2
 וכך הלאהלפנות למי שדורג במקום הבא אחריו  העירייה התקשרות עמו, תהא רשאית

 יקט.עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרו

 ניהול ופיקוח .14

על מתן השירות וביצוע העבודות על ידי להשגיח ולבדוק בכל זמן שהוא רשאית  העירייה 14.1
עמידתו זה ואת מידת בתנאי מכרז  הקבלןשל  וכן לבדוק את מידת עמידתו הקבלן

 .ובדרישות המקצועיות אשר קבעה העירייה בלוחות הזמנים

בכפוף לאמור בחוזה תחייבנה  המי מטעמ , המנהל אוהמפקחבאמצעות  העירייההוראות  14.2
 על פי הקבלןהתחייבויותיו של  ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   .הקבלןאת 

 הקבלןאינה מקטינה את אחריות  העירייה, והשגחת תקופת ההתקשרות במסגרתהחוזה 
 . תנאי מכרז זהלפי העבודה לביצוע 

ביחס , או מי שמונה לכך מטעמה המפקח ו/או המנהלבאמצעות  העירייההקביעה של  14.3
ביצע את העבודה לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית  הקבלןאם לשאלה 

 ומכרעת. 

 שונות .15

 עומדים בדרישות המכרז.תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא  העירייה 15.1

ללא קבלת הסכמה מראש בקבלני משנה,  אינו רשאי להיעזרלמען הסר ספק, המציע  15.2
יחויבו לעמוד בכל תנאי המכרז,  ככל שיאושרו, קבלני המשנהובכתב באת העירייה. 

תקשר עם קבלן משנה, כאשר מראש על כוונתו לה העירייהמתחייב לקבל אישור  הקבלןו
את כל  הקבלןהתקשרות עם קבלן המשנה, יצרף העירייה וכתנאי ללצורך קבלת אישור 

 בתנאי המכרז. של קבלן המשנה המסמכים הדרושים להוכחת עמידותו 

רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה  העירייה 15.3
 עיף מסעיפי המכרז.שאין בה התייחסות מפורטת לס

מכל סיבה שהיא ועל פי  רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד העירייה 15.4
שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה  העירייהרשאית שיקול דעתה הבלעדי וכן 

 אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.

, ועל פי רשאית מנימוקים שירשמו תהא ועדת המכרזיםזה, מבלי לגרוע מהוראות מכרז  15.5
אם  כהגדרתם על פי דיני המכרזים, להבליג על פגמים טכנייםשיקול דעתה הבלעדי, 

ובלבד שאין בכך כדי לסכל מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור 
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 , על דרישותיו.המכרז את תכלית ומטרות

 או המכרז את לבטלו ,את חלקןרשאית שלא לבצע את העבודות ו/או תהא  העירייה 15.6
 :לה התברר כאשר , לפי העניין,הקבלןעת ולסיים את ההתקשרות עם  בכל לדחותו

יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו   15.6.1
 בניסיון ליצור הסדר כובל;

 כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף;   15.6.2

 נהליים;זמנים או כתוצאה מעיכובים מוחות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בל  15.6.3

 על על ידי המפקח כנדרש הזמנים בלוחות עומדים אינם הקבלןהמציע או  כי  15.6.4
לביצוע  מספיקים אינם הקבלןהמציע או  כישורי כי לה התברר וכי הפרויקט

הערבות  את לממש העירייה רשאית זה במקרה. סבירה העבודות באיכות
 ;הקבלןולהפסיק את עבודתו של המציע או 

הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא המכרז לא הועבר התקציב  15.6.5
 .העירייהלידי 

 

__________ 

 שושי כחלון כידור

 עיריית כפר יונהראש 

 חתימת המציע: ________ שם המציע: ________

 שם איש קשר: ________  כתובת המציע: ________

  תאריך: ________ טלפון: ________
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 הצהרת משתתף במכרז

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן: 

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם לאחר שבדקנו  .1
ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר ההצעה, וכי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 

נות ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טע
 כאמור. 

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
, נשוא המכרז הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות ומתן השירותים

המצורף אליו וכי  בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני
 .ומתן השירותים בביצוע העבודהאין כל מניעה חוקית 

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .3

יום מהמועד האחרון  120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4
ולכל זמן שהערבות על  בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרזת להגשת ההצעות או לתקופה נוספ

 הארכותיה תהיה בתוקף. 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .5

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .6
ת בנקאית לביצוע  המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים וכן אישור קיום ביטוחים כנדרש.  בידכם ערבו

עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל 
 התחייבויותינו על פי המכרז.

, שצרפנו למכרז, אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית .7
כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה סכום 

 הפיצוי המוסכם והפחתתו. 

אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .8
ו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה ז

 לחתימתנו על הצעה זו. 

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל  .9
 שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגוייים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

 ולהפך. הכתוב דלעיל המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד 

  ________טלפון:  ________כתובת:  ________שם מציע/חברה: 

        ________ תאריך:  ________תפקיד:    ________שם איש קשר: 
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 '2נספח 

 להגשת הצעה למכרז  בנקאית ערבות נוסח

  לכבוד
  עיריית כפר יונה

 

 ________' מס ערבות:הנדון

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, המבקש  –להלן ) ________ לבקשת
לביצוע עבודות הקמת  4 /2019 'מס מכרז עם המבקש בקשר מאת לכם שיגיע או

 עד עירייהשני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי ב
 (.₪  אלף מאה במלים:) ₪ 100,000 לסכום של

 הפרשי בתוספת ישולם דרישתכם עקב לכם שנשלם הערבות מתוך סכום כל
 :להלן כמפורט לצרכן המחירים למדד הצמדה

 לעומת עלה החדש המדד כי, דרישתכם פי על, הערבותתשלום  ביום יתברר אם
 המדד של העלייה בשיעור מוגדל כשהוא הערבות סכום את נשלם, היסודי המדד
 .היסודי המדד לעומת החדש

 המדד לעומת ירד החדש המדד כי דרישתכם, פי על התשלום, ביום יתברר אם
 סכום על יעלה שלא ובתנאי, בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם, היסודי

 .הערבות שנקבע

 :זה ערבות בכתב

 .הערבות בפועל תשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד –חדש'  'המדד

 .2019 ____חודש  מדד  –יסודי'  'מדד

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום 
 ובלי דרישתכם את לנמק שיהיה עליכם בלי, הצמדה הפרשי בתוספתהנדרש 

 או כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון
 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום מכוח ערבות זו בפעם 
אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד 

 .₪ 100,000לא יעלה על סך ך דרישותיכם ובתנאי שס

פי ערבות זו, כל דרישה על  .כולל 2.10.2019תאריך   עד בתוקף תישאר זו ערבות
ערבות זו אינה ניתנת  נו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.צריכה להתקבל על יד

  להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 :להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 _____________________ שכתובתו_______________ הבנק לסניף

 

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
 

 

 '3 נספח
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 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 עיריית כפר יונה

 א.ג.נ.,

לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל  20194/_מכרז מספר  - הנדון: דיווח רואה חשבון
 )"המכרז"( לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי בשטח שיפוט עיריית כפר יונה 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני לדווח כדלקמן:

בוקרו על ידי וחוות הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____,  .1
 דעתי נחתמה בתאריך _____.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון 
 אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

המציע שנערכו לאחר הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של  .2
מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע 
"כעסק חי" )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק 

 חי".

ז הדוחות לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מא .3
הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע 

.)**( 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,  .4
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי  3לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 ל המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".ש

 ,בכבוד רב  
________________________ 

 רואי חשבון
 
 

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*(  
חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-האחרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה  )**( 

 ג', ד'.
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 והעדר ניגוד עניינים העירייה לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

 

 :כי  ולהצהיר להודיע )"החברה"( מבקשים 4 / 2019המציע במכרז ________אנו  

קשר עסקי ו/או  לבעלי מניותיה של החברה ו/או מנהליה ו/או מורשה חתימה מטעמה אין .1
עיריית כפר ו/או עובדיה הבכירים של  העירייה חברי משפחתי או קשר קבוע אחר כלשהו בקרב

 .העירייהלרבות ראש  יונה

או  קרבה יש אם הצעתנו לשקול פסילת רשאית תהיה העירייה של המכרזים ועדת כי לי ידוע .2
 .נכונה מטעמנו לא הצהרה נמסרה אם או לעיל כאמורניגוד עניינים 

המציע על פי  מכרז זה לבין כל אנו מצהירים כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות  .3
 פעילות ו/או התחייבות אחרת שלו.

במישרין ו/או  העירייהאנו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין  .4
על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה  עירייהבעקיפין והמציע מתחייב בזאת להודיע ל

 כאמור עם היוודע לו הדבר.

 הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרנו הפרטים כי בזאת מצהירים אנו .5
 .אמת

 

 

 

  : _____________________שם החברה

 :_____________________חתימת מורשי החתימה בחברה

 

 

 העירייהתכריע דעת ב"כ  עקב קרבה כלשהי בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים *
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 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 , מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:אעשה כן לא וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם

שהוא הגוף ח.פ._________________ הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .1
. אני "(המזמינה)" עיריית כפר יונה, "(המציע)להלן: " נההמבקש להתקשר עם המזמי

 .ליתן מטעמו תצהיר זה /תומוסמך המציעכ__________ אצל  ת/משמש

וייחתם בין הצדדים  נהתיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמיככל שהצעתו של המציע  .2
הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת 
התקשרות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את 

ה הרלבנטיים לענף ואת האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחב
 "(: חוקי העבודההאמור בכל החוקים הבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –ו חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני קיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

  ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר  המציעהנני מצהיר כי
 מינימום*;

 אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  **או בעל זיקה המציע
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה*;

 או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,  המציע
 אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[
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 [ב' לחוק2גדרת מונח זה בסעיף כה -"בעל זיקה" ]**

 

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

 חתימת המצהיר

  

 א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז.   ________
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 6 נספח

 עובדים זרים כחוקתצהיר בדבר העסקת 

 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי , ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 
 בזאת בכתב כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר /האהיה צפוי

"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו הקבלן)להלן: " ________אצל  ________כ /תאני משמש
 רו.וובעב

 בתצהיר זה:

גם בעל  -הוא חבר בני אדם הקבלן , בעל השליטה בו, ואם הקבלןמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 בעל השליטה בו. השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

 (2002בינואר  1לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )בעבירה שנעברה דין חלוט -לא הורשעו בפסק 
 1991 -לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.ו"( חוק עובדים זרים" -)להלן 

לפי חוק  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )שעו בשתי עבירות או יותר הור    
תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ההרשעה האחרונה.

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 חתימת המצהיר

 א י ש ו ר
הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז.   ________
ר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, איש

 _________________                  בחתמו/ה עליו בפניי.

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 תנאי המכרז  –פרק א' 

 
 

21 
וחותמת חתימה 

 המציע/מורשי חתימה
 

 7 ספחנ

 נוסח התחייבות להעסקת עובדים 

 
 

 לכב'  
 עיריית כפר יונה

 
 

 

  כדין העסקת עובדיםהנדון:           
 
 
 

פ_________________מרח'_______________, -אנו הח"מ, חב'_____________________ ח
 מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

 
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית  .1

המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, 
כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר 

 ין ע"י הרשות המוסמכת. ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כד
 

 

אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים  .2
בעלי אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים 
בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת 

ך ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי עבודתם אצלנו במהל
כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף 

 במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבורכם. 
 

 

אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין  .3
 ישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. ברשותם א

 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים 
עבורכם, יפקע או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את 

  העסקתו של העובד מיידית כאשר יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם.
   
   

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה  .4
 והעבודה של עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם. 

 

היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את 
 האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 

   
  .העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר עבודת  א. 
   

 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 
   

העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו  ג. 
 המועסקים בעבודה עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 
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כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את 
 המועד בו עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

    
היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את  ד. 

העבודות על ידינו,  ההתקשרות עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל
 מיד וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 

 

אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט 
הליכים למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות 

 עמו. 

 
 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי  .5
התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות  העירייה

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 
 
 
 
 
 

 ולראיה חתמנו, היום______________. 
 
 
 
 

________________________ 
 חתימת הקבלן באמצעות

 מורשי החתימה
 

    
 

         
לאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי החתימה  יהרינ

ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ 
ת.ז_______________ וכי חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל 

 דבר ועניין. 
 

 תאריך:________________. 
 
 

_______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד
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 8 נספח

 

 המציעתצהיר על העדר הרשעות של עובדי 

 

 אני החתום מטה: 

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

  _________________________ תעודת זהות:

 ("הקבלן") ח.פ.:___________ה: ______________       בעל/ת זכות חתימה בחבר            

 

מצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם הקבלן או החברה, לרבות הקבלן והחברה 
בעצמם, אשר יועסקו בביצוע פרויקט נושא מכרז, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות 

בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת ו/או ו/או עבירות פיסקאליות שיש בהן קלון 
      .העבודות והשירותים נשוא מכרז זה

 

_________________________   _____________________________ 

 קבלן/חותמת החברה               חתימה

 א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז.   ________
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 _________________     בחתמו/ה עליו בפניי.

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 9נספח 

 כתאגיד אישור עורך דין על פרטי המציע

 לכבוד

 עיריית כפר יונה

 א.ג.נ.,

הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, לביצוע עבודות  4_/ 2019מכרז מספר    הנדון:
 כפר יונה –טריבונות ופיתוח היקפי 

  

 מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:   אני _____________________

 )שם מלא(   עו"ד 

 

 ______________________________ ברשם רשמי: שהוא רשום כפי שם . 1

 ________________ סוג התארגנות:  .2

 ________________ :ההתארגנותתאריך  .3

 ______________________________ מספר מזהה:  .4

ודרישות נוספות כמו  מציעגוף ההמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם השל שמות ומספרי ת.ז.  .5
 ם נדרש(:תוספת חותמת )א

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 .הינן במסגרת סמכויות התאגיד במכרז הנדוןביצוע העבודות וההתקשרות  .6

 

 בכבוד רב,

____________________ __________________          ________________         

 טלפון+   כתובת  חתימה וחותמת              עו"ד       שם מלא
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 11 נספח    

 טופס מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן

 לכבוד,
 עיריית כפר יונה

הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי אשר  עבודות להבטחת ביצוע
"( תוך מתן שירות באיכות גבוהה ובעמידה בדרישות העבודותבשטח שיפוט עיריית כפר יונה  )"

המקצועיות כמתחייב על פי הוראות הסכם ההתקשרות, הנחיות העירייה ובהתאם ללוחות הזמנים 
 /" מכרז)להלן: "           4/ 2019מס' אשר ייקבעו ובאופן הולם, הכל בהתאם למסמכי מכרז מכרז 

פרטי ההתקשרות עמו ש_________________ת.זה"ה ___________ להודיע כי "( הנניההסכם"
הינם כדלקמן: 

טלפון)משרד(:__________טלפון)נייד(:_____________________________________:כתובת
ישמש כאיש הקשר של חברת  ,פקס: ______________ דוא"ל:__________________

ביצוע העבודות נשוא הצעתי "(, אשר הינה המציע במכרז, בכל הנוגע להמציע______________)"
 "(העבודהמנהל להלן: "וישמש כמנהל העבודה והשירות לצורך מכרז זה )

ומתן  העבודותופיקוח על אופן ביצוע ל והינ לע מטעם המציע יהא אחראי העבודהמנהל  .1
השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה העבודות והשירותים נשוא ההסכם, ויוודא כי 

 .העירייהמתנהלים לשביעות רצונה המלא של 

 , הגורמים המקצועייםהעירייהמול  המציע במכרז זה איש הקשר שלישמש כ העבודהמנהל  .2
 נשוא הסכם זה.ניין הנוגע לביצוע העבודות בה והמחלקות השונות בה, בכל ע

יש זכות  עירייה, ולהעירייהדרוש אישור של ם המציע מטע העבודה ידוע לי שלמינוי מנהל .3
 ערעור. שתקום לזכות המציע כל זכותללא  העבודהמנהל את החלפת  , בכל עת,לדרוש

בכל  םהאחראי מיםיהיה בקשר רציף עם הגור ומטעמ העבודהמתחייב שמנהל  המציע .4
קבלת ועבודות דחופות , שביעות רצוןותגובות לגבי הנחיות  קבלתלצורך  העירייה מחלקות

את מנהל העבודה  ,המציע, על חשבונוצייד יולמטרה זו , בכל עניין נשוא המכרז דיווח שוטף
 .טלפון סלולריבמכשיר 

מתחייב  המציע, מכל סיבה שהיא, המציע יחדל להיות מועסק על ידי העבודהבמקרה ומנהל  .5
 .העירייהלהעסיק מידית, מנהל אחר, שיאושר ע"י 

יחשבו , העירייהע"י המנהל ו/או המפקח מטעם  העבודה מנהללשיועברו  ,הוראות והודעות .6
לכל דבר ועניין בהתאם לאמור בכל מסמכי  למציע ישירות ויחייבו את המציעכאילו ניתנו 

 .המכרז
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 טופס ריכוז מסמכים למציע

 אין יש תיאור

   הצעת המציע

( חתומים על ונספחיו )פרק ג' למסמכי המכרזהצעת המחיר של המציע 
 ידי המציע 

  

   תנאי המכרז -מסמכים לפרק א' 

     הצהרת משתתף במכרז  '1נספח 

 '    ערבות הצעה למכרז 2נספח 
 (ויש לצרף ערבות מקור בנפרד –של המציע  ערבות מקור בחוברת ההצעהאת )אין לכרוך 

  

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"    '3 נספח
 
 

  

 העירייההעדר קרבה לעובד הרשות או לחבר      '4נספח 
 

  

   שכר מינימום כדין לפי חוק  ותשלום התחייבות להעסקת עובדים כדין    '5נספח 
 1976 –ציבוריים, תשל"ו  עסקאות גופים              

  

    –ציבוריים, תשל"ו  עסקאות גופיםלפי חוק תצהיר העסקת עובדים זרים      '6נספח 
               1976 

  

   התחייבות להעסקת עובדים     '7נספח 

  תצהיר העדר הרשעות של המציע ועובדיו    ' 8נספח 
 

  

 
 

  

 אישור עו"ד בדבר אופן התאגדות המציע וסמכויותיו  '9נספח 
 

  

 המציעמטעם  שירות ואספקהטופס מינוי מנהל  '10נספח 
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 המציע/מורשי חתימה
 

 אין יש מסמכים משלימים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  

   רישיון קבלן בתוקף 

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות 
על פי חוק  והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 
  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.

חוברת תנאי המכרז )פרק א' למכרז( בצירוף חתימות המציע על כל העתק 
 .עמוד בנפרד בהתאם לדרישות המכרז

  

)פרק ב' למכרז( חתום על ידי המציע בהתאם  ונספחיו ההתקשרותהסכם 
  .לדרישות המכרז
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1 
___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

 

 

 כפר יונה עיריית

 

 

 

 

 4 /2019כרז פומבי מס' מ

 

הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות לביצוע עבודות 
  ופיתוח היקפי

 כפר יונה עירייתאשר בשטח השיפוט של  

 

 

 

 

 עם הקבלן הסכם התקשרות -פרק ב' 

 

 נספחים: 

 

 ביצוע נוסח ערבות  -( 1נספח ב' )

 נוסח ערבות בדק –( 2נספח ב' )

 נוסח אישור קיום ביטוחים  - (3נספח ב')

 

 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 הסכם ההתקשרות –' בפרק 

 

2 
___________________________ 
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 חוזה
 נערך ונחתם ב_________ש

 2019 ________לחודש  ________יום ב

 

 -ב  י  ן      -
 

 

 כפר יונה עיריית

  

   (" או "המזמינה"העירייה" להלן:) 

 מצד אחד;

 -לבין-

 

 ___ח.פ. ______________, ________

 

 מרחוב: ________, ________

 

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: "

 

הקמת שני "( אשר עניינו ביצוע עבודות המכרז)" 4/2019מס' פרסמה מכרז  העירייהו :הואיל
לרבות מבני שירות, טריבונות )מגרש דשא סינטטי ומגרש דשא טבעי( מגרשי כדורגל 
, הכל כמפורט כפר יונה עירייתשטח השיפוט של , אשר בכפר יונה ופיתוח היקפי

" או המכרזאשר הינם חלק בלתי נפרד בהסכם זה )" בנספחיובמסמכי המכרז ו
   בהתאם לעניין(;", העבודות"

, ________אשר נתכנסה ביום  העירייהובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  :והואיל
ביחס לביצוע העבודות כמפורט במסמכי  במכרז כהצעה הזוכה הוכרזה הצעת הקבלן

 המכרז;

כאמור בחוזה זה ובהתאם  והקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לבצע את העבודות  :והואיל
וה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, טפסיו, לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהו

  ;נספחיו וכל תכולתו

, כמפורט וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות :והואיל
 ;בחוזה זה להלן
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3 
___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  כללי .1

 בהסכם זה יחולו ההגדרות להלן: 1.1

 ו/או מי מטעמו.  העירייה, ראש כפר יונה עיריית –" העירייה"

אשר הגיש הצעתו למכרז במועד  תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל – "מציע"
  ; במכרז המפורטים הסף והעומד, במועד הגשת הצעתו, בכל תנאי

 את ביצוע העבודות כהגדרתם קיבל על עצמוו זכה במכרז אשר מציע -" הקבלן"
נציגיו של הקבלן, עובדיו, יורשיו, מורשיו, שלוחיו לרבות  . הקבלןמכרז זהב

 המוסמכים בשמו או בשבילו לעניין ביצוע הוראות ההסכם.

כל ולקבלת הצעות  ההזמנהכל מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות  -" המכרז"
הדרישות המפורטות בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים והחוזה 

למכרז זה, לרבות הצעת המצורפים והאישורים ם על נספחיו וכן כל הטפסי
     הקבלן הזוכה.

)מגרש דשא סינטטי ומגרש הקמת שני מגרשי כדורגל כל עבודות –" העבודות"
אשר בתחום שיפוטה של  לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפידשא טבעי( 

של הטוטו על פי כל הדרישות של תיק המוצר שעל הקבלן לבצע  כפר יונה עיריית
לרבות: עבודות עפר, עבודות הריסה, עבודות בניה, קירות אקוסטיים, טריבונות, 
עבודות פיתוח בשני מגרשי כדורגל לרבות מבנית כגון: מלתחות, שירותים, מזנון 
וכו', עמודי תאורה, גדרות, עבודות למערכות מים ביוב חשמל תקשורת וכדו' 

כולל  –תוכניות עבודות סלילה ופיתוח ועבודות היקפיות בפיתוח על פי היתר ו
עבודות עפר, בטונים, כיכרות, קירות תומכים, ערוגות, גדרות, מעקות וכל 

, ובהתאם להוראות המפקח ו/או עבודות אחרות לפי התוכניות וחומר המכרז
המנהל כפי שתינתנה מעת לעת. ביצוע עבודות, לרבות מתן שירות ארעי או נלווה, 

והדרישות המקצועיות במכרז זה. למונח "שירותים"  הכל בהתאם להוראות
 תהינה משמעות זהה למונח "עבודות".

לרבות כל השטחים אשר יתווספו  ,העירייהתחום שיפוט  -תחום שיפוט""
 לתחומה במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת החוזה;

 הצעת המחירים שהגיש מציע ושלפיה זכה במכרז. - הצעה הזוכה""

ההתקשרות המצורף בפרק ב' למסמכי המכרז בקשר עם  הסכם –" ההסכם"
ביצוע העבודות והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן 

 כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

ערבות אשר הוגשה על ידי המציע  עם ההצעה למכרז בהתאם  -""ערבות המכרז
 סמכי המכרז. לנוסח המצוין במ

ערבות בהתאם לנוסח המצורף למכרז, אשר סופקה על ידי –" ערבות ביצוע"
הקבלן לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז זה ועל פיו לשם 

 הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו של הקבלן על פי ההסכם.

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה  -"התמורה" או "שכר ההסכם"
יצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב לב

בהתאם להוראות ההסכם ולמעט כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם 
 להוראות ההסכם.

 או מי מטעמו.  העירייהמהנדס –" מנהל"
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 .העירייהאדם שמונה לצורך כך על ידי  –" מפקח"

 ;כפר יונה עירייתועדת  המכרזים של  – "יםועדת המכרז"

מדד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי  – "מדד"
  ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ;המדד הידוע במועד חתימת החוזה נשוא מכרז זה – "מדד בסיס"

 ;המדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי המכרז – "מדד קובע"

  ;ד הקובעהשינוי בין מדד הבסיס למד – "התייקרות"

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש :   "מנהל עבודה"
מטעמו של הקבלן כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים 

כמצוין  העירייהו/או בתלונות ככל שיהיו, ויעמוד בכל שעות העבודה לשירות 
 במכרז להצעת הקבלן.  11בנספח 

הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת :  "דהצו התחלת עבו"
את לוחות הזמנים לתחילת ביצוע העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן 

 ידי המנהל;-לאחר חתימת החוזה ויהיה חתום על

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע :  "מועד תחילת ביצוע"
)שלושים( ימים ממועד זה )או פרק  30יאוחר בצו התחלת עבודה שנמסר לו ולא 

 ידי המנהל( ולבצע את העבודות כנדרש;-זמן אחר כפי שייקבע על

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם  1.2
לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים,  העירייהוהמותנה בין הצדדים במלואו. 

אינם אשר ם, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, הצהרות, מצגים, הסכמי
 נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

, בין שצורפו ובין שאינם נספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  1.3
 , לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זהלהסכם זה מצורפים

 בעתיד מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 פרשנות  .2

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  2.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  2.2
 החוזה. 

רה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל במקרה של סתי 2.3
מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, 

 תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.

, משמעו גם בלשון רבים, וכן לרבות ההסכם כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז 2.4
 בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך. כל האמורוכן,  להיפך.

, יו בהסכם זהוכל התנאים והדרישות, המוטלים על הקבלןכל חובותיו והתחייבויותיו של  2.5
 .ממנו לגרועעל חובותיו של הקבלן ולא באו להוסיף 

סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם  הקבלןגילה  2.6
נהל פי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב למיה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סעז

כיצד בירור הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו תקבל לשם, כהגדרתו במכרז העירייהמטעם 
 .הקבלןעליו לפעול. הפירוש שיינתן על ידי המנהל, יהא סופי ומוחלט ויחייב את 
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 כולל את מנהליו הקבלן .3

 ושלוחיויורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה בלןהקלמען הסר ספק, 
  .ן מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיוילעני הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה  הסכם זההקבלן מצהיר בזאת, כי קרא  4.1
והוא מסכים ומקבל עליו את כל  לבצע את העבודותקבלן ם יידרש הלפיהאשר והתנאים, 

 האמור בו במלואו.

נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע, בביצוע העבודות מצהיר בזאת, כי הוא עוסק הקבלן  4.2
ת, ניסיון, ועובדים מיומנים מיומנומשאבים כספיים, יכולת, כישורים, מקצועיות, 

ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו לביצוע 
 בהתאם ועפ"י האמור במכרז וחוזה זה; העבודות

ומהנדס ביצוע אזרחי רשום בפנקס  הקבלן יעסיק על חשבונו מנהל עבודה ראשי 4.3
עבודות דומות לרבות בניהול שנים לפחות בביצוע  10ניסיון מוכח של  יבעל המהנדסים

פרויקטים של מגרשי כדורגל עם דשא סינטטי ודשא טבעי. מנהל העבודה יהיה נוכח 
 באופן קבוע ובכל תקופת הביצוע.

הקבלן מתחייב כי יבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על שיטות עבודה המקיימות  4.4
 וכל תקן במדינת ישראל. את כל כללי הבטיחות שחלים או שיחולו על פי הוראות כל דין 

הקבלן מתחייב לשמור על ניקיון בעת ביצוע העבודות באופן שוטף וקבוע על פי הוראות  4.5
 כל דין.

הקבלן מתחייב להקפיד הקפדה מוחלטת על נהלי הבטיחות והזהירות בעבודה, להישמע  4.6
 בנושא זה, לדווח ולפעול בכל דרך אפשרית למניעת תאונות מכל סוג העירייהלהנחיות 

ולכול גורם שלישי  העירייהלמי מטעם  העירייהשהוא, לו, לעובדיו, למי מטעמו, לעובדי 
 אחר .

ובהתאם  העירייההקבלן מתחייב לבצע את תפקידיו בנאמנות ויפעל על פי נהלי והוראות  4.7
לסדרי הבטיחות, הוראות המשרד להגנת הסביבה וכל דין ותקן אחר שעניינו השירות 
נשוא המכרז. אם יפר הוראה מתוך הסכם זה יישא הקבלן באחריות לכל נזק שייגרם 

 כתוצאה מפעולה זדונית או רשלנית. עירייהל

ו מועסקיו לכל צורך ו/או עובדיו ו/א אין ולא יהיה בינו הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי  4.8
יפעל בכל דבר ועניין במסגרת הסכם  כל יחסי עובד מעביד, והקבלן העירייהלבין שהוא, 

 עצמאי; כקבלןזה והוראותיו 

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לא תתקבלנה טענות מכל מין וסוג  4.9
גורם כלשהו  ל ידיעל פה עבלו ניתנו  ו/או הבטחות ו/או מצגים אשר תשובות בדברשהוא, 

הינם מורשי  העירייהוכי מובהר לקבלן, כי היחידים המוסמכים להתחייב בשם  עירייהב
 ;העירייהוהחשב המלווה של  עירייהגזבר, ראש  –החתימה על פי חוק 

הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין,  4.10
זה וכי חתימתו על הסכם זה  הסכם חייבויותיו במסגרתהנחוצים לצורך ביצוע הת

 ;מחייבת אותו לכל דבר ועניין

בחתימתו על הסכם זה, מצהיר הקבלן ומאשר כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות  4.11
וההתחייבויות בהסכם זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם 

מסוגל למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות  והינבשיקוליו להכנת הצעתו במכרז וכי 
 בהסכם זה.
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הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  4.12
ו/או מי מטעמה וכי הוא מוותר על כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות,  העירייהכנגד 

בנה ו/או אי בדיקה על ידו מכל סיבה המבוססות על טעות מצידו ו/או אי ידיעה ו/או אי ה
 שהיא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו על הסכם זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא.

הקבלן מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי  4.13
הסכם זה ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון 

 .ההעיריי

 העירייההמנהל מטעם , החלטת העירייהמוסכם בזאת כי בכל מחלוקת בין הקבלן לבין  4.14
 תהא סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור.

וכי אינו מצוי בהליכים  העירייההקבלן מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי  4.15
 משפטיים כנגדה.  

שהקבלן לא יעמוד ובכל מקרה תנאי חוזה זה הנם הכרחיים כי הקבלן מצהיר  4.16
יו, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים כנדרש והפר את תנאים יסודיים תיובהתחייבו

לבטל לאלתר חוזה זה מבלי שלקבלן תקום זכות  העירייה תוזכאי תרשאימהסכם זה, 
 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר פיצוי כלשהי

קלון ו/או עבירות עמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הוא הקבלן מצהיר כי 4.17
ות ומתן יש קשר בינן לבין ביצוע העבודאשר בעבירות עבירות מין ובכל פיסקאליות ו/או 

 להעסיק שלא מתחייב והוא זה הסכםכדוגמת העבודות והשירותים נשוא  השירותים
 .כאמור, שהורשע עובד

י מטעמו לבין כל ניגוד עניינים בינו ו/או מ ולא יהיה בזאת, כי אין ומתחייב הקבלן מצהיר 4.18
 העירייהכי לא קיימת בינו ולבין ראש ו לרבות מועצת העיר ונבחריה העירייהמי מעובדי 

 ו/או , קירבה משפחתיתהעירייה ה הבכירים שלו/או עובדי העירייהו/או סגניו ו/או חברי 
הקבלן מתחייב בזאת, כי בטרם . "(אסורה קירבה)" קשרים עסקיים קבועים כלשהם

וכן  ומאיזה סוגאסורה  עם מי יש לו קירבה עירייהזה יודיע בכתב ל חתימתו על הסכם
במהלך ההתקשרות מייד עם היוודע לו על שינוי הנסיבות בדבר  עירייהמתחייב כי יודיע ל

 .קיומה של קרבה כאמור

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי המכרז  4.19
במשך תקופת ההתקשרות  עירייההפרטים וההצהרות אשר ימסור לוחוזה זה, ו/או כל 

עפ"י חוזה זה, הינם נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה בעתיד 
כל דבר ועובדה מהותיים, הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על  עירייהל

אי זה מהווה תנאי עיקרי לחתום על חוזה זה ו/או על המשך תוקפו. תנ העירייההחלטת 
 ויסודי בהסכם זה.

הקבלן, לאחר שהוזהר בזאת, מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו  4.20
במלוא  העירייהבחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את 

ותשלום  הסעדים העומדים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה
 .פיצויים

רשאית  העירייההקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הסכם זה אינו בבחינת התקשרות בלעדית ו 4.21
על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט האם להתקשר עם קבלנים נוספים וכן להחליט 
בדבר היקפי העבודות והשירותים הנדרשים לה בהתאם להסכם זה, להרחיבם או 

 ם וללא כל הגבלה. לצמצמם, וזאת ללא מתן נימוקי

הקבלן מודע לכך כי חובותיו והתחייבויותיו הינן כחובות קבלן כמשמעותו בחוק חוזה  4.22
, בכפוף להוראות הסכם זה, וכן כי התקשרות לפי הסכם זה 1974-קבלנות, התשל"ד

כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ומותנה בקיומה של 
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 העירייהואישור בכתב מטעם כל מורשי החתימה של  עירייהרת במסגרת תקציב מאוש
 . העירייה, גזבר( בצירוף חותמת עירייה)ראש 

 

 היקף העבודות .5

 .למסמכי המכרז על פי כתבי הכמויות חלק ג' 5.1

רשאית לשנות את היקף ביצוע  העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לקבלן כי  5.2
ף לבטל את העבודות כולן או מקצתן, ולבצע העבודות בכל שלב לאחר ההתקשרות, וא

להזמין ממנו את  העירייהאת העבודות בעצמה, ואין בזכייתו של הקבלן כדי לחייב את 
 העירייהמלוא היקף העבודות או מקצתן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 ובהתאם לצרכיה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.

בלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמך מובהר בזה כי הק 5.3
הדרישות המקצועיות במפרט הטכני, על נספחיו, וכן בהתאם למסמכים המצורפים 
למכרז זה, לרבות הסכם זה, ובמסגרת המועדים שנקבעו לעניינים אלה על פי לוח 

 .העירייההזמנים אשר יימסר לקבלן על ידי 

 מחפרון, חפירה כלי, אדם כח המצאת לרבות, העבודה ביצוע על חלות זה הסכם הוראות 5.4
 ללא, כך לשם הנחוץ, ארעי ובין קבוע בין, אחר דבר וכל המכונות, הציוד, הכלים, ב"וכיו

 .הכלל מן יוצא

 בהצעה כנדרש בהם הקשורים החומרים או/ו האביזרים או/ו הציוד את יספק הקבלן 5.5
 מפורשות נאמר אם אלא, דבר לקבלן יספק לא המזמין. המקצועיים במפרטים או/ו

 .זה בהסכם אחרת

 מדידת כמויות .6

 שעל ככמויות לראותן ואין בלבד אומדן אלא אינן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות 6.1
 אלו כמויות, זאת עם. החוזה לפי התחייבויותיו מילוי במסגרת, למעשה לבצען הקבלן

 מקרה בשום אלו מכמויות לחרוג ואין הכמויות של המקסימלי העליון הגבול את קובעות
 .מצב ובשום

 בהתאם, מדידות סמך על המפקח י"ע תיקבענה החוזה לפי למעשה שבוצעו, הכמויות 6.2
 תרשמנה המדידות; מתאים ישראלי תקן לפי או החוזה במסמכי המפורשת לשיטה
 .והקבלן המפקח י"ע שינוהלו כמויות חישוב בטופסי

 כוונתו על מראש הודעה לקבלן המפקח יתן, לעיל כאמור המדידות את לבצע מנת על 6.3
 והקבלן, ידו על שייקבע במועד, הסכמה בהעדר או הקבלן עם בתאום, מדידות לבצע

 .עריכתן בעת נוכחים יהיו מטעמו מוסמך נציג או הוא כי מתחייב

 או/ו אדם כח אספקת י"ע המדידה בביצוע המפקח בידי לסייע יהיה הקבלן על, זה לעניין 6.4
 בעת, שידרש פרט או מסמך כל לו ימציא וכן, המפקח י"ע שייקבע וכפי שיידרש ככל, ציוד

 .המדידה ביצוע ולצורך

 המפקח רשאי, המדידה ביצוע לצורך הנקוב בזמן מטעמו מוסמך נציג או הקבלן נוכח לא 6.5
 שהקבלן, הכמויות של נכונות כמדידות המדידות את ויראו בהעדרם המדידות את לבצע

 עליהן. לערער רשאי יהיה לא

 שינויים תוספות והפחתות .7

 לעומת, ממנה חלק בכל או בעבודה בשינויים צורך יהיה העבודה ביצוע במהלך אם 7.1
 שהוא סוג מכל שינויים להכניס רשאי המזמין יהיה ההסכם במסמכי או, בהסכם המוגדר
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 הגדלת, הפחתות או תוספות וכן במידות, באיכות, בסוג, באופי, בצורה, לרבות, בעבודה
 .כאמור שינויים ביצוע על לקבלן ולהורות הכמויות הקטנת או

 התמורה תחושב, הכמויות בכתב המוערכות הכמויות לעומת הכמויות הוקטנו או הוגדלו 7.2
 וללא ההסכם תנאי לשאר כפוף, הכמויות שבכתב היחידה מחירי בסיס על לקבלן המגיעה

 .כלשהו שינוי

 בסיס על התמורה תחושב היחידה מחיר קביעת לצורך הכמויות בכתב נתון בהעדר 7.3
 תוספת כל )ללא היחידה מחירי לפי 20% של הנחה לאחר שבתוקף האחרון דקל מחירון

 .('וכו קבלני רווח, מרחק, כמו בגין

 על התחשיב יעשה הכמויות בכתב ולא, כאמור דקל במחירון ביטוי קיבל לא המחיר אם 7.4
 .והמתכנן המפקח אישור ולאחר קבלני רווח 12% בתוספת עלות מחירי ניתוח בסיס

 הכמויות הגדלת שמשמעותו בכמויות שינוי כל כי בזאת ומוצהר מוסכם, זאת עם 7.5
, המזמין נגד תביעה עילת כל לקבלן יקים ולא המזמין את יחייב לא כזה שינוי, שבהסכם

 או במלואה, בשינוי שנדרשה העבודה את ביצע בפועל הקבלן אם גם, מטעמו מי נגד או/ו
 כל י"ע החתומה, ומראש, בכתב בהוראה ניתנה לשינויים ההוראה אם אלא, בחלקה
 של המלווה החשב וחתימת העירייה חותמת המזמין ובצירוף של החתימה מורשי

 .העירייה

 המזמין נגד תרופה או/ו סעד או/ו תמורה לכל זכאי יהיה לא הוא, ל"לנ בניגוד הקבלן פעל 7.6
 הקבלן על תיפול האחריות ומלוא, ממנו או/ו המזמין מטעם מי נגד או/ו, מהמזמין או/ו

 הקבלן על ורק

 זמן התחלה וסיום העבודות .8

 קבלת לאחר מיד או/ו זה הסכם חתימת עם מיד העבודה בביצוע להתחיל מתחייב הקבלן 8.1
 .יותר המוקדם המועד לפי הכל בעבודה להתחיל הוראה

. זה הסכם על חתימתו מיום חודשים (8) שמונהבתוך  העבודה לסיים מתחייב הקבלן 8.2
 במועד לעמוד מתחייב והוא ביותר דחופה בעבודה שמדובר לו ידוע כי, מצהיר הקבלן
 .איחור כל ללא לביצועה שנקבע

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות גם בשעות שאינם שעות עבודה שגרתיות הכל על מנת  8.3
 לסיים את העבודה בזמן האמור.

 כפיצוי העבודה במסירת פיגור יום כל עבור ש"ח 3000 של הסך את למזמין ישלם הקבלן 8.4
 י"עפ למזמין העומדים נוספת תרופה או/ו סעד לכל בנוסף וזאת, מראש ומוערך מוסכם

 המגיע סכום מכל זה סכום לקזז או/ו לנכות רשאי המזמין. זה הסכם י"עפ או/ו הדין
 .לכך מסכים והקבלן זה הסכם י"עפ לקבלן

 והוצאת רישיונות תאום .9

 וכן, בדבר הנוגעים הגורמים כל עם הקטעים בכל העבודה ביצוע את לתאם הקבלן על 9.1
 י"ע הוצאו לא אלה ורשיונות היתרים אם, היתרים או/ו רשיונות להוציא מתחייב
 .העבודה בביצוע שיבוש או/ו עיכוב לכל יגרמו שלא ובאופן בזמן, המזמין

 חברת כגון, בדבר הנוגעים לגורמים או לו שתיראה דרך בכל לשמור מתחייב הקבלן 9.2
 האביזרים או המבנים, הקוים, המתקנים כל על, ובזק בכבלים הטלוויזיה חברת, החשמל

 או למבנים, לקוים, למתקנים כלשהו נזק וייגרם במידה. ל"הנ לגורמים השייכים
 בגין ל"הנ המתקנים שייכים שלהם הגורמים את לפצות הקבלן מתחייב, ל"הנ לאביזרים

 או המזמין נגד זה בעניין טענה כל, מבטחיו מפי או מפיו תישמע ולא להם שייגרם נזק כל
 .מטעמו מי
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 על אישור לקבל הקבלן מתחייב כבישים בסגירת העבודה ביצוע לשם צורך ויהיה במידה 9.3
, שילוט, אור מחזירי, תמרורים להציב הוא מתחייב וכן המוסמכים הגורמים מכל כך

 .התנועה להכוונת ב"וכיו דגלונים

 החומרים וביצוע העבודה .10

 י"ועפ המהנדס לדרישות בהתאם החומרים ובסוגי בכמויות להשתמש מתחייב הקבלן 10.1
 .זה הסכם הוראות לשאר בכפוף והכל ההצעה

 לדרישות או/ו להסכם בהתאם שלא בחומרים הקבלן השתמש או עבודה נעשתה אם 10.2
 המזמין זכאי, הישראלי לתקן בהתאם שלא או/ו המפקח להוראות או/ו המהנדס
 הקבלן ועל ל"הנ העבודות או/ו החומרים פירוק או/ו סילוק ולדרוש העבודה את להפסיק

 העבודה את לבצע או הדרישות על העונים חומרים במקומם להכניס, מיד כן לעשות
 .בלבד הוא ומכספו הקבלן של חשבונו על וזאת ולהוראות לדרישות בהתאם

 והכל, שנקבעו ובמחירים, המזמין י"ע לו שימסרו העבודות כל את לבצע מתחייב הקבלן 10.3
 .זה הסכם הוראות לשאר בכפוף

 על, להחזיר מיידי באופן ידאג ממנה שלב כל או/ו העבודה גמר עם כי, מתחייב הקבלן 10.4
 למצבו ויביאו הדרוש כל את יתקן, לקדמותו העבודה שטח את, בלבד הוא חשבונו
 או/ו עלול או/ו שיכול מפגע או/ו מכשול או/ו סיכון כל של מוחלט סילוק תוך, הקודם

 דרישה בכל תלויה ואינה מוחלטת הינה זו התחייבות. לרכוש או/ו לאדם נזק לגרום צפוי
 המזמין. של קודמת פניה או/ו

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .11

 או מכוסה להיות שנועד מהעבודה חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן 11.1
 .המהנדס או/ו המפקח של ואישורו הסכמתו ללא מוסתר

 למהנדס או/ו למפקח הקבלן יודיע, מוסתר או מכוסה להיות שנועד העבודה חלק הושלם 11.2
 לבחון ,לבדוק למהנדס או/ו למפקח ויעזור יאפשר והקבלן, לבדיקה מוכן האמור שהחלק
 .הסתרתה או כיסויה לפני מהעבודה האמור החלק את ולמדוד

 המפקח הוראות לפי מהעבודה חלק בכל חורים ויעשה קידוחים יקדח, יחשוף הקבלן 11.3
 יחזירנה המהנדס או/ו המפקח אישור לאחר ומיד בחינתה, בדיקתה לצורך המהנדס או/ו

 הוראות אחר הקבלן מילא לא. המהנדס או/ו המפקח של רצונו לשביעות לתיקונה
 ולעשות קידוחים לקדוח, לחשוף המזמין רשאי, זה סעיף לפי  המהנדס או/ו המפקח

 .לתיקונה להחזירה מכן ולאחר מהעבודה חלק בכל חורים

 קיים אם פרט הקבלן על תחולנה, )ג( קטן בסעיף האמורה בעבודה הכרוכות ההוצאות 11.4
 לשביעות בוצעה שהמלאכה הוכיחו והבדיקות )א( קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן

 .המהנדס או/ו המפקח של רצונו

, לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי, הקבלן על זה סעיף לפי החלות הוצאות 11.5
 אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהא וכן, שהוא זמן בכל

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .12

ואניה הקבלן מתחייב לסלק בסוף כל יום עבודה את הציוד ממועדונית נוער בשכונת סיו 12.1
ועובדיה,  העירייהולנקות את המבנה זאת לצורך הבטחת המשך עבודתה התקינה של 

במועדונית נוער בשכונת סיוואניה גם במהלך  העירייהומתן שרותים מלאים לכל תושבי 
 ביצוע העבודות ולאחריהן.

 :העבודה מהלך תוך, לזמן מזמן, לקבלן להוראות רשאי יהיה המהנדס או/ו המפקח 12.2
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 אשר זמן תקופת בתום העבודה ממקום שהם החומרים כל סילוק על 12.2.1
 .תפקידם מתאימים החומרים אין שלדעתו מקרה בכל, בהוראה תצויין

 האמורים החומרים במקום לתפקיד ומתאימים כשרים חומרים הבאת על 12.2.2
 (1) בפסקה

 י"ע שהוקם מהעבודה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו, סילוקו על 12.2.3
 לתנאי בניגוד או, מתאימה בלתי מלאכה או, מתאימים בלתי בחומרים שימוש
 .החוזה

 שנערכה בדיקה כל אף על, דבר לכל יפה )א( קטן סעיף לפי המהנדס או/ו המפקח של כוחו 12.3
 .האמורים ולעבודה לחומרים בקשר שבוצע תשלום כל אף ועל, המהנדס או/ו המפקח י"ע

 המזמין יהא )א( קטן סעיף לפי המהנדס או/ו המפקח הוראות אחר הקבלן מילא לא 12.4
 המזמין. בביצועה הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן, הקבלן חשבון על לבצעה רשאי

 רשאי יהא וכן, שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע, סכום מכל, לנכותן או, לגבותן רשאי יהא
 .אחרת דרך בכל מהקבלן אותן לגבות

 כל ובלא ומוחלטת סופית הינה המהנדס או/ו המפקח קביעת כי ומאשר מצהיר הקבלן 12.5
 .ערעור זכות

 העבודה חלקי על הגנה .13

 והמוצרים החומרים על הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל, חשבונו על, יאחז הקבלן 13.1
 מפולת ידי על להיגרם העלול נזק מפני העבודה וחלקי העבודה ועל העבודה בתהליכי

 האמור מן לגרוע מבלי. וכדומה אחרות אקלימיות השפעות, שמש, רוח, שיטפונות, אדמה
 וחלקי העבודה להגנת הדרושים האמצעים בכל, חשבונו על, יאחז הקבלן כי מובהר לעיל

 ניקוז תעלות חפירת באמצעות לרבות, אחר מים מקור כל מפני או גשמים מפני העבודה
 ולשביעות המפקח דרישת לפי ־ הכל, וכדומה ניקוז תעלות סתימת, מים שאיבת, זמניות

 .רצונו

 הגורמים ידי על, העבודה לחלקי או לעבודה, למוצרים, לחומרים נגרם אשר נזק כל 13.2
 על יתוקן, שלא ובין נאותים הגנה באמצעי הקבלן שנקט בין, א קטן בסעיף המפורטים

 .המפקח של רצונו לשביעות, חשבונו על, מיד הקבלן ידי

 נזקים לרבות, לו להיגרם העלול נזק כל מפני העבודה של גמור חלק כל על יגן הקבלן 13.3
 .יותר מאוחרים בשלבים המתבצעות עבודות ידי על להיגרם העלולים

 חשמל ומים אספקת .14

 .עובדיו ולשימוש העבודה לביצוע הדרושים המים את חשבונו על יספק הקבלן 14.1

, עירוניים מים אספקת מקווי מוצא לנקודות להתחבר הקבלן יורשה ניתן שהדבר ככל 14.2
 .המפקח באישור הכל מדידה שעוני שיתקין בתנאי זאת

 לרבות, העבודה לביצוע הדרוש החשמל את, והוצאותיו חשבונו על, יספק הקבלן 14.3
 והכל, העבודה לאתר בשכנות הנמצאים חשמל לקווי התחברות או, גנרטור באמצעות

 באתר מונה התקנת, החשמל באספקת הכרוכות ההוצאות כל. המפקח ובאישור כדין
 ישולמו ולא הקבלן שבהצעת במחירים כלולות וצריכתו החשמל ורתיגב ובגין העבודה

 .הקבלן של והבלבדי הבלעדי חשבונו על יהיו והם, בנפרד

 העבודה ביצוע קצב .15

 בכדי מדי איטי העבודה ביצוע שקצב בדעה המהנדס או/ו המפקח, שהוא זמן בכל אם 15.1
 בכתב לקבלן המקפח או/ו המהנדס יודיע, הקבוע בזמן העבודה השלמת את להבטיח
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 תוך או הזמן תוך העבודה השלמת את להבטיח בכדי הדרושים באמצעים ינקוט והקבלן
 .בכתב למהנדס או/ו למפקח עליהם ויודיע להשלמה שנקבעו הארכה

 אינם )א( קטן סעיף לפי הקבלן בהם שנקט שאמצעים בדעה העירייה מהנדס היה 15.2
 על בכתב לקבלן להורות רשאי יהא, הקבוע בזמן העבודה השלמת להבטיח כדי מספיקים
 .האמורים באמצעים מיד לנקוט מתחייב והקבלן בהם לנקוט יש שלדעתו האמצעים

, אחר צעד לכל בנוסף המזמין רשאי )ב( קטן סעיף לפי התחייבותו אחר הקבלן מילא לא 15.3
, הקבלן ח"ע, אחרת דרך בכל או אחר קבלן י"ע מקצתה או כולה העבודה את לבצע

, שהיא דרך בכל, לגבות רשאי יהא והמזמין, בכך הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן
 סכום מכל ולנכותם, משרדיות כהוצאות שיחשבו 15% בתוספת האמורות ההוצאות את

 זכות, לעיל לאמור בנוסף, למזמין תהא, זה סעיף לצורך. שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע
 לא ולקבלן, העבודה במקום שנמצאו והחומרים המתקנים, הציוד בכל להשתמש מלאה
 .ל"הנ בגין תביעות או טענות לכל זכות תהיה

 שנקבע מכפי העבודה ביצוע קצב את להחיש, שהוא זמן בכל המזמין לדעת צורך יהיה אם 15.4
 כמיטב לעשות מתחייב והקבלן הקבלן אל בכתב המהנדס או/ו המפקח יפנה, תחילה
 הוראות כל אחר למלא הקבלן מתחייב וכן, המבוקשת העבודה ביצוע להחשת יכולתו

 .העבודה ושיטות העבודה ימי, העבודה לשעות בנוגע זה לצורך, המהנדס או/ו המפקח

 ובלבד )ג( קטן סעיף הוראות תחולנה, )ד( קטן סעיף לפי התחייבותו הקבלן מילא לא 15.5
 שנקבע הקצב לפי העבודה בביצוע הכרוכות בהוצאות אלא ישא לא המהנדס או/ו הקבלן
 .תחילה

 הניהול צוות ־ הקבלן מטעם השגחה .16

 הכולל הנדסי מקצועי ניהול צוות הביצוע תקופת אורך לכל להעסיק מתחייב הקבלן 16.1
 ואיש מוכח נסיון בעל ביצוע מהנדס, בניה בעבודות מוכח נסיון בעל עבודה מנהל לפחות

 ובמהותן בהיקפן דומות עבודות בביצוע מוכח ונסיון גבוהה מקצועית רמה בעל בטיחות
 .("הצוות: "זה )להלן חוזה נושא לעבודה

 העבודה משרד ידי על שנקבעו בקריטריונים יעמוד אשר עבודה מנהל בכתב ימנה הקבלן 16.2
 .לעת מעת שיהיו כפי, 1988 ־ ח"התשמ בניה( )עבודות בעבודה הבטיחות בתקנות והרווחה

 על, למפקח וימציא כאמור, מהמינוי העתק ולמפקח הבטיחות על למפקח ימציא הקבלן 16.3
 בקריטריונים העבודה מנהל עמידת על והרווחה העבודה ממשרד אישור, דרישתו פי

 .כאמור

 באופן העבודות כל את ינהל, העבודה באתר קבוע באופן ימצא הצוות כי מתחייב הקבלן 16.4
 .זה חוזה הוראות קיום על ויפקח צמוד

 של החלפתו את לדרוש רשאי המפקח יהא וכן, כלשהו למינוי לסרב רשאי יהא המפקח 16.5
 את הקבלן ימלא, צוות חבר החלפת נדרשה. החלטתו את לנמק מבלי, הצוות מחברי מי

 זה סעיף הוראות כי מובהר ספק הסר למען. נתינתה ממועד שבועיים בתוך הדרישה
 .כאמור החלפה דרישת בעקבות מונה אשר צוות חבר על גם יחולו

 ייחשבו, מהצוות למי המתאם ידי על או/ו המפקח ידי על שניתנו הודעה או/ו הוראה כל 16.6
 .עצמו לקבלן ניתנו כאילו

 הקבלן את לשחרר כדי, מחבריו מי של או הצוות של בהעסקתו יהא לא כי בזאת מובהר 16.7
 כלשהי בדרך לגרוע כדי או, מקצתן או כולן, דין כל פי ועל זה חוזה לפי מהתחייבויותיו

 לחוזה. בהתאם העבודה של ומלא נכון לביצוע הקבלן של הבלעדית מאחריותו
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 בדיקות .17

 כל לערוך רשאים המפקח או/ו המהנדס או/ו המזמין יהיה העבודה ביצוע שלבי בכל 17.1
 טכניות לדרישות גם והתאמתה העבודה ואיכות טיב את לבדוק כדי שהיא בדיקה

 מצד סיוע הגשת או/ו החומרים פירוק תחייב הבדיקות ועריכת במידה. ומקצועיות
 .תשלום תוספת ללא יהיו הקבלן י"ע שיינתנו הללו השירותים, שהיא דרך בכל הקבלן

 למזמין העבודה מסירת .18

 מכשול מכל העבודה אתר את הקבלן יפנה, המפקח י"ע קבלתה ולפני העבודה גמר עם 18.1
 סילוקה על יורה שהמפקח אחרת פסולת וכל במקום שנשארו חומרים או/ו שארית או/ו

 רצונו לשביעות ומסודר נקי כשהוא העבודה אתר את למסור הקבלן ועל העבודה מאתר
 .המפקח של

 לקבלו וימסור ביקורת המהנדס יערוך העבודה גמר על הודעה למזמין שתימסר לאחר 18.2
 .המפקח או/ו המהנדס י"ע לו שייקבע הזמן תוך חשבונו על לבצע שעליו תיקונים רשימת

 בצע הקבלן כי, יאשר אשר המפקח או/ו המהנדס במעמד המזמין לידי תימסר העבודה 18.3
 עוד כל. המלאה רצונו לשביעות בוצעו העבודות וכי זה הסכם י"עפ העבודות את

 העבודה תחשב לא לעיל כאמור העבודה מסירת את יאשר לא המפקח או/ו שהמהנדס
 של סופית( )התחשבנות הסופי החשבון של פירעון מועד יחול ולא המזמין לידי למסורה
 מוסכמת. התמורה

 מעביד  –אי קיום יחסי עובד  .19

מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה  19.1
לבין  ווכי בינ וביצוע העבודות בעל עסק עצמאי למתן השירותים ואההקבלן  עבודה, כי

לצורך כל מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות,  -לא מתקיימים יחסי עובד  העירייה
 דבר ועניין.

היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול י הקבלן 19.2
 חוזה זה.בקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי 

מס הכנסה כעצמאי. כמו  םא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלומצהיר בזאת כי ה הקבלן 19.3
מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד כעוסק ם א רשווכי ההקבלן כן מצהיר 

 לביטוח לאומי.

 הפועלים מטעמוהמעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל  ואה קבלןמובהר בזאת כי ה 19.4
 העירייהלבין נם וכי אין ביבהתאם לחוזה זה,  עירייההמעניקים שירותים ועבודות ל

 ר ועניין.מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דב-יחסי עובד

, עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין העירייהשפה את י הקבלן 19.5
 וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או  הקבלןמאת  העירייהכל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד 

מעביד או  -ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד  וו/או אחר מטעמ
ו/או  הקבלןלבין  העירייהשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין מור -יחסי מרשה 

ו/או  הו/או אחר מטעמ הו/או מי מעובדי עירייההפועלים מטעמו בהענקת עבודות ל
בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או 

, הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה, אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם
 נוהג וכיוצא באלה.

לבין  הקבלןמוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין  19.6
המעניקים שירותים  הפועלים מטעמוו/או הקבלן על ידי  ותהניתנ עבודותבגין ה עירייהש
הסכם זה הינם יחסי עובד על פי  הו/או אחר מטעמ המטעמבהתאם לחוזה זה,  עירייהל
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בעניין זה לרבות הוצאות  העירייהישא הקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו כנגד מעביד, 
 משפט ושכר טרחת עורך דין.

תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו  עירייהל 19.7
כל זאת  פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר בהתאם לתנאי הסכם זה,-מתשלום התמורה על

 פי דין לתבוע בשל כך.-על העירייהמבלי לגרוע מזכותה של 

בדרך כלשהי לכל תביעה ו/או טענה  העירייההקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את  19.8
מעביד, לרבות בגין ובקשר עם חבות -ו/או דרישה שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד

בודות ולרבות כאילו שיופנו אליו מכל מעבידים ולרבות כאילו אשר יופנו אליו בעניין הע
 סיבה אחרת.

 אחריות, שיפוי וביטוח  .20

היה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק י הקבלן 20.1
, ו/או לצד שלישי ציודהו/או ל עירייהכיוצא באלה אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, ל

, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם הקבלןו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי 
 ה.ו/או נותן שירותים מטעמ הקבלןשל 

הקבלן מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזה כי,  עירייהלמבלי לגרוע מכל סעד העומד  20.2
הראשונה לכך, בגין כל נזק  ימים מדרישתה( 3), בתוך שלושה העירייהישפה ויפצה את 

)ארה"ב( כפיצוי  150,000$בסך של , ללא הגבלת סכום בהסכם זה שיגרם לה כאמור
כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או  קבלןלהמציא ל העירייה, כל זאת מבלי שיהיה על מוסכם

לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או  העירייהראיה, ומבלי שיהיה על 
 ו בכלל.במקביל ו/א

חול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, הקבלן תעל  20.3
נותן  שלנכות, מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

 הקבלןמי מטעמו של  שלו/או לגופו ו/או לרכושו , עירייהל הקבלןשל  ושירותים מטעמ
של עובד ו/או ו/או לגופו ו/או לרכושו  ,ו ו/או לצד שלישי כלשהוו/או לגופו ו/או לרכוש

 התחייבויותהשירותים ו/או תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע  פועל של הקבלן, כל זאת
 זה. חוזהעל פי  הקבלן

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .21

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי(  21.1
ו/או את חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או 
גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל 

 בכתב ומראש. ייההעיראת הסכמתה המפורשת של 

ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא חוזה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון  21.2
 בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש. העירייהלשיקול דעתה של 

ידי -ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על 21.3
 צד שלישי.מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מ העירייה

את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת  העירייהנתנה  21.4
פי החוזה, וקבלן ישא באחריות מלאה לכל -את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על

 מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות.

ת או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויו 45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  21.5
השותפות בין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובים אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות 

 כאמור לעיל. העירייההדורשת את הסכמת 
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  תמורה .22

 

לקבלן סך   העירייהבתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם  22.1
קבלן )לא כולל מע"מ( בהתאם להצעת המחיר אשר צרף ה  ₪ _____________של 

 במכרז.

 ._______________בתב"ר התמורה לחוזה זה תוקצבה  22.2

מוסכם, ידוע ומוצהר, כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והקבלן אינו זכאי לקבל ו/או  22.3
התמורה   לדרוש מן המזמין תוספות ו/או תשלומים כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.

והרווח, לרבות מיסים, היטלים  ההוצאותהשירותים, כל לעיל הנה סופית וכוללת את 
 , אלא אם כן צוין במפורש בהסכם זה אחרת.וכו', פרט למע"מ

 לא יחולו התייקרויות למעט המצוין במפורש בהסכם זה.  המחיריםעל 

מוסכם על הצדדים כי התמורה היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות והוגן  22.4
הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות 

פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה -פי חוזה זה, או על-התחייבויותיו של הקבלן על
העלאות או שינויים בתמורה החודשית, בין מחמת עליות שכר  העירייהרשאי לתבוע מ

היטלים, עבודה, שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, 
אגרות או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל 

 סיבה אחרת.

 וללא ברציפות פיו על ויפעל זה הסכם ויכבד בעבודה ימשיך הוא כי, בזה מצהיר הקבלן 22.5
 .העבודה להפסקת עילה יהווה לא כלשהו סכום בתשלום ואיחור הפסקה

 החשבון. שבוצעו העבודות כל בגין חשבון למזמין הקבלן ישיג, ביצוע העבודות בתום 22.6
וזאת בתנאי שסכום  .והמפקח המהנדס י"ע אישורו מיום יום 80 תוך לקבלן ישולם

 המממן את הפרויקט.המיועד לכך התקבל מהגוף המתקצב  התקציב

מוסכם כי כל עוד הכסף לא התקבל אצל המזמין בפועל מהגוף המתקצב אז מועד  22.7
 נדחה בהתאם.התשלום 

 קנס כל או/ו שהיא תוספת כל או/ו ריבית הפרשי או/ו הצמדה הפרשי ישאו לא הסכומים 22.8
 אם גם נכון הדבר. זה הסכם של תוקפו תקופת אורך לכל קבועים יהיו והם ב"כיו או/ו

 לא כאמור בתשלום איחור שגם כך, בחלקה או/ו במלואה, התמורה בתשלום איחור יהא
 .ב"כיו או/ו קנס או/ו ריבית או/ו הצמדה תוספת בכל יזכה

הגזברות תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים  22.9
פי חוק בתוך -ידי המנהל או הנדרשים על-לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על

 של המעצה.( יום מתום מיום אישור החשבון, ובכפוף לאישור החשב המלווה 80) שמונים

וחשבונותיו ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  העירייהספרי  22.10
 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

 הסדרת התנועה השוטפת .23

הקבלן מתחייב לאפשר במהלך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא המכרז את המשך  23.1
 בכל אזורי הפינוי. התנועה השוטפת 

הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות ו/או תקלות לתנועת כלי מוסכם,  כי על  23.2
 .הרכב השוטפת
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 ניהול יומן עבודה  .24

 עבודה וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:יומן הקבלן ינהל  24.1

 הקבלן. י"ע המועסקים לסוגיהם העובדים של מספרם 24.1.1

 העבודה. לאתר המובאים וסוגיהם החומרים כמויות 24.1.2

 .העבודה במקום השוררים האויר מזג תנאי 24.1.3

 .העבודה בביצוע והפרעות תקלות 24.1.4

 .העבודה ביצוע התקדמות 24.1.5

 .מכוחם או/ו מטעמם מי או/ו המהנדס או/ו המפקח י"ע לקבלן שניתנו ההוראות 24.1.6

 .העבודה מהלך בדבר המפקח הערות 24.1.7

 ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש המפקח שלדעת אחר דבר כל 24.1.8

 העבודה 

העתק מיומן העבודה יימסר מידי חודש בצירוף החשבון שיימסר לאישור המנהל מטעם  24.2

 .העירייה

 מנהל העבודה מטען הקבלן  .25

הנחיות  , העירייההקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר ישמש איש קשר בין הקבלן לבין  25.1
אם אכן העבודות  למנהל העבודה אשר יקבע ינתנו   העירייההמנהל מטעם והוראות 

יחייבו את הקבלן לכל דבר ומבוצעות על ידי הקבלן בהתאם להוראות המכרז ודרישותיו 
 וענין.

כמפורט לעיל, לא ישחרר את מנהל העבודה מוסכם, ידוע ומוצהר כי הפיקוח על ידי  25.2
 למילוי תנאי החוזה והמכרז. העירייההקבלן מהתחייבויותיו כלפי 

שעות, המפקח יהיה מצויד במכשיר נייד אשר  24במשך זמינות מנהל העבודה  תהיה  25.3
יהיה זמין לשיחות במהלך כל שעות היממה. על מנהל מטעם הקבלן להתייצב באתר 

 שעות מראש לפחות.  3על פי קריאה בהתראה של  העירייהלדרישת 

  העירייהמטעם  מפקח .26

על ביצוע  מפקח כהגדרתו במפרט התנאים וההוראות המיוחדים כמפקחתמנה   העירייה 26.1
למפקח לא תהיה סמכות יובהר, כי  העבודות נשוא המכרז שיקרא להלן "המפקח".

מראש ובכתב של  באישורוכי נושאים אלה יהיו , וכיו"ב בענייני כספים, תמורה, תקציב
 בלבד. גזבר המזמין

נתנו במהלך ביצוע העבודות בהתייחס לביצוע יהנחיות והוראות המפקח לקבלן אשר י 26.2
א יהוו עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של הקבלן והתשלום יהיה בהתאם העבודות ל

 להצעתו המקורית של הקבלן במכרז.

למניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי המפקח ו/או מי מטעמו יקבעו אם אכן העבודות  26.3
מבוצעות על ידי הקבלן בהתאם להוראות המכרז ודרישותיו יחייבו את הקבלן לכל דבר 

 וענין.
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דוע ומוצהר כי הפיקוח על ידי המפקח כמפורט לעיל, לא ישחרר את הקבלן מוסכם, י 26.4
 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה והמכרז.

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .27

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה"  27.1
 .1976-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת  27.2
 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-חוזה זה כנדרש על

 ערבות ביצוע .28

פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על 28.1
לפני מועד החתימה על החוזה, ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן  העירייה

להסכם זה  1נספח ב'  –החיובי בלבד, בנוסח המצורף בנספח ערבות ביצוע המצורף 
 .₪ 500,000ערבות ביצוע(, על סך  –)להלן 

חודשים ממועד החתימה על חוזה זה.  12ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  28.2
( יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית ובאם לא יסתיימו העבודות עד 30שלושים )

תאריך זה, יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות 
( יום נוספים מעבר למועד סיום 120הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרים )

ת ערבות הביצוע בהתאם להאריך א העירייההעבודות; האמור איננו מפחית מזכותה של 
להודעה מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על 

 הקבלן.

הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה אחרת  28.3
 נדרשת.

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה,  28.4
לחלט  העירייהו/או המנהל, תהא רשאית  העירייהו/או גזבר  העירייהת רצון ראש לשביעו

את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן 
להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה 

 מיידית עם דרישתה בלא צורך הנמקה.

, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא העירייהידי -ת שנגבה עלסכום הערבו 28.5
ו/או  העירייהו/או גזבר  העירייהאו כלפי ראש  העירייהלקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי 

המנהל ו/או המפקח, בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע 
 בגין הפרת החוזה. העירייהמזכויותיה של 

לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז  העירייהלערבות הביצוע, רשאית  בנוסף 28.6
ו/או להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות 

 ו/או כלפי כל צד שלישי. העירייהשל הקבלן כלפי 

 תקופת הבדק ואחריות הקבלן .29

אחריות מלאה ומוחלטת לטיב העבודות מוסכם ידוע ומוצהר, כי הקבלן יהיה אחראי ב 29.1
אשר בוצעו על ידו, והקבלן מתחייב בזה לתקן על חשבונו הוא את כל המגרעות ו/או 

חודשים  14במשך הפגמים ו/או הליקויים שיתהוו או שיתגלו בעבודות או בחלק מהן 
מסירת העבודות למזמין )להלן: "תקופת הבדק והאחריות"( והכל בנוסף ומבלי  מיום

לגרוע מהאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות האחריות ספציפיות ככל שתהיינה 
 בהתייחס לפריטי הציוד השונים נשוא המכרז.

ד בעת מועהקבלן בידי העירייה  להבטחת חיובי הקבלן בתקופת הבדק והאחריות יעמיד 29.2
, ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן החיובי בלבד, בנוסח מסירת העבודות
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(, על בדקערבות  –להסכם זה )להלן  2נספח ב'  –המצורף בנספח ערבות ביצוע המצורף 
 .₪ 250,000סך 

, לשביעות רצון ראש העירייה ו/או בתקופת הבדק לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה 29.3
בחלקה או  הבדקו המנהל, תהא רשאית העירייה לחלט את ערבות גזבר העירייה ו/א

במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות 
כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישתה בלא צורך 

 הנמקה.

הפגמים ו/או הליקויים המפקח יקבע בכל מקרה אם הקבלן אחראי בעד המגרעות ו/או  29.4
הנ"ל. במידה והקבלן לא יתקן את המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים הנ"ל תוך לא 

ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לטיב  7 -מיאוחר 
ובדק ו/או לבצע את התיקון ו/או הביצוע מחדש בעצמו ו/או באמצעות אחר/ים על 

ן ולנכות את ההוצאות הכרוכות בכך מכל כספים שהם שיגיעו ממנו חשבונו של הקבל
לקבלן באותו זמן ו/או לגבותם בכל דרך אחרת כפי שהמזמין ימצא לנכון לרבות מימוש 

 הערבות הבנקאית לתקופת הבדק כאמור בהסכם זה לעיל.

מוסכם כי אם לדעת המפקח ישנם ליקויים בעבודות ואשר תיקונם יארך מעבר לתקופת  29.1
 ערבות הביצועתוארך תקופת הבדק הקבלן יאריך את תוקף  -תוקף ערבות הטיב והבדק 

 בתקופה/ות נוספת/ות לפי קביעת המפקח.

 תוארך תקופת הטיב והבדק -בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתקופת הטיב והבדק  29.2
חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות התיקון וערבות  12לגבי עבודה זו לתקופה של 

 והאחריות תוארך בהתאם. הביצוע

מוסכם ומוצהר בזאת, כי תקופת הבדק והאחריות תתחיל רק עם מועד סיום ביצוע  29.3
 מושלם של כל העבודות נשוא המכרז, וקבלת תעודת קבלה מהמפקח במסמכי המכרז.

שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות ו/או איזה מהן ו/או שפג תוקפם  בכל מקרה 29.4
ימים מיום עשית  7-של הערבויות הנ"ל מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

השימוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות 
 בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.

 ביטוחים .30

פי דין, הרי שעל הקבלן לבטח את עצמו ואת -מבלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה ו/או על 30.1
ביחד ולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל תקופת החוזה )לרבות כל  העירייה

 3לנספח ב' תקופות הארכת החוזה( בביטוח מעבידים, ביטוח צד שלישי, הכל בהתאם 
 ביטוחים" המצורף לחוזה כחלק בלתי נפרד ממנו.לחוזה הקבלנות "אישור בדבר קיום 

את הקבלות  עירייההקבלן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו ל 30.2
עבור דמי הפרמיות ולמלא אחר הוראות כל פוליסה, הכל בכדי להבטיח את תוקף 

 הפוליסות במשך כל תקופות החוזה.

לנוסח הפוליסות ולהיקפן. עם חתימת  העירייהעל הקבלן לקבל את אישורה המוקדם של  30.3
 את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל. עירייהחוזה זה ימציא הקבלן בעצמו ל

 העירייהאם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית  30.4
לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הביטוחים לרבות 

תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה  העירייהפות, והפרמיות השוט
 לקבלן בכל זמן שהוא, וכן רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 30.5
הקבלנות, ולהמציא לחוזה  3בנספח ב' הקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים כמפורט 

 ידי חברת הביטוח.-את נספח ב' לחוזה הקבלנות שהוא חתום על עירייהל
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בכתב  העירייהכל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת  30.6
 . העירייה( יום מראש, ויהיה כפוף לאישור 60לפחות ששים )

ח לפרוע את סכומי תביעות פוליסות הביטוח יכללו סעיף על התחייבות חברת הביטו 30.7
על כתב קבלה  העירייהתורה לשלם לו, כאשר די בחתימת  העירייהאו למי ש עירייהל

 וסילוקין לתשלום סכום התביעה.

 סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים. 30.8

קיום תנאי פי חוזה זה. אי -הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על 30.9
 .העירייהידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות -פוליסות הביטוח על

מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פוליסת הביטוח מובהר ומודגש  30.10
, כלפי עובדיו, כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי, העירייהבזאת כי הקבלן אחראי כלפי 

קבלן ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של ה
ו/או למערכות הקשורות עימה ו/או לכל אדם ו/או  עירייההפסד מכל מין וסוג שייגרמו ל

לכל רכוש, כתוצאה מביצוע העבודות )במישרין או בעקיפין( ו/או חלק מהן ו/או כתוצאה 
ו ו/או מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשה

 כתוצאה ממחדלו של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הקבלן.

בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל, לרבות  העירייההקבלן ישפה ו/או יפצה את  30.11
 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .31

מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או  הקבלן 31.1
 ידם לתיקון הליקוי.-המפקח ותוך המועד שנקבע על

רשאית לתקן את הליקויים  העירייהלא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור,  31.2
את הליקויים כאמור,  העירייהבעצמה או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן. תיקנה 

 15%תהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 
 הוצאות מיוחדות.

בעניין זה ובמקרים מעין  העירייהאין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות  31.3
 אילו.

ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם -אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על 31.4
לך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק במה העירייה

הזמן אשר הוקצב בעניין, רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה החודשית לקבלן 
 על גרימת הליקוי. העירייהסכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי 

נכות ו/או לעכב רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או ל העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  31.5
ו/או לעקל מהקבלן בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או 

 עירייהלשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן ל העירייהמכל סכום אחר שעל 
פי החלטה שיפוטית, בין -פי חוק ו/או על-פי דין או על-פי חוזה או על-ו/או לצד שלישי על

 ובין שאינו קצוב. שהוא קצוב

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע  31.6
העבודות(, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין 

 ו/או מכל סיבה אחרת. העירייהעובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם 

פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש  עירייהת עבודותיו ישלם הקבלן להשבית הקבלן א 31.7
; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה התמורה( אחוזים מגובה 10%בסך של עשרה )

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין השבתת  העירייההאחרות של 
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 הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע.

לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה  העירייהו כן רשאית כמ 31.8
 מהשבת עבודות הקבלן.

פי -על העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של  31.9
רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק  העירייהכל דין ו/או חוזה זה, הרי ש

ם אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או קבלן/נים או עובדי
חלקן( בעצמה, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור 

 .העירייההוצאות מיוחדות של  15%בתוספת של 

 ביטול ההסכם  .32

ימים מראש,  3תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת של  העירייה 32.1
 העירייהל שלא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין מיום קבלת/הודעת ההתראה על כך, וככ

ידי הקבלן לפרק זמן -תהיה רשאית לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על
משתנה ולבצע את העבודות בעצמה ו/או למסרה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק 

 אים;ו/או הוצאה שייגרמו לה בנדון, במקרים הב

 פי חוזה זה.-אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על 32.1.1

ימים ללא  2אם הקבלן הפסיק את ביצוע העבודות לתקופה העולה על  32.1.2
 בכתב ומראש. העירייהקבלת הסכמת 

 .העירייהאם הקבלן מעל באמון   32.1.3

 אם הקבלן לא עמד בלוחות הזמנים. 32.1.4

ס נכסים כמנהל )זמני או אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונ 32.1.5
 קבוע(, או אם הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן  32.1.6
נגדו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או 

ידו -ה של גוף מאוגד, נתקבלה עלקבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקר
החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו 
פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 
נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען 

 .1983-רות )נוסח חדש(, התשמ"גהסדר איתם לפי פקודת החב

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי  32.1.7
 מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.

( ימים ללא סיבה 3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) 32.1.8
 זה., או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה העירייהמספקת, לדעתה של 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את  32.1.9
מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי 

ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את -לוח הזמנים שנקבע ואושר על
התחייבות פי לוח הזמנים, או שהינו מפר -העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על

( ימים 3פי חוזה זה ואינו מציית תוך שלושה )-מן ההתחייבויות המוטלות עליו על
ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, -ו/או פרק זמן אחר שנקבע על

להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה 
 התחייבות.ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ה
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בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה  32.1.10
( ימים מיום שהקבלן יידרש 10זה הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה )
ידי המנהל בהודעה שנמסרה -לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על

 לקבלן.

חלה ממושכת אשר אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מ 32.1.11
כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של 

 תאגיד לבעלי החברה ו/או מנהליה.

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה  32.1.12
 מראש ובכתב. העירייהבביצוע העבודות בלי הסכמת 

ל ולא נענה לדרישותיו הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנה 32.1.13
 ידי נותן ההוראה.-תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי  32.1.14
 מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה  32.1.15
עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי  איננה נכונה, או שהקבלן לא גילה

 להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן.

הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות  עירייההתברר כי הקבלן מסר ל 32.1.16
 במסגרת ביצוע תפקידיו.

לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות  32.2
 העירייהימלא הקבלן אחר הוראותיה של , או לא העירייהידי -העבודה אשר הוכנו על

פה או -להתרות ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל  העירייהרשאית 
 בכתב.

לקבלן רק  העירייהלקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם  העירייההודיעה  32.3
, עירייההידי -תמורת שעבודות שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על

פי החוזה וכל -מהקבלן על העירייהבניכוי ו/או הפחתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית 
 ידי הקבלן.-עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה על העירייהנזקים ו/או הוצאות 

רשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות  העירייהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה  32.4
זה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל האוטומטיות אשר ניתנו לה בהתאם לחו

 ידי הקבלן.-חילוטה של כל הערבות הבנקאית או חלקה, בגין הפרה של החוזה על

לנקוט כנגד הקבלן צעדים  העירייהאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של  32.5
 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.-משפטיים ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על

בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו  אין באמור 32.6
של הקבלן בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של 

 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-בכל סעד על העירייההחוזה, המזכה את 

 שונות .33

הנספחים ו/או בהוראות המסמכים גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות  33.1
ו/או סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן 

ידי המנהל יהא -מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש אשר יינתן על-למנהל על
 סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן.

ן להסיק יאוזה אין פירושו  חוזהל על הפרה של הוראה כלשהי ש אחד הצדדיםויתור של  33.2
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 זה.חוזה וותר על הפרה נוספת של י הואממנו כי 

בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב  צדדים מסכימים ומצהירים 33.3
לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים  אפשרותכהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר 

אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות גרע בכל יהניתנים להפרדה מהן לא י
או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, 

ה ו/או הוראות אלו יפורשו אכבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, הור
 יאפשר אכיפתן בהתאם לדין החל.ש כךבאופן המגביל או מצמצם אותן 

בזאת כי הסמכות השיפוטית המקומית הבלעדית לפי חוזה זה, וכן כל חילוקי  מוסכם 33.4
דעות ו/או סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר 

 .במחוז מרכזלכך, יובאו להכרעה בפני בתי המשפט 

ודעה שתישלח מוסכם על הצדדים כי כל הכתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה.  33.5
שבעים ושתים על ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 

 -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  -, אם נמסרה ביד המשלוחשעות ממועד  (72)
 ביום בו נשלחה. 

 - ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 הקבלן 

 ________________ –שם הקבלן 

 

 _____________  –ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס'תאגיד

 

שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן החותמים 
  –על חוזה זה 

 _______________ ת.ז. _______________

 

 _______________ת.ז. _______________                  

 כפר יונה עיריית   

 : העירייהחתימות מורשי החתימה מטעם 

 

_____________;  -העירייהחתימת ראש 
 ________________; -חתימת גזבר 
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 -להסכם   1נספח ב'   -

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 "ערבות ביצוע "

  לכבוד

  כפר יונה עיריית

 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של 
בנק_______________ על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי 

, ₪ 500,000מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
שייקרא להלן "החייב",  _____________ המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: 

הקמת שני מגרשי לביצוע עבודות ________  /2019 מכרז פומבי מס:עם בקשר 
אשר בשטח השיפוט של  כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 .כפר יונה עיריית

רכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצ
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: הלשכה

שהתפרסם    2019_________   "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות. 15 -ב 

יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת "המדד החדש" לעניין ערבות זו, 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש 
עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש 

אם  בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום 
הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש 

שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו  תחילה מאת החייב בתנאי
 .₪ 500,000לא יעלה על סך 

ממועד  חודשים 12 בתוקפה תישאר זו עד ערבות ערבות זו תישאר בתוקפה
 . חתימה על ההסכם על ידי העירייה

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד 
 הנ"ל.

 יתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה נ

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 -להסכם   1נספח ב'   -

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 " בדק"ערבות 

  לכבוד

  כפר יונה עיריית

 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של 
בנק_______________ על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי 

, ₪ 250,000מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
שייקרא להלן "החייב",  _____________ המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: 

הקמת שני מגרשי כדורגל לביצוע עבודות  4  /2019 מכרז פומבי מס:עם בקשר 
כפר  עירייתאשר בשטח השיפוט של  לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 .יונה

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 
 שלהלן:המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה  הלשכה

שהתפרסם    2019_________   "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות. 15 -ב 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש  הפרשי ההצמדה לעניין ערבות
עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש 
בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם 
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 , כולל כל הפרשי הצמדה.בדרישתכם עד לסכום הערבות

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום 
הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש 
תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו 

 .₪ 250,000לא יעלה על סך 

ממועד  חודשים 14 בתוקפה תישאר זו עד ערבות בתוקפה ערבות זו תישאר
 . מסירת העבודות לעירייה

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד 
 הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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___________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 -להסכם   3נספח ב'   -

 אישור על קיום ביטוחים
 לכבוד 

 "(העירייה)להלן: " כפר יונה עיריית

 רח'___________

 א.ג.נ.,

 

 ( הקבלן –אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן  הנדון:

כדורגל הקמת שני מגרשי בגין חוזה קבלנות מס' _____ מיום ___________ בעניין ביצוע עבודות 
 -ו העבודות, החוזה –)להלן  העירייהבשטח השיפוט של  לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בהתאמה( העירייה

 

  –אנו הח"מ _________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן 

 

לקבלן כמפורט  העירייהפי חוזה הקבלנות בין -אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח ביצוע העבודות על .1
  –להלן 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודות ובקשר לכל פעולה אחרת הנובעת ו/או הקשורה  .2
ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים -לביצוע החוזה, לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על

 י ביטוח רכב חובה.יד-של כל הרכב וכן נזקי גוף שאינם מכוסים על

 

 )דולר ארה"ב(. $ 500,000 -----גבול האחריות למקרה  

 )דולר ארה"ב(.   $ 5,000,000 -----לתקופה             

ידי הקבלן בעבודות לרבות קבלני משנה ועובדיהם. -ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על .3
ע כמעבידתם של עובדי הקבלן או שלוחיו בגבולות אחריות , במידה ותיקבהעירייההביטוח מורחב לשפות את 

 )דולר ארה"ב( לתקופה. $ 5,000,000 -)דולר ארה"ב( למקרה ו $ 500,000 -שלא יפחתו מ

 ביטוח חובה לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות. .4

 ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות. .5

וכל הבא מטעמה, לרבות חברות בנות  העירייהבפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד  .6
 .העירייהושלובות של 

תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא מיום _______________ )כולל( ועד ליום _____________ )כולל(, והן  .7
ההסכם יהא בתוקף )לרבות תקופות האופציה(, אלא  תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד

 .העירייהאו גזבר  העירייהידי ראש -אם כן יימסר לכם בכתב הודעה על ביטול על

  –אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים )למעט ביטוח החובה( נכללים התנאים הבאים  .8

לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים  העירייה .א
 נוספים.
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 בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת. .ב

נכלל תנאי הקבוע כי ביטול הפוליסות ייעשה בהודעה מוקדמת אשר  .ג
 ( יום לפני מועד הביטול.60ששים ) עירייהתימסר ל

 .העירייהמבוטלת זכות כלפי  .ד

 הפרמיות וכל ההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים. הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל .9

לא תיפגענה עקב אי הודעה על קרות אירוע, הגשת הודעה על תביעה, הגשת תביעה וכיוצא  העירייהזכויות  .10
והממונה על נושאי הביטול  העירייה, שלצורך אישור זה מוגדרת עירייהבזאת, אלא אם כן המקרה היה ידוע ל

 .העירייהשל 

פוליסה )אם ישנו כזה, ככל שישנו( המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כל סעיף ב .11
פי פוליסות -ו/או הקבלן, ולגבי הקבלן הרי שהביטוח על העירייהכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

 פי תנאיו.-הביטוח הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא השיפוי המגיע על

בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות, המפקיעים ו/או המגבילים את הכיסוי בקשר עם משאיות,  .12
מנופים, מעליות, טעינה ופריקה, מכשירי הרמה, ירידה מכלי רכב וכלי רכב  )מלבד האחריות לפי חוק פיצויים 

נוזלים, מזון, משקאות, מוצרי  ( התפוצצות, אש, אדים, שיטפון, בהלה,1975-לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה
שמן ונפט, זיהום תאונתי מכל מין וסוג, קבלנים, קבלני משנה, עובדים, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים, 

 שבו פועל הקבלן. העירייהאופנועים, רכוש של 

פוליסות ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בו או ב-ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על .13
 שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.

 

  –פרטים 

 

 שם חברת הביטוח: _______________________

 

 כתובת חברת הביטוח: _________________________, טל': ______________ פקס: ____________

 שם סוכן הביטוח: ___________________________

 ______, טל': ______________ פקס: ____________כתובת סוכן הביטוח: ____________________

 פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' ________________________

 פוליסת ביטוח מעבידים מס' ______________________________

 

____________________     ______________________ 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח                              תאריך            
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 כפר יונה עיריית 

 

 

 

    4/2019   מכרז פומבי מס'

                                      

 מגרשי כדורגל  2הקמת   

 לרבות : מבני שירות, טריבונות 

 ופיתוח היקפי 
   

 מפרט טכני וכתב כמויות
 

 

 פרויקטים  וניהול  הנדסה פלקסמן      ניהול ופיקוח:  

   03-5756389,פקס:  03-5756387 טל':  

 roaman5195@bezeqint.net דוא"ל:                                       

 

 

 

 

 2019יוני  
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 רשימת בעלי תפקידים ומתכננים

 
 שלום רוזנברג  העיר  מהנדס

  yona.org.il-shalomr@kfar    9078127-03פקס.  9078119-03טל. 
 
 

      שמעון חן הנדסה ובניין בע"מ אדריכלות 
 hensimon@hensimon.co.il          9271986-03, פקס. 9245426-03טל. 

 
 שמעון חן הנדסה ובניין בע"מ   קונסטרוקציה

 hensimon@hensimon.co.il          9271986-03, פקס. 9245426-03טל.                            
 

  dzuragr@netvision.net.il                                                  דורון צור                אגרונום
 052-5906290טל.                               

 
                                           מוטי מיטרני   חשמל

 08-9584600טל.  
moshe.vk@gmail.com  

 
     ערן סויקה בטיחות 

 02-6481123טל. 
avefrat1@gmail.com           

 
     דיזה הנדסה  אינסטלציה

 03-6577747טל. 
f0528857670@gmail.com           

 
 ערן סויקה  נגישות

 , 02 – 6481123טל. 
                           s.co.il-a-mail@g  

 
 זליודיאמנדי   ביסוס

 03 – 5757694, פקס. 03 – 5756517טל. 
zelio@netvision.net.il  

 
 מהנדס רומן פלקסמן ניהול, תאום ופיקוח 
   03 - 5756389, פקס. 03 – 5756387טל. 

 oaman5195@bezeqint.netr  
 שמעון חן הנדסה ובניין בע"מ  כמאי 

 
yekdavid@gmail.com  
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 כפר יונה עיריית 

 הקמת מגרשי כדורגל 

 הערות לקבלן המשתתף

 נים בבנייו יאפשר לקבלנים אחרים לעבוד באתר הקבלן מתחייב בזה חתימתו שהוא .1

 במקביל ותוך כדי עבודתו.

הקבלן יוציא לפועל את עבודתו מתוך שיתוף פעולה מלא עם הקבלנים האחרים ויתאם  .2

 את שלבי עבודתו לכך.

 לא תשולם לקבלן הזוכה שום תוספת כספית עבור התיאום עם קבלנים אחרים כנ"ל. .3

 יום ובמסירת העבודה של הקבלן בגין תאום כנ"ל.לא יוכר איחור בס .4

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי מועדי הביצוע הם מעיקרי הסכם זה וכי כל פיגור  .5

בביצוע יזכה את העירייה בנוסף לכל סעד הקבוע בדין ו/או בהסכם זה גם להחליט על 

 ביטול ההסכם באופן חד צדדי עפ"י שיקול דעתה המוחלט

ר אי הגעת פועלים מכל סוג, כסיבה לאיחור או פיגור מכל סוג שהוא. על הקבלן לא תוכ .6

 להיערך לביצוע העבודה כך שלא תיגרם שום הפרעה למהלך הרציף והתקין של העבודה.

על הקבלן לעיין היטב בכל המפרטים הטכניים המיוחדים הכלולים במכרז זה. המפרטים  .7

והפעולות הכלולות בעבודת הקבלן והן מחייבות האלו מכילים את תיאורי כל העבודות 

 אותו גם אם לא הוזכרו בגוף סעיפי העבודות.

לפי שלבי ביצוע שתקבע עדיפות העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחלק את העבודה  .8

 בין מספר קבלנים לפי ראות עיניה.שתקבע ו

   .צו התחלת עבודהם מתן ומיחודשים   8 הוא  משך הביצוע לעבודות מסוג מכרז זה .9

 

    

 ןחתימת הקבל תאריך 
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 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:
 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך
 מסמך א' 

 

 הצעת הקבלן 
 ותנאים נוספים

 

מדף  -תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן   מסמך ב'
 -)החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל 3210
 (.2005תשס"ה נוסח 

 מסמך ג' 
 
 

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין  
ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים 

 למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר.

  תנאים כלליים מיוחדים 1-מסמך ג'
  2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

  כתב כמויות  מסמך ד' 
  מערכת התכניות רשימת ו מסמך ה' 

  דו"ח יועץ קרקע ' ומסמך 
 
 

 הערות:
 

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן,  א.
 ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי בכתובת:

 http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 
 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. ב.

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 כלליים מיוחדיםתנאים  - 1-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

6 

 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה 01.00

", מתייחסת בכפוף לאמור להלן וביתר המסמכים העבודההעבודה נשוא מכרז זה, להלן " 
, קירות אקוסטיים , טריבונות לביצוע וכוללת  עבודות עפר, עב' הריסה, עב' בניה המצורפים 

פיתוח לשני מגרשי כדורגל  על מתקניהם, לרבות מבנים כגון: מלתחות, שירותים מזנון ועב' 
וכד', עמודי תאורה גדרות, עבודות למערכות מים ביוב חשמל תקשורת וכד' ועבודות היקפיות 

 בפיתוח על פי ההיתר ותכניות המכרז המצורפות.
 

עב' אומן נגר ומסגר, עב'  : עב' הריסה, עב' עפר, עב' בטון יצוק באתר,העבודה כוללת
אינסטלציה,  עב' חשמל ותקשורת, עב' טיח, ריצוף וחיפוי, עב' אלומיניום, צביעה, עב' אלמנטים 

 מתועשים בבניין, עב' גינון השקיה וניקוז, עב' גידור ועב' פיתוח .  
 

 "מוקדמות" במסמך ג' 00תכולת פרק  20.00

ך ג' )המפרט הכללי( מחייבים מכרז/חוזה זה מוקדמות של מסמ- 00כל הסעיפים מתוך הפרק  

 )מדידת פאושל(.   00.09 למעט סעיף 

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים  

 של מסמך ג'. 00או המשלימים את האמור בפרק 

 

 תקופת ביצוע 00.03

 לת "צו התחלת עבודה" על ידי המזמיןחודשים מיום קב 8 הקבלן יסיים את העבודה לאחר 

 אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן.

 

 אחריות 04.00

 

הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי המקום  א.

', קרא ולמד והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה וכו

את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו ולא תהיה לו כל 

 תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאילוצים שהוזכרו לעיל. 

  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  ב.

ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, סוגי  בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק

חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה 

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים  

המפקח בכל פרט בתכניות, טעות  המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של

בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא 

יום ממועד החתימה על החוזה  14יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו 

עם המזמין. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות 

 הכספית והאחרת.
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ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו  ג.

מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו 

כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או 

 עבור הוצאות אלו.הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא  .מכל סיבה אחרת

 

, לפי ובאופן מיידי ,הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו ד.

דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, 

גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 

רת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי ה אחתקללתכניות ולמפרט, או כל 

שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. דעתו של 

המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע תיקונים אלה 

לו ע"י המפקח. באם לא ימלא הקבלן אחרי וקצב תוך זמן מתקבל על הדעת שי

הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר, על דרישה זאת, 

 .חשבון הקבלן

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או  

לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 

 שניתנה לו ע"י הקבלן.

 

 נוספת בגין כל האמור בסעיף זה. הקבלן לא יקבל כל תמורה ה.

 

 ארגון האתראתר ההתארגנות ו 05.00

(1)  
 תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה. א.

 

תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים  ב.

 ובהתאם להוראות המפקח.

 

לאישור המפקח תרשים ארגון  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה  ג.

 ואי הגדר.והאתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ות

שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על 

 הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

 

 גידור 06.00

 

גדרות, מחיצות  הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך  א.

, כולל שלטי אזהרה "כאן ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש
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תוואי הגדר יכלול  הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה.בונים", 

 את כל שטח הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח.

 

נסמכים על , מ' לפחות 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה .ב

כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח. יש צבועה. פלדה  תקונסטרוקצי

להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות 

 ולהנחיות הראשות המקומית. המחמירות ביותר

 

בהתאם או מבני עזר הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות על  ג.

, לרבות מיקומם מחדש על להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו

 מערכותיהם.

 

, והולכי רגל ציוד וחומרי בניהכלי רכב, להכנסת  יותקנו שערים במקומות הדרושים ד.

 ערים יהיו מפלדה צבועה.הש אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה.

 

, הזזת מבנים עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות ה.

בנפרד ועל הקבלן לכלול לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה וכו'וגדרות 

 את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.

 

 שלט 07.00

 

באתר הבנייה או מטר לפחות,  2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט יכין הקבלן  א.

מתכננים, שם הקבלן ופרטים מות הבסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, ש

וכל עניין אחר , נוספים. תוכן השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה

  יקבעו בלעדית ע"י המפקח. -הקשור בשלט 

 

. ברמה גבוהה )"פרוצס"( ממוחשבת צבעוניתהדמיה נס בו וכהשלט תכחלק מ ב.

ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז, בוצע הדמיה תה

יימסר  ,השלט עם ההדמיהתכנון שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל. קובץ ממוחשב של 

 טרם ייצורו. פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף מפקח ל

 

אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו באתר. למפקח גיש הקבלן י ג.

פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ 

 חוקי הבטיחות.
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יידרש לשנות את מיקומו של  הפרויקטעל הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך  ד.

של התקדמות העבודות או עקב דרישות של כתוצאה מאילוצים ללא תמורה, שלט, ה

 או מכל סיבה אחרת.המפקח 

 

 ו, אחזקתו, שינויים במיקומו, התקנתו, ייצורלרבות ההדמיה עבור תכנון השלט ה.

בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה  ווסילוק

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 

לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ פרט לשלט זה  ו.

 חוקי הבטיחות. הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט.

 

 שמירה 08.00

דה או גניבה יהקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אב 

מכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, לכלים ולציוד, לחומרים, ללמבנים, 

 ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין.

 

 מבנה למפקח 09.00

 

במקום  ,על חשבונו ,הקבלן, יקים "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  ימים 7תוך  א.

 שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח.

 מ'. 2.5מ"ר לפחות ובגובה מינימלי של  15טח המבנה ש 

בחיבור זמני המבנה יכלול מיני מטבחון אשר ישמש את המזמין ובאי כוחו ויחובר  

 . , מים וביובלטלפון, לחשמל

 

 מ"ס 80X80חלונות מזוגגים במידות  2המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,  ב.

מזגן ריצוף או חיפוי רצפה, לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה, 

לתליית משעם כסאות, לוח קיר  10, ישיבות ירוהט בשולחןכ"ס ו 2.5מפוצל של 

 ניתן לנעילה.עם שתי דלתות תכניות וארון פח 

פון קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור תקשורת טל 2על הקבלן לדאוג להתקנת  ג.

ופקסימיליה, כולל אספקת מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל( ואחזקתם 

לכל אורך תקופת הביצוע. במידה ולא מתאפשרת קבלת קווי טלפון מבזק, יספק 

הקבלן, על חשבונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש המפקח ומכשיר פקס שמותאם 

 לתקשורת סלולרית, כולל קו.

ותו המלאה של מכשיר הפקס ויחליפו בחדש אם התקלקל, תוך הקבלן ידאג לתקינ 

 יום עבודה אחד.

 ש"ח מחשבונו של הקבלן. 200על כל יום ללא מכשיר פקס באתר יוטל עכבון של  
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וכנת הפעלה , ת17סך "מולל: הכ PCהקבלן יספק, במשך כל הפרויקט, מחשב  ד.

WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B .בילת תוכנות , חלפחות MS OFFICE 

תוכנת בנארית ו/או דקל ו/או  ,ללוחות זמנים עדכנית MS PROJECT , תוכנת2010

כולל  ,3A -ו 4Aמדפסת משולבת מכונת צילום לניירות  כןולעריכת החשבונות,  מדורר

כמו כן ידאג  המפקח. הבלעדי של ושימושלהכל  -אספקה שוטפת של נייר עבודה 

 לאינטרנט מהיר. הקבלן לחיבור המחשב

 

הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה בנוסף יתקין  ה.

אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי הקבלן  סניטרית לשביעות רצון המפקח

לרבות חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כולל אספקת נייר טואלט ומגבות נייר 

 באופן סדיר.

 

צאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך הקבלן ישא בהו ו.

עבודתם כולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, אינטרנט, 

טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת 

 אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה.

 

וצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר לעיל, כל הה ז.

 -כולל אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודות 

 יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות בהצעתו.

 

מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם כתוצאה  ח.

וע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה אחרת, יעשה משלביות הביצ

זאת הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות המחוברות למבנים 

 וחיבורן מחדש.

 

 משרד לקבלן 10.00

יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו.  

כוח הקבלן, -ל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום. במשרד באבמצב נקי ומסודר, גוד

המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות, יומני 

העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את השטח 

 לקדמותו.

 קח.מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפ 

 

  מים וחשמל 100.1



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

11 

 

הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג'. מועדי ניתוק מערכות מים  

וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום הפרעה 

 למזמין. 

זמין בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המ 

 אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.

 

  תנועה בשטח המזמין 200.1

 נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.  

כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה  

בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין 

בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על חשבונו, כל 

נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר 

 וכיו"ב.

 דרכי גישה ארעיות 300.1

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  

הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים 

אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. הקבלן ישמור על 

עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש 

 הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.

 

 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 400.1

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות מודגש בזאת ש 

 אסורה בהחלט.וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  רותים סניטריים, טלפוןושי

 

 שמירה על איכות הסביבה 500.1

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י  

ט הכללי, כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובמפרהמפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, 

 לשביעות רצון המפקח. 

 

 עבודה בשעות היום בימי חול 600.1

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי  

ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא 

יודיע הקבלן על כך למפקח ועליו לקבל את  במקרה כזה, .בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט

ים מתאימים מטעם הרשות המקומית, אישורכמו כן, ידאג הקבלן לקבלת אישורו המוקדם. 

 משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.

 

 תיאום עם המפקח 700.1
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 ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחילבאישור כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא  

 מוקדם עם המפקח.  תיאוםאישור בכתב ובביצוע עבודה כלשהי ללא 

 

 כוח אדם 18.00

 

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק א.

ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך 

במישרין או באמצעות באי כוחו  בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו

המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים 

מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים 

 של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

 

תתקבל כעילה לעיכובים  שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא ב.

 ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

 

שעות לפני תחילת  48על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  ג.

עבודתם באתר. האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה. 

ציוד וחומרי בניה תהיה באופן מכוניות הקבלן, לצורך אספקת  לשהכניסה והיציאה 

 שיסוכם מראש עם המפקח.

 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 19.00

 

 באתר , יעסיק הקבלןמטעם הקבלן  לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה א.

 :במשך כל תקופת הביצועו באופן קבוע

בביצוע  בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1

 .לרבות מגרשי כדורגל עם דשא סינטטי ודשא טבעי  דומותעבודות 

 

מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון  .2

לרבות מגרשי  דומותבביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10 מוכח של

יחתום  מטעם הקבלן . המהנדסכדורגל  עם דשא סינטטי ודשא טבעי 

  .כאחראי בטיחות, אחראי לביקורת וכאחראי על הביצוע ה בעיריי

 

ת, על הקבלן להעסיק ולעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדיד .3

במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד 

מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי 

כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא קח. שיקבע מהמפ

 תשלום כלשהו.



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

13 

 

 

ומנהל עבודה  רשוםלעבודות חשמל ומיזוג אויר מנהל פרויקט בדרגת מהנדס  .4

בביצוע  בישראל שנים לפחות 10 ניסיון מוכח של יבעל בדרגת הנדסאי,

 דומות.עבודות 

 

 םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ ב.

, תתבצע ה. במקרה ותידרש החלפםם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג

 ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט. 5ההחלפה תוך 

 

 יום יום לכל אורך תקופתבקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח ג.

 .ד בכפיפות להוראות המפקחועבוי הביצוע

העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י  

 המפקח.

 

 שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים. מודגש בזאת ד.

 

, יועברו לאישור המפקח לפני וכן כל קבלני משנה  שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם ה.

תחילת הבצוע ורק לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיקת 

 המפקח בענין זה היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.

 

אם לדעת ב"כ המהנדס נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד ו/או  ו.

פקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי אחראי הבטיחות אינו ממלא את ת

מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן 

להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעתו בענין 

 זה תהיה סופית.

 

 דידות.המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומ ז.

המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה לבצע  

בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו( וזאת ללא  ביוזמתו

 כל תשלום נוסף.

 

ולא יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן  ח.

 בנפרד. ישולם לקבלן עבורן

 

 . "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  ט.

 

 וספקים קבלני משנה 20.00
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 .העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח א.

העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי  פקחגם אם יאשר המ

 בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

 

או כל פועל של  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ ב.

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר. משנה קבלן 

ימים ולא תשמש עילה  5לפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך ההח

 להארכת זמן ביצוע.

 

פקח קבלני מלאכות לאישור המספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  ג.

 כדלקמן:

קבלני משנה לכל עבודה אותה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1

 משנה. הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן

 

 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש לביצוע  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 1.2

עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן 

 משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.

לעבודות  שנים בעבודות זהות או דומות  10של לפחות  נסיוןבעל  2.2

 אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

 

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,  .3

 לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

 פרופיל חברה. 3.1

, אשר בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  3.2

 בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.זהים 

אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  פרויקטיםלגבי  

והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס 

 )כולל מס' הטלפון שלהם(. אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 

 

להיפגש עם קבלני  לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות .4

המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון 

 והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

 

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים  .5

שמורה למזמין הזכות למסור את העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 
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ולא יינתן לקבלן הראשי כל  בלן משנה אחר,ביצוע העבודות באותו תחום לק

 פיצוי על כך !!

 

יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים  .6

לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 

 בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

 

לני המשנה ללא אישור בכתב מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קב .7

זה, שייבחר לפי  בפרויקטמהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה 

 ההליך המצוין לעיל.

 

על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן  ד.

 דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 

יום  120שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך במקרה של אי תשלום תשלומים  ה.

לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות לשלם 

ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י 

 המפקח. הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן.

 

 תים לגורמים אחריםתיאום ושירו 21.00

ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, הקבלן  

קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של 

 המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. 

 היו כדלקמן: השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים י 

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.

 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ב.

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי  ג.

 הליכה וכו'.

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. ד.

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. .ה

הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי  ו.

 הקבלן.

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.  ז.

 

 קשר עם קבלנים אחרים 22.00

 

 כללי א.
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אשר אינן נכללות נוספות  נכללות עבודותבמסגרת העבודות לביצוע המבנה,  

ויבוצעו  יםנפרד ים. עבודות אלה יוצאו למכרזע"פ קביעת המזמין חוזה זה במסגרת/

", וזאת בכפוף לאמור בתנאים נים האחרים"הקבל ו, שיקראיםאחרנים על ידי קבל

 כלליים לעבודות.

 

במפרט  00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף ן יבצע התקשרות ישירה עם הקבלזמיהמ ב.

 יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של העבודותהכללי ועל הקבלן 

במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים הכללי של הקבלן  00.06בהתאם לסעיף 

 הראשי.

נים קבלהכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי יתבנוסף לאמור בסעיף ב',  ג.

, וזאת בכל שלבי העבודה, לפני /או גבס(בנויות ווקירות )בטון,  , דרך מחיצותהאחרים

או אחרי עבודות טיח. השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו במשותף, 

 ו.ועל חשבונ ן הראשיקבלהעל ידי ויותקנו יסופקו 

 

ים כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלנ ד.

 , עלות הנ"ל תהיה על חשבון הקבלן.שהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחר

 בקורת העבודה 23.00

 

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  א.

הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או 

עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 

 .הפרוייקט

 

יסה של עבודה, אשר לא בוצעה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והר ב.

בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

 , על חשבונו.שתקבע על ידו

 

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  ג.

נוסף  -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה 

 בלי אישור המפקח.

 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע  ד.

מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או 

תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד הוראות המהנדס. ההפסקה לא 

 מסירת העבודה.
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המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,  ה.

 לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

 

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא  ו.

קבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה בכדי לאפשר לו לבקרה ול

הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי 

 מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

 

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן  ז.

 ה לפי כל תנאי ההסכם.לביצוע העבוד

 

 יומן עבודה 400.2

 יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום: 

 מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם. א.

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו. ב.

 קומן בבניין.רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מ ג.

 מזג האוויר. ד.

במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או  ה.

 למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.

במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום  ו.

 שליחת מכתב מיוחד.

העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות פרטי  ז.

 יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.

 יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין. 

העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.  3 -יומן העבודה ינוהל ב 

תק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים הע

 בסוף כל השבוע. -רשום, ואם לא 

היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך  

 גמר העבודה.למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מ

רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן  

ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים 

 הרשומים בו.

 

 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 500.2

 נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה.  

כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים  

 אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן. 
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בתכניות. כל ערעור על גבהים  כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים 

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. טענות  10-קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ

שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על הקבלן להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או 

 להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי.

ויספק, על חשבונו, את כל המכשירים  ך,הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמלמטרות אלו יעסיק  

 והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתה.

 על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון. 

 

 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 600.2

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  

המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, 

 שמש וכו'. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח  

במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. אמצעי  העבודה וירחיקם

ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות 

לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר 

ידי המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על 

 על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,  

 רצונו המלאה. יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות

להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא  

 ייחשבו ככוח עליון.

 

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 700.2

באתר העבודה עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 

על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם ובדרכי הגישה אליו ויתקן, 

גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול 

  בו.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  

 נזק או פגיעה כאמור.באחריות מלאה לכל  וישאבמתקנים ובתכולתם 

 

 קרקעית-חפירה תת 00.28

לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה  

 כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  

 קרקעית. -הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת
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הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא  

 קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.

בזאת יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר  

כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב 

לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו 

 כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 

 ביצוע בשלבים 900.2

י שיקבע המפקח וכי המפקח תבצע בשלבים כפעשויה להעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה  

יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא 

 יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.

 

 

 לוח זמנים 30.00

 

 ח זמניםיום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לו 15לא יאוחר מאשר  א.

בהתאם חודשים לביצוע וסיום כל העבודות  לאישור המפקח    8מפורט לפי סה"כ 

 במפרט הכללי. 00.04.08לסעיף 

 

ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח  ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה ב.

 הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר

מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא 

 יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.

 

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות  ג.

ז מיד בכל העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחו

 האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

 

 עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד. ד.

 

 תגבור קצב העבודה 31.00

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה  

 בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.הבאת ציוד  -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -

, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו לעיל 00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.
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בלוח רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד  

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 

 הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

לפעול במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן  

 לעיל. 00.15כאמור בסעיף 

 

 מוצר "שווה ערך" 32.00

המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  

כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי 

, בין אם והאדריכל במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח

 המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר  

וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו 

 ך כמשמעו בסעיף זה. נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ער

 

 תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות 33.00

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, 

מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות 

טים הטכניים. כמו כן רשאי יהיה המפקח ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפר

 להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירות על 

 ידי המעבדה אל המפקח. 

 יום מקבלת צו 14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 

 התחלת העבודה.

 עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.

 

 המוצריםטיב החומרים ו 34.00

 

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה  א.

בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות 

 שות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים.מדרי

 

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  ב.

 מוכר. כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח.

 

 921מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  ג.

 וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות.
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יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח  יום מתחילת הביצוע, 45תוך  ד.

, ללא יוצא מהכלל ים וכו'(מוצרהחומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים,  כלשל 

 וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות.לאישור 

 

 בדיקת דגימות ואישורן 35.00

תקבע ע"י מעבדה שבבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  א.

חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד אחר ו. לא יהמזמין

בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המפקח 

 והמתכננים.

שר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות חומרים והמוצרים אה 

 שאושרו.

 

כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  ב.

מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב 

 מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

 

והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן אישור החומרים  ג.

 מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

 

 חומרים וציוד 36.00

 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע  א.

 ות לגבי טיבה ואיכותה.העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדריש

 

כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק  ב.

במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 

הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות 

 המחייבות רציפות של ביצוע.

 

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות,  ג.

טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע 

 בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש. 

 -ספק הציודלפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מ 

 תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.
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היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים  ד.

להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש 

 במתקן הנ"ל.

ם נמצא בפעולה לשביעות רצון ידיה-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו 

שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין ייתן  5המשתמשים בו במשך 

עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרים 

תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנות 

של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזקים בארץ ארגון המחזיקים מלאי 

שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר 

גבי העתק הזמנת -ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על

טיב הציוד ותנאי הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, 

 האחריות.

 

 3התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  ה.

סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים 

של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק במלאי. את כל 

של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום, הדוקומנטציה הנ"ל 

והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו 

של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת 

הקבלן ללא כל  האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י

 זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא.

 

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה  ו.

בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או 

 שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו

 בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.

 

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  ז.

 יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.

 

 מערכת בקרת איכות 37.00

 ללי, ללא כל תשלוםבמפרט הכ  00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 

 

 

 ולחשבונותשימוש במחשב לחישוב כמויות  800.3

בעזרת מחשב. ההכנה לעיבוד תיעשה בתיאום והחשבונות הקבלן מתחייב להכין את הכמויות  

עם המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח. הקבלן יגיש למפקח 
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כל ההוצאות  במועדים שיידרשו ע"י המפקח. דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות

 הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.

 

  תכניות 900.3

 

תכניות "למכרז בלבד" שאינן מושלמות הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות  א.

לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות 

הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע. הקבלן המציע בכתב 

מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה 

 לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.

 

, תמסרנה לו תכניות עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה ב.

לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. עם קבלת צו התחלת 

יום של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר  14העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפרט 

 ברשימה הנ"ל.

 

 רהאווידוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג הקבלן מתחייב לב ג.

והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר את 

שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן הקיים 

 של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.

יום  14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך  

מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות עבודות 

מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה 

 ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

לן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לא הודיע הקב 

לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרויות 

 גישה וכד'.

 

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע העבודות,  ד.

שביכולתו לבצע לפיהם מתקן , וםוהתיאורישהבין את כל התכניות, המפרטים 

 מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס.

והמהנדס  מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  

רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע העבודה. על 

וכיו"ב לתכניות בנין, מיזוג  הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים

, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים רהאווי
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שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור 

 דיוק הבצוע.

  

יל על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתח ה.

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות -בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי

שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק 

 סתיהרהמידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה( 

 ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו.

 

ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, וכמו  ו.

 לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי. השתימסרנכן תכניות 

תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן אחראי  

 לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית.

 

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון  ז.

בכל התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה 

 לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

 

 

 מחירי יחידה 00.40

 

לאותו סעיף במצבו הסופי  מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל א.

לפי כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת 

אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא כרוך 

הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מחיר היחידה יכלול גם את חלקו 

בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי  היחסי של הפריט הנדון

 החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.

 

למעט מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף,  ב.

הבלעדי של כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו מס ערך מוסף. 

 המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.

 

 רשימת פריטים ברשימת כמויות ג.

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן,  

. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, במפורשאלא אם נאמר אחרת 

וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים  אחסנה, מיקום, התקנה, שרות ואחריות, חיבור
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להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה 

 הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה.

כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד במפורש פריטים המסומנים  

רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות למחסנו שבאתר הבניה. מחיר "אספקה" יכלול 

 ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד.

מחיר התקנת הפריטים כולל את כל  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  

הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק, 

בלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר תקורה ורווח קבלן עד לק

 תחול על המזמין.

כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין. פריקת החומרים, אחסונם הזמני  

 ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

 אספקת פריטים ד.

עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף  המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות 

של "אספקה בלבד". כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש 

עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי 

 הלוואי הכרוכים בהרכבה.

י סוגים הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפ 

ומידות, לרבות כמויות פחת. במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן 

 לספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות.

 חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 יםשינוי 00.41

 

 שינוי כמויות א.

 כתב הכמויות הם באומדן בלבד. הכמויות בסעיפים השונים של 

ע"י הגדלה או  כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותההמזמין רשאי לשנות את  

, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה הקטנת הכמות בכל יחס

 לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.

היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה  למען הסר ספק מודגש שמחירי 

משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים 

 וכלולים במחיר היחידה.

 

 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי ב.

אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת מחירים זו  

מחיר השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן. אין להתחיל בביצוע יהיה 

שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב מהמפקח בצירוף אישור על 

 מחיר השינוי כולו.
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על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן ייקבעו )חריגות( מחירי העבודות הנוספות  

 ם בסדר הופעתם, כדלקמן:קריטריונים הבאיעפ"י שלושת ה

בניכוי כל ההנחות ו פרורטהמותאם ע"י  בכתב הכמויות הדומף סעיעפ"י  .1

 שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו.

ללא תוספת עבור  ,%52מחירון דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של עפ"י  .2

 קבלן ראשי ו/או מרחקים.

משנה או ספקים שיצורפו מפורטות של קבלני הצעות מחיר  3ל בסיס ע .3

 לניתוח המחיר הנ"ל.

תביעות שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של המזמין,  

או עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו לקבלן, במידה 

 ויאושרו לו ע"י המפקח, ללא תוספת של רווח קבלני כלשהו.

 

 זהות מחירי כתב הכמויותכלליות ו 00.42

 

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג  א.

גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. 

בכל . פרקים שוניםב מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים

 הזהים. רה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפיםקרה של סתימ

 

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או  ב.

 בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.

 

 מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה. ג.

 

 מחירי יסוד 300.4

 תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במפרט הכללי. 

 להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור אותו 

מוצר. הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם לאחר כל 

 הובלה, פריקה וכו'.ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את  

 לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל. הקבלן

 

 עדיפות בין המסמכים ופירושם 44.00

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז  

ב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית השונים חייב הקבלן להס

וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו לפני 

 שקיבל את הנחיות המפקח בנידון. 
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בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל  

חיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות ו/או המפקח ולקבל הנ

 ישלים אינפורמציה חסרה, הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של המפקח. 

במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר לטובת  

 המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח.

 

 וספרי מתקן( AS MADEתכניות עדות )  45.00

 

תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין א.

כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ וכד' כפי 

 00.12.01 , הכל בהתאם לאמור בסעיףשבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(

 במפרט הכללי.

 

 גרסתבהתאם לת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה ב.

 המתכנן.

 

המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל  ג.

המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו 

 בפועל.

 

 של תכניות  CD -סטים ו 5, יכין וימסור למזמין, על חשבונוהקבלן  ד.

לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו.  AS MADE-ה

התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 

 , ותימסרנהחדשים ו/או קיימים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים

למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי. התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס 

לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת 

 ביצוע השינויים הנ"ל.

 

ספרי מתקן לכל המערכות שסיפק סטים של  5עם סיום עבודתו כמו כן יספק הקבלן  ה.

במפרט  00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  קטלוגים וכו'הוראות הפעלה, הכוללים 

 הכללי.

 

ומסירתן למפקח,  וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  ו.

 חול על הקבלן.כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת

 לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה 

 לשביעות רצון המפקח.
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ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד  וספרי המתקן עבור הכנת התכניות ו.

 חול על הקבלן.והתמורה לכך ת

לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה  

 לשביעות רצון המפקח.

 

  ניקוי אתר העבודה 46.00

 

ובגמר בכל יום יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין שמור על אתר נקי, יהקבלן  א.

כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין 

 את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין.

 תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר. 

 

במים  הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפותפעם בשבועיים ובגמר העבודה  ב.

 וסבון.

 

את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע הקבלן ינקה כמו כן, בגמר העבודה  ג.

ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את 

 כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות יישטפו במים וסבון.

 

 הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה. ד.

 

. הקבלן יהיה אחראי אושר ע"י הרשויותלת תסולק ע"י הקבלן למקום שיהפסו ה.

להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או 

  קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

 

 עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא. ו.

 

לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת אתר נקי  ז.

 ומסודר לשביעות רצון המפקח. 

 

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 47.00

 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם לגבי כל  א.

שטחים משופעים ו/או בעלי צורה העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו ב

וזאת אפילו אם אין עובדות  -גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה 

 ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
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מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל  ב.

וב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד תוספת כספית מעבר לנק

התייחסות כלשהי לנושא דנן  מצוינתבכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה 

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה,  -)קרי 

ואת ללא כל אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, 

 תוספת כספית לקבלן.

 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 48.00

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת  

של רקע, על הקבלן לבצע )במסגרת  מסוים)דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג 

עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס  אותו סעיף כמויות( את

וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש 

 לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.

 

 

 

 

 פתחים ושרוולים 00.49

 

למתקן כגון: השארת חורים הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות  א.

נורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל יושרוולים, התקנת צ

האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע 

מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת 

 אישור המפקח. 

 נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.יהפתחים המתאימים למעבר הצ הכנת 

 

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,  ב.

בתאום עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת 

 MCTיוחדות כדוגמת הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מ

 , הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.LINK SEALאו 

 

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם  ג.

 חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת  

 עבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למ
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כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י הקבלנים  ד.

השונים. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן לא ידע על 

 קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד.

 

 העברת חומרים וציוד 00.50

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום  

ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת 

הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך 

 כתוצאה מהעבודות. 

-הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על 

ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד 

למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך 

ידי -למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו עלוכדומה. לא יועבר ציוד מאושר 

המפקח. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר 

הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום 

 הצבתו.

 

 

 

 הגנה על הציוד 00.51

להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות  במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן 

ידי גורמים אחרים. -ידי הקבלן ועל-העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי הקבלן ללא כל תשלום -במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על

ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני -למצד המזמין. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן ע

 חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'. פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

 

 גישה 00.52

ידו, -על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על 

לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל  -כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 

מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך 

ן את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם למפקח בטרם יתקי

מהמפקח. מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי 

 ידו.-ביקורת, בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על

 

 הגנה בפני חלודה 00.53

לוודא שכל חלקי המתקן יהיו  מנת-הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 

מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות 
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שונות. כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו 

 מגולוונים.

 

 בדק ותיקונים  54.00

תהיה תקופת הבדק והתיקונים במכרז זה בכל מקרה שלא נאמר אחרת בחוק המכר,  

 )אחריות( כדלקמן:

לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי  א.

 מתאריך מתן תעודת הגמר. - שנה אחת -המכרז 

 מהתאריך הנ"ל.  שנים 10 -לעבודות בידוד ואיטום  ב.

 מהתאריך הנ"ל. שנים 3 -לעבודות נגרות ומסגרות  ג.

 מהתאריך הנ"ל. שנים 5 -לעבודות אלומיניום  ד.

 מהתאריך הנ"ל.  שנים 10 - אבן לעבודות  ה.

 וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים. 

  

תקבע  -בכל מקרה שמצוינות במסמכי המכרז השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן עבודות  

 התקופה הארוכה יותר.

-תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה כזותקופת הבדק  

מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך 

תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה 

  ל המזמין.על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה ש

 

 רזרבות למזמין 55.00

מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש המפקח.  5%הקבלן ימסור למזמין  

 עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה השונים.

 

 5, 4טופס  00.56

אחר שיידרש לצורך אכלוס  , תעודת גמר וכל אישור5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 

 המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר 

 אכלוס במועד סיום הפרויקט.

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', 

 הרשויות. במועד הנדרש ע"י

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים לאפשר 

 אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט.

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן.

 

 עבודה בגובה 00.57
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שיידרש לרבות פיגומים שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה  מודגש בזאת

 ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.

 

 הגנה מפני התפשטות אש 00.58

כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור של  

וע"פ הנחיות יועץ  921המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 

 הבטיחות.

 

 מניעת רווח מופרז 00.59

היה למפקח יסוד להניח, ששכר ההסכם ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן,              -

מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב 

להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסכים האחרים 

צוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע ההסכם, וכן לתת כל הנוגעים להסכם או לבי

 ידיעות אחרות, הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה.

 

קבע המפקח כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר ההסכם              -

בל על יופחת שכר ההסכם כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתק –לקבלן רווח מופרז  

הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי המפקח, והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, כל 

סכום שקיבל מעל לשכר ההסכם מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל סכום 

 כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת.

 

עת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל עלה ד             -

המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם המדינה בתנאים דומים וכן על 

 .%25פי מחירון דקל  בהנחה של 

 

חודש  12המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום              -

 מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

 

 כתב הכמויות והמפרטים 00.60

כתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל עבודה  

המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט בכתב 

הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר 

 ייב מתן תיאורים דומים ליתרם, ומחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.  מח

מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, כולל 

 אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.

בהתאם התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה 

 לשיטות המדידה. 
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 תכולת מחירים 00.61

( ובמפרט המיוחד )מסמך 1שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' מודגש בזאת

(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב 2ג'

בור ביצוע כמפורט הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת ע

 במסמכים הנ"ל.

 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. אך ורקימדדו 

 

למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין 

 במפורש בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

 

 

 

_________________    _______________________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 מפרט טכני מיוחד – 2-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 עבודות עפר - 01 פרק
 

 כללי 01.01

 

 עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע. 01.01.1

 היםבג     01.01.2 1.1.2

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים  –א  1.1.2.1
נוספים  במקומות הדרושים, כל ערעור על הגבהים המסומנים  בתכניות ולסמן גבהים 

ייעשה לא יאוחר משבוע מיום   הוצאת צו התחלת עבודה. לאחר מכן לא תוכר שום טענה 
 לגבי נכונות הגבהים

 ישור המדידות על ידי המפקח. אין להתחיל בעבודות העפר לפני א   –ב 
 
 הבדיקות והמדידות לפני ואחרי בצוע העבודה תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.    –ג 
 

על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר )חישוף,חפירה ומילוי( על ידי מודד מוסמך    –ד 
 בלבד. 

 
 

 חפירה בשטח 01.02

 

. יתרת החומר ביצועכוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך ה עבודות החפירה 01.02.1

החפור )עודפים( תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק כלשהו, 

 ללא תשלום נוסף.

המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף אם  

 לא נזכרת החציבה במפורש.

 

עומק החפירה, הריסה ב סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת עפר כוללותעבודות ה 01.02.2

וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי מבנים, יסודות 

 פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות. כל הו'. דוכ

ת הדרושות לפי הוראות אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכו 

המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, 

 לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'. 

 

כבלים או יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה,  01.02.3

חפירה. כל נזק שיגרם יתוקן מכל סוג שהוא בתוואי הים תת קרקעיאו מבנים צנרות 

הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח  .ידי הקבלן ועל חשבונו על

 לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.

 

 01.022במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט בסעיף  01.02.4

 במפרט הכללי.
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 עבודות  יישור למפלסים חפירה ומילוי .   03.01

ימלא מיין את חומר החפירה ולאחר מיונו הקבלן יקבלן ה ,רכוש המזמין  והינהחפירה   חול 

 לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר, במקומות שיורה במפקח.את מעפר עביר וי

 חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 מחיר עבודות                  

 

 
 

  אופני מדידה ומחירים 04.01

 

 את הנאמר להלן: גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1

אחר ביצוע עבודות הפירוקים ל ת מפלסים של פני הקרקעותוכניהכנת  א.

 ומששילאישור המפקח ואשר  ווגשיש ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח

  בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.

פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות במקומות  מילוי חוזר, מהודק בשכבות, .ב

וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או שאינה  שונים שיורה המפקח

וכל  מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק כלשהו

לכל הרשויות הנדרשות. לא ימדד ולא ישולם בנפרד עבור סילוק התשלומים 

 הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר.

מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק  

 שהוא, ללא כל תוספת מחיר.

 חפירות גישוש ככל שיידרש. .ג

 כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע. ד.

 

כל ציוד ולעבודת ידיים. לא ישולם כל ותקפים להחפירה והמילוי יהיו אחידים מחירי  01.04.2

עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת מתקני  נוסףתשלום 

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי מבנה קיימים וכן בכל -חשמל, תברואה, מתקנים תת

הס"מ האחרונים. לא תשולם  20-30 -סוגי מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב

 כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה. 

הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים סוג הציוד בו ישתמש  

 בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 

  המדידה 01.04.3

במפרט הכללי,  0100.23, 0100.22, 0100.21עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים  

 של תחתית החפירה.שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי דהיינו 

הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, , עבור שיפועים ומדרונות לא תשולם כל תוספת 

 מרווחי עבודה וכיו"ב.
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 

 כללי 02.01

 

 סוגי הבטון 1.10.02

סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון  

 . 30-מסוג ב

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  150ת של צמנט עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערי 

 

 תנאי בקרה 2.10.02

 תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה. 

 

 הכנות ליציקה 3.10.02

בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט באמצעים  

ו, כדי למנוע להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקת

 סדיקה פלסטית.

מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם של  30 לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 

 המפקח.

 שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון. 

 קצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך זמן 

 היציקה.

מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום יובטח  

 ובמפלס שנקבע בתכניות.

 

 בדיקת חוזק הבטונים 4.10.02

 .תקרהעל הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת ה 

הבטון  יום, עליו להמציא תעודות על חוזק 28 באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור

מהחוזק הדרוש  70%-ימים. חייב להגיע ל 7ימים, החוזק לאחר  7בעמודים אחרי 

מעל הקורות  תקרהרק במידה ויתמלא תנאי זה, תאושר יציקת ה יום. 28אחרי 

 והעמודים.

 

 על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע. 02.01.5

 

 טפסות 20.02

 

 בתאום עם המפקח. ו מפלדה, חדשים,ו/א התבניות לבטונים תעשינה מלבידים 02.02.1

 .904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' ה 
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עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי  

 במפרט הכללי. 02064ברגי פלדה כמפורט בסעיף 

 

ם קבלת הבטון בצורה הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לש 02.02.2

ובממדים הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס והאדריכל, 

אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות מערכת 

 הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפני מאמצים כלשהם.

 

המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי אישור הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י  02.02.3

 המהנדס. 

כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל  

הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה וכתב 

 הכמויות. 

גבי שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט ל 6הקבלן יגיש  

 הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס. 

 

אין לפרק תמיכות של תקרה עד  02068-ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02.02.4

מעליה ללא קבלת אישור המהנדס. קצב  להתקשות הסופית של התקרה השניה

הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית את 

 השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס.  -התקרות 

 

הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון לא  02.02.5

 יאבד מחוזקו. 

 

 דיוק היציקותדרישה מיוחדת ל 05.02

 

נדרש דיוק מרבי של אנכיותם המוחלט, ועמודים על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות  02.05.1

פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות ואת 

הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים )תיאודוליט 

 וכד'( באמצעות מודד מוסמך.

 

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא  02.05.2

 .1 טבלה מס', 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6תעלה על דרגה 

 

הבטון כמוגדר  אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי 02.05.3

בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת 
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האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על 

 חשבונו של הקבלן.

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 06.02

 

הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את  במפרט 02066בנוסף לאמור בסעיף  02.06.1

 מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים. 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור בכתב  

 ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם. 

דרושות יופיעו בתכניות מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות ה 

הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות ובמידה 

 וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.

לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר עם כל  

 תם כדי להכין עבורם את הנדרש. הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבוד

 

מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום  02.06.2

המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות. המהנדס יכין תוכנית מפורטת של 

החורים, שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. 

 ועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע. התכנית ת

 מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.  

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן, מכל  

סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור הבטונים לפי 

בשימוש במסור יהלום. כל ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון  הנחיות המפקח

 הקבלן.

 

 אשפרה 07.02

 

על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה  0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  02.07.1

 לתנאי האקלים. 

 

ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם התאדות המים  7טרם חלפו , על כל השטחים 02.07.2

 " צבעוני. CURING-COMPOUNDהבטון " מתוך

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות  

יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב 

 ימים.  7למשך 

 . CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  
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ימים נוספים  18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת 02.07.3

 לפחות.

במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני, חומר  

 GS-474, צריך להיות על בסיס ביטומן כגון CURING COMPOUNDהאשפרה 

 גר' למ"ר. 500-בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 

 

 הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.  02.07.4

 

 

 

 ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה 08.02

 

הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים, חייבות  02.08.1

 באישורו של המפקח.

מישקים עקב הפסקת יציקה חלות במפרט הכללי ביצוע  02045 בנוסף לאמור בסעיף 

 על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.

 

בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה נוספים  02.08.2

הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם לכן יטופל 

 הפסקת היציקה. בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי

 הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון: 02.08.3

 הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון. -

ל עוד הבטון טרי כחיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו',  -

טרי, כולל נקוי כל ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו 

הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים רופפים וחומרים 

 שהורדו כנ"ל.

הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם לפני  -

 היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.

 

 דלעיל. 02045 ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף 02.08.4

 

 

 ביטון משקופים 02.09

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות, בעת יציקת  

קירות, קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות המשקוף, 

 גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.
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 שימוש בבטונים מיוחדים 02.10

למניעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש  

במקומות בהם  6, "5להשתמש בבטונים מיוחדים כגון: בטון מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "

יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה 

ייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ תוך שימוש בסופרפלסטיס

 מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.

 

 ת הזיוןפלד 11.02

 

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתכניות.   02.11.1

ת שהן. מוטות הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיו

 הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

 

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל   02.11.2

 מפלס התקרות.

 

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה   02.11.3

בלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות לצורך התחשבנות. על הק

 ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה   02.11.4

באופן כללי המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ו

חל איסור מוחלט לריתוך  -ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 

 לא יבוצעו ריתוכים באתר. -ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה 

מ'  12-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 

קחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא מ"מ, עליו ל 25ובקטרים גדולים מעל קוטר 

 תשולם תוספת מיוחדת על כך.

 על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.  

 

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה   02.11.5

 הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

 

ה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, חפיפות ברזל חלוק  02.11.6

 כמפורט במפרט הכללי.

 

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם   02.11.7

 תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
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 -קום ברזל קשירה באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במ  02.11.8

יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך. הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהיה צורך 

 בשינוי התכניות, עלות השינויים תכול על הקבלן.

 

 

 חשוף  בטוןתבניות ל    12

מסד, בקורות גדר, בקירות רמפות, ובכל פני             ביצוע בטון חשוף יהיה בקירות

 ויענה על הדרישות הבאות:שטח של בטון חשוף לעין עפ"י תכ' האדריכל. 

02.12.01  . 
 סוג הבטון יהיה מסוג "בטון על/בטונל". 

לפני ביצוע יציקות הבטון החשוף יגיש הקבלן תכניות פריסה של היציקות בהם 
אינסטלציה, מיקום המותחנים, גודל הלוחות, וכל אלמנט מסומנים אביזרי חשמל, 

תכנון התבניות יקבל את אישור האדריכל, יש למנוע  המתוכנן כחלק מפריסת הקיר.
 .בכל מצב את נזילת מיץ הבטון בחיבורי התבניות, אין לצקת ללא אישור המפקח

 
02.12.02  

למסומן בתכניות עם מרקם בהתאם    EUROTEGOמסוגיהיו  התבניות לבטון חשוף
המפקח. לצורך יצירת החריצים על הקבלן האדריכל ואדריכלות ו/או לפי הוראות 

להשתמש בסרגלים מתאימים שיקבעו בצורה מדויקת אל התבניות. התבניות יהיו 
 מדולריותהתבניות תהיינה במידות  תבניות טגו תוצרת "תעל משמרות" או ש"ע.
בהתאם למסומן  להכושטח רצוף מושלם, מותאמות לצורת האלמנטים המתלכדות למ

 בתכניות. 
או  6הטפסות יימשחו בנוזל למניעת הידבקות בין העץ לבטון, כגון תוצרת "פז" מס' 

ש"ע. ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת עד לקבלת משטח רטוב. היציקה 
 תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.

 
02.12.03 

ן על הבטונים החשופים והגלויים  בפני כל פגיעה אפשרית באמצעים על הקבלן להג
עד  בד יוטה ומגני פינות דיקטים חדשים,מ"מ(, 0.3מתאימים )עטיפה עם פוליאתילן 

 .ןהנ"ל כלול במחירי היחידה של הבטו מטר לפחות. 3גובה 
 

02.12.04  
קשירת התבניות הנ"ל תהיה באמצעות מותחנים מיוחדים עם ברזל עגול )פטנט( 

מאושרים על ידי המפקח ולא באמצעות חוטי קשירה. הנ"ל כולל בנוסף שבירה של 
מוט הברזל הבולט מהבטון. את החורים הנותרים לאחר פירוק התבניות יש לסתום 

יהיו בגובה אחיד  בפקק מאושר ע"י האדריכל. כל המותחניםבחומר איטום ו
 .הקבלן ובמרחקים קצובים בהתאם למסומן בתכנית

 
02.12.05 

ומחירם  ם מעץ חלקבכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי
, מ"ס 1.5X1.5 כלול במחירי היחידה. בהיעדר הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל

, בהעדר הוראה אחרת יא הטרפז החריצים בבטון יבוצעו ע"י אלמנט טרפזי מעץ חלק
 .ס"מ 2.5ס"מ ועומק הטרפז  3ס"מ הצלע הרחבה  2במידות כנ"ל הצלע הקטנה 

 
02.12.06  

השלבים יקבעו בתאום ובאישור  -אחר הפסקה ובמידה והיציקה תבוצע בשלבים ל
ויבצע על חשבונו  ,האדריכל והמהנדס. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל

 סרגלי הפרדה.
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באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות, 
 ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.

יציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום. לשם הרחקת ה
ם( ייצר הקבלן במקום מרחיקים )ספייסרי ומהחריצים המתוכננים הזיון מהתבניות

בטון )מסוג בטון ליציקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה 
-לפי פרט והנחיות האדריכל או לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ -מאלומיניום 

 פי.וי.סי. סטנדרטיים שיאושרו ע"י האדריכל.
יפרק במידה ושטחי הבטון החשוף לא יהיו לשביעות רצון האדריכל ו/או המפקח 

 . הבלעדית הקטע היצוק ויצק אותו מחדש על חשבונו הקבלן א
 
 
 

 פסילת מבנה בחלקו או בשלמותו. 13.02
הרס ועל יוי כל חלק של מבנה אשר יבנה שלא בהתאם לתכניות או המפרטים, יפסל 

הקבלן לבנותו מחדש ללא כל תוספת תשלום. עבודת התיקון תעשה ע"י הקבלן ללא 
  .הזמניםתשלום נוסף, וללא שינוי בלוח 

 
 

 אופני מדידה מיוחדים 402.1

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: 

 הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים. א.

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם. ב.

 השונים כמפורט לעיל.כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים  ג.

 שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל. ד.

 עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות. ה.

הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע' אינסטלציה מים וביוב,  ו.

 אויר וכו'( או לפי הוראות המפקח.חשמל, תקשורת, מיזוג 

 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים. ז.

ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צנרת וכו', וכן  ח.

החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים לביצוע עבודות הגמר 

עברים של כל קבלני המשנה אשר לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמ והמערכות.

סידור וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים מועסקים ע"י המזמין וכן 

 למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון. 

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.

 הכנת רשימות ברזל. י.

 .ת וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרתסיתו   יא.

 אשפרת הבטון כמפורט לעיל.   יב.

 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.   יג.

 כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה    יד.
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 עבודות בניה - 04פרק 

   

 סוגי הבלוקים 10.04

בלוקי בטון חלולים , ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניהבהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי  

 סוג א'. 5בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 

 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח. 

 

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 04.02

 

תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות חשמל, צינורות,  04.03

מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות השונות ועל פי 

 הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.

נרת או לתעלות קיימות, תוך במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצ 

 הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים ו/או  

 סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.

 

א אם יורה כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אל 04.04

 אחרת המפקח.

 

 .1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05

. חגורות מתחת למחיצות בחדרים רטובים 466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  

 ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.

הקבלן לא יכין קוצים החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה ו 

שיקדחו לאלמנטים כולל  466בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 

 דבק אפוקסי.

 

 אופני מדידה מיוחדים 06.04

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: 

וכו'( לרבות זיון כנדרש, קוצים עם  טרבות, שכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות א.

 יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים. כו'. הכלו דבק אפוקסי

 ביטון משקופים. ב.

 בניה במעוגל. ג.

 בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון. ד.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  ה.

 .הכמויותבסעיפי כתב 
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 עבודות איטום - 05פרק 

 

 כללי -יריעות האיטום  05.02

 

תוצרת גרמניה או צרפת או יריעות ביטומניות משוכללות, יהיו האיטום  יריעות 05.02.1

, משווקות ע"י "ביטום" ו/או "פזקר" U.E.A.T.C ישראל בעלות תו תקן ארופאי

יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות  .ובעלות הסמכה לאיכות גבוהה

 250עם זיון לבד פוליאסטר במשקל  S.B.Sפולימר  15%משוכללות המכילות לפחות 

 גר'. 

 לשני הכיוונים. 80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  

 

בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ועל הקבלן לספק  05.02.2

מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות כולל  למפקח

 פרוספקט וקטלוג יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראליים.

 

היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים,  05.02.3

גומים, סיבי זיון בולטים חתכים, נקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות, שוליים פ

 לעין וכד'.

 

גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. על מנת למנוע פגיעה  05.02.4

 בגלילי היריעות בהובלה והן באחסנה. 

 גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש. 

 

 אופני מדידה מיוחדים 05.03

 

מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא  05.03.1

 ימדדו שטחים אנכיים.

 מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון, נטו. 

 חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו. 

 

וללים, מבלי שימדדו בנפרד, את כל לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כ בניגוד 05.03.2

 המפורט במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.

 

צנרת דרך  יאביזר מיוחד לאיטום מעברבנוסף לאמור לעיל, מחירי היחידה כוללים  05.03.3

 קירות או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק. 
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ם יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר. התשלום עבור איטום קירות חדרים רטובי 05.03.5

 מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד. 

 

 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

 

 כללי 10.06

 

על המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. הנגרות ופרטי  06.01.1

במפרט הכללי  06.02ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף  הקבלן להכין תוכניות

 אישור המפקח.ולקבל את 

 

קבוצת מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח 06.01.2

, בהתאם לסעיף גמור על כל חלקיו לאישור המפקחמוצרים, לפי בחירת המפקח, 

יל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הקבלן לא יתחבמפרט הכללי.  06.01.06

 הדוגמאות.

 

שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם. אין  םמוצרי 06.01.3

להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים 

 ל חשבונו.או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן ע

 

מ"מ. ריתוכים  2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.01.4

 יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.

 הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק. 

 

של המפקח לדוגמאות, כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם  06.01.5

 אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

 

במפרט הכללי.  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.01.6

 על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד בתנאים אלו.

 

 יבוצעו תיקוני צבע בלבד. כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר  06.01.7

 

 רב מפתח 20.06
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נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  

. כמו במבנהקי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYוכו'( יותאמו לרב מפתח )

 משנה בהתאם להנחיות המפקח. אזוריכן, יקבעו 

 במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד. מחיר הרב מפתח כלול 

 

 

 

 

 דלתות אש 30.06

 לאחר שהדלת הורכבה. ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  

עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת 

 בנפרד.

 

 אטימות 06.04

ת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות והדלתות יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדיר 

החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי 

 המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.

המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו במסטיק  

פוליסולפידי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד 

 למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש.

 

 אופני מדידה ומחירים 06.05

בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות  06.05.1

 המפורטות להלן:

מילוי מלבני הפלדה ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות  א.

 )משקופים( בבטון ועיגונם.

כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים  ב.

 ולרשימות.

 הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות אחרות. ג.

 בדיקת דלתות אשלרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד

 .התיקונים הדרושיםכולל 

 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. ה.

 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. ו.

 דוגמאות לאישור המפקח.תוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז

עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות בהרכבת כל  ח.

חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן גם את כל 

 התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה.
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 גילוון וצביעה. ט.

 כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות. י.

 יי( וג'נרל מסטרקי.מנעול רב מפתח )מאסטרק יא.

גם אם לא צוין במפורש  במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור  .יב

 בכתב הכמויות.

 

 

 

 

 וכבוי אש  אינסטלציה סניטרית עב'   -07פרק 

 

 א. תנאים כלליים

 . כללי1

 

יש לראות את כל המפרטים להשלמה לתכניות ולכמויות, ועל כן כל העבודות המתוארות בתכניות 

 אין זה מן ההכרח שימצאו את הביטוי הנוסף במפרטים. – ו/או בכמויות 

 מבחינת הדרישות הטכניות ו/או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות המסמכים כדלקמן:

 המיוחד. פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט -

 פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי. -

בכל מקרה בו צוין ביצוע "לפי פרט" ו/או "לפי תכנית" עדיף הפרט ו/או תכנית על האמור בכתב  -

 הכמויות, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

 . תיאור כללי של הבניין ושל העבודה2

 

 תיאור כללי של הפרויקט:

 מגרש ספורט כולל מבנה מזנון, מבנה שירותי קהל וחדר שופטים. 

 תיאור כללי של המערכות.

 א. מערכת אספקת מי שתייה:

 מערכת מים חדשה תחליף את מערכת המים הקיימת. יותקן מד מים ראשי.  -

 חימום מים לכיורים ומקלחות יהיה עם דודי שמש. -

 ברזי שריפה -ב. מערכת כיבוי אש 

 ו הדרנטים לפי תכניות אדריכלות בתאום עם יועץ בטיחות.יותקנ  -

 ד. מערכת ביוב

 קולטני ביוב חדשים יחברו למערכת ביוב קיימת. חיבור הביו יהי לקו העירוני. -

  

 . הכרת המתקן3
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הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והמידע הדרושים לו לביצוע המתקן הנדון, הבין את כל 

תיאורים ויש ביכולתו לבצע על פיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה התכניות, המפרטים וה

 לשביעות רצון המזמין.

על הקבלן להודיע למהנדס על כל אי התאמה שימצא בין המידות שבתכניות לבין אלה שבמציאות, 

 ולקבל ממנו הנחיות והוראות בכתב.

מה כתוצאה מאי דיוק הקבלן אחראי לבדוק ולאמת את דיוק המידות. כל עבודה שתבוצע שלא במקו

 ומאי התאמה, תיהרס ותבוצע מחדש ע"י הקבלן בצורה נכונה ועל חשבונו.

גם  עבורשתוואי הצינורות יכול לבכך יש לקחת בחשבון שהעבודה תתבצע בבניין קיים  ולהתחשב 

 בתקרות סגורות או במקומות עם קושי לעבודה. 

 

 . תכניות4

 

ה זה בהתאם לרשימת זהמצורפות להזמנה לקבלת הצעות/חוה"תכניות" משמעותן כל התכניות   4.1

התכניות, וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן מעת לעת לאחר חתימת החוזה לצורך הסבר 

 והשלמה ו/או לרגל שינויים ובלבד שתוחתמנה ע"י המהנדס בחותמת "מאושר לביצוע".

 

ת קודמת באותו נושא והקבלן בלבד תכנית עם עדכונים ושינויים שתימסר לקבלן תבטל כל תכניה  4.2

אחראי לבצע עבודות אך ורק על פי תכניות מעודכנות ואחרונות שאושרו לביצוע ע"י נציג 

המזמין. הקבלן ידאג באופן שוטף כי מנהלי העבודה ועובדיהם יחזיקו בידם אך ורק את 

 המהדורה האחרונה והמעודכנת של התכניות.

 

ערכת שלמה ומסודרת של תכניות השרברבות והמפורט במהדורתן הקבלן יחזיק במשרדו באתר מ  4.3

האחרונה. התכניות תהיינה תמיד מהמהדורה העדכנית ביותר. במערך תכניות זה יסמן 

הקבלן בפרוט מדויק את המערכות כפי שהן מבוצעות למעשה, שינויים חדשים ו/או הוראות 

המזמין ו/או המהנדס. תכניות אלו  שעדיין לא עודכנו בתכניות וכן הנחיות והערות של נציג

 תכלולנה גם סימון )בצבע( של חלקי המערכות שבוצעו וכפי שבוצעו במדויק.

 

הקבלן ירשום וישמור את כל השינויים והתיקונים שנעשו על ידו במהלך העבודה, ובסיומה יעביר   4.4

תכניות "עדות"  למזמין שרטוטים עם כל השינויים התיקונים ועדכונים כפי שבוצעו למעשה, 

(AS MADE.) 

עם הגשת החשבון הסופי ימסור הקבלן למזמין שלושה סטים של תכניות הנ"ל כשהם חתומים 

ומאושרים על ידו. עבור הכנת תכניות העדות לא תשולם לקבלן תוספת כל שהיא, ותמורתן 

 כלולה במחירי היחידות של כתב הכמויות.
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למזמין בסוף העבודה ולפני הגשת החשבון הסופי שלוש בנוסף לתכניות העדות ימסור הקבלן  4.5

ההעתקים של קטלוגים, נתונים טכניים, הוראות אחזקה וטיפול לגבי כל פריט. על הקבלן 

לקבל אישור המתכנן לחומר זה. כל הקשור בהכנת החומר הנ"ל ובמסירתו למזמין כלולה 

 .במחירי היחידה ולא תשולם לקבלן תוספת כל שהיא בגין הכנתו

 

 . הספקת חומרים וציוד5

 

על הקבלן להמציא למזמין וליועץ רשימות מפורטות של חומרים ומדגמים מכל החומרים   5.1

והאביזרים בהם יש בדעתו להשתמש לביצוע העבודה, ולקבל את אישורם בכתב. הדגמים 

המאושרים יישארו במשרד המזמין עד לסיום העבודה. לא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור 

 עלויות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים שלא אושרו.

אין באישור המזמין/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ולפעולתו 

התקינה והמושלמת, ובמידה וימצא במהלך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד 

 רעור, ועל חשבונו.בדרישות הוא יוחלף מידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ע

 

הקבלן רשאי להגיש לאישור פריטים ו/או חומרים חליפיים לאלו המופיעים בתכניות וברשימות   5.2

ואשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של חומרים אלו יהיה 

ה ערך נתון בלעדית לשיקול דעתו של נציג המזמין. שווה ערך מבחינת האיכות אינו שוו

 מבחינת המחיר.

ינוהל משא ומתן לגבי עלות כל פריט חלופי והמחיר יקבע בהסכמת הצדדים. אי הסכמה ומחיר הפריט 

 החדש תגרום לאי החלפתו בזה הנדרש במפרט ובחוזה.

 

 ביצוע העבודות . 6

 

העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכניות אשר תסופקנה לקבלן מעת לעת והנושאות   6.1

מת "מאושר לביצוע" וכן לפי התכניות אשר תסופקנה לצורך הסבר והשלמה. העבודה חות

תבוצע בצורה מקצועית נאותה ומושלמת גם אם לא מצא כל פרט את ביטויו בתכניות או 

במפרט. עבודות אשר קיימות לגביהן דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כלשהי, 

ו'. העבודה תבוצע בהתאם להוראות למתקני תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכ

 תברואה )הל"ת תשי"ט( בהוצאתם האחרונה.

 

למזמין לא תהיה אחריות כל שהיא כלפי צד שלישי בגין עבודה בלתי מתואמת או רשלנית מצד   6.2

 הקבלן שגרמה נזק לרשות אחרת כל שהיא.

 

 הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ההיתר המתאים.  6.3
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הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה בעבודתו, אולם יחויב בהשגת אישור מראש מאת מנהל       6.4

 ההקמה להעסקת כל קבלן משנה ספציפי.

קבלני המשנה המועסקים ע"י הקבלן יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן, יפעלו במסגרת              

פורמאלית או מחויבות הדדית כל  חוזה העבודה שבין המזמין לקבלן ולא תהיה כל התקשרות

שהיא בין קבלני המשנה לבין המזמין ישירות יאושר אך ורק קבלן משנה אשר יוכיח כי 

ברשותו צוות עובדים קבוע בעל כושר ביצוע, ידע וניסיון בהקמת המתקנים נשוא חוזה זה על 

 פי התכניות והמפרטים.

 

של כלי עבודה מעולים ותקינים אשר יבטיחו הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת        6.5

ביצוע העבודה ברמה הדרושה ובמועד הנקוב בחוזה זה. המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן 

להחליף כלי עבודה שלא ימצאו ראויים להבטחת עבודה נאותה. על הקבלן לסלק אחרי 

בכלים חדשים.  שעות בציוד או 24הוראה כזו את הציוד או הכלים הפסולים, ולהחליפם תוך 

 מודגש במיוחד כי עליו להביא לאתר רתכות מעולות וציוד חדיש לביצוע הברגות וחיתוכים.

 

 .  בדיקה כללית7

 

במהלך הבדיקה ובסיומה יזמין הקבלן בדיקה כללית של כל המערכות ע"י מכון התקנים       7.1

 לקים.כל הח 1205הישראלי או גורם אחר מוסמך. הבדיקה תעשה בהתאם לת"י 

 

על הקבלן לבצע את כל העבודות בהתאם לתקנים הישראליים ולספק את כל העזרה הדרושה      7.2

על כל  1205ולאפשר לנציגי מכון התקנים לבדוק ולקבל את כל המערכות בהתאם לת"י 

 חלקיו.

   

ו הוא. לא הזמנת הבדיקות ע"י מכון התקנים או גורם אחר מוסמך תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונ      7.3

תשולם לקבלן שום תוספת עבור בדיקות אלה, אלא אם פורט הדבר בסעיף נפרד ברשימת 

 הכמויות. העתקי הבדיקות ישלחו ליועץ ולמזמין.

 

על הקבלן לתאם עם המזמין הזמנת מכון התקנים לבצוע הבדיקות במהלך העבודה ובהתאם      7.4

שלא תהיה אליו גישה בעתיד. על הקבלן לשלביה השונים ובגמר כל חלק הימנה שיש סיכוי 

להציג לפני המתכנן והמזמין תעודה ממכון התקנים המאשרת את ביצוע העבודות לפי 

 התקנים הישראליים ללא הסתייגויות.

 

במידה ויתגלו ליקויים במהלך הבדיקות, על הקבלן לתקן מיד את כל הליקויים ולהזמין בדיקה      7.5

 לת תעודה המעידה על התאמת העבודה לתקנים.חוזרת על חשבונו, עד לקב
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על הקבלן לקחת בחשבון את כל העבודות והפעולות הנ"ל במחירי היחידה ברשימת הכמויות. לא    7.6

 תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור העבודות והבדיקות הנ"ל.

 

 .  אחריות8

 

על ידו למשך חמש שנים  הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לטיב עבודתו וטיב החומרים המסופקים

 מיום קבלת המתקנים ע"י המזמין.

במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן ו/או יחליף כנדרש, על חשבונו, ללא דיחוי, כל פריט או מערכת 

 פגומים אשר יתגלו ויתקן כל נזק אשר נגרם על ידי הליקוי.

תוסבנה התעודות על שם  עבור פריטים מסוימים המסופקים עם תעודת אחריות לתקופה ארוכה יותר,

עם סיום תקופת האחריות של הקבלן. משך תקופת האחריות היינו ללא קשר  -המזמין 

 לתעודת האחריות שיקבלן הקבלן מספקים.

 

 

 .  תיאום עם קבלנים וגורמים אחרים9

 

בנוסף ובהשלמה לאמור לעיל ובחוזה, מצהיר הקבלן כי לקח בחשבון כי בעת ובעונה אחת עם   9.1

ביצוע עבודתו תבוצענה באתר עבודות ע"י קבלן)ים( ו/או גורמים אחרים שיפעלו עבור 

 המזמין.

 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל אחוזים ו/או תמורה עבור עבודות הקבלנים והגורמים האחרים אף   9.2

 אם תעשנה בזמן עבודתו ובשטחו.

 

ותיאום עם כל הגורמים הקשורים הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא   9.3

 בעבודות אלו.

 

 . תקנות ואישורים10

 

על הקבלן לעבוד בתיאום עם כל הגורמים אשר לגביהם קיימות דרישות, תקנות, וכדומה של הרשויות 

המוסמכות כגון משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה. בסוף עליו להביא להציג ולמסור 

 (.4לקבלת תעודת גמר )טופס  את כל מכלול האישורים הדרושים

 

 . עדיפות מסמכים לצורכי מדידה ותשלום11

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי יצוין כדלהלן:
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כל העבודות תימדדנה ותשולמנה לפי שיטות המדידה המפורטות במפרטים הכלליים. תכולת  א.

מיוחד המחירים תהיה גם היא לפי המפרט הכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט ה

 להלן.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה ששיטת מדידה תהיה מפורטת בכתב הכמויות היא תהיה  ב. 

 עדיפה על האמור במפרט המיוחד ו/או על האמור במפרט הכללי.

התיאור בכתב הכמויות הוא מקוצר ותמציתי, אך המחיר יכלול את כל האמור במפרטים  ג. 

 . הכלליים, המפרטים המיוחדים והתכניות

 

 . חלקי חילוף12

 

הקבלן יחזיק, על חשבונו הוא, במחסני המזמין, את חלקי החילוף הדרושים לאחזקה נאותה ושוטפת 

 של המתקן כולו לתקופה של שנתיים.

 

 

 

 תיקונים. . 13

 

על הקבלן להיענות לכל קריאה של חברת האחזקה, תוך עשרים וארבע שעות לכל המאוחר, ולתקן 

 מיידית כל תקלה.

במקרה וקריאה לא תענה תוך עשרים וארבע שעות, רשאית החברה לתקן הליקוי בעצמה אף תוך 

שימוש בחלקי החילוף של הקבלן המאוחסנים בבניין, או ע"י מי שימצא לנכון, ולחייב את 

 הקבלן בכל ההוצאות שייגרמו לו עקב כך.

יר למחסן את חלפים שנלקחו לאחר ביצוע התיקון, ישלים הקבלן על חשבונו את מלאי החלפים ויחז

 לצורך התיקון.

 

 . תוכן העבודהב

 

 . תיאור המתקן.1

 

 המתקן כולל:

 אספקה והרכבת כלים סניטאריים. המזמין ישמור את האופציה לספק כלים סניטאריים לקבלן. -

 הרכבת עמדות כבוי אש, לפי הנחיות יועץ בטיחות ותכניות. -

 

 . צינורות וציוד2

 

 צנרת מים  2.1
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 )צנרצ חיצונית, צנורות בתוך נישה לאספקה מי שתייה וכבוי אש(.  צינורות פלדה מגולוונים 2.1.1

 

למערכת כבוי אש  ASTM 53לפי  40הצינורות יהיו מפלדה, מגולוונים בלי תפר, סקדיול  -

 .ASTM, לפי באר 25. האביזרים יהיו אביזרי פלדה יצוקים, לחץ עבודה )הידרנטים(

 החלט.כיפוף הצינורות אסור ב -

 

 .)חלוקת המים לכלים סניטריים( "SPצינורות " 2.1.2

 

 צינורות עם שרוולים, יבוצעו לפי הוראות היצרן ובפיקוח  היצרן. -

שיטת ההתקנה תהיה עם שימוש במרכזיות המסופקות ע"י המפעל בהתאם להוראות המתכנן. יש  -

 להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים המסופקים ע"י המפעל. 

 שנות אחריות לצנרת ואביזרים המותקנים בהתאם להוראות התקנה. 10הקבלן יעניק  -

 

 צנרת דלוחים ושופכים.  2.2

  

 למי שופכים.  (HDPE)צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה   2.2.1

 

בעלי תו השגחה של מכון  HDPEהצינורות, הספחים והאביזרים יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה  -

, ובכפוף 2חלק  349. התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 1חלק  349התקנים הישראלי, לפי מפמ"כ 

להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן. על הקבלן המבצע 

, ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן HDPEלהיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב 

 הצנרת והאביזרים.

. לרבות אחריות היצרן לתפקודה 2חלק  349ת יהיה כפוף למפמ"כ תהליך היצור והרכבת המערכ -

שנים. על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם  10התקין של המערכת, לתקופה של 

העבודה, מאת נציגו המורשה של היצרן. הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו 

ק מאספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן, כחל

 תכניות הביצוע המפורטות לאישור היועץ, לפני תחילת עבודות היצור וההרכבה.

במכונת ריתוך, עם ראשי  BUTT WELDING -חיבור הצינור וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים  -

ריתוך חשמליים, עם מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכול לפי דרישות 

, 349התכנון המפורט. החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ 

 והוראות היצרן, תוך ציונם ע"ג תכניות הביצוע המפורטות. 2חלק 

בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה שימוש  -

בהסכמתו ובאחריותו הישירה של יצרן זה. הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

56 

 

צנרת של יצרנים שונים, ללא אישור היצרן הנושא באחריות או באישור מפורש של היועץ. בכל מהלך 

שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת סוג ראשי החיבור העבודה יעשה 

 החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של היועץ ובכתב.

, הוראות היצרן 2חלק  349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"ב  -

של נקודות הקבע לאורך הצנרת. כל ותכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזקם 

 סטייה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י היועץ, יש להביא לידיעתו ואישורו בכתב של היועץ.

נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של היועץ או הקבלן  -

 הרכבת המערכת.בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלבי 

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת ע"י  -

 פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

הקטעים האופקיים של צינורות מי דלוחין, שופכים העוברים באדמה מתחת לבנין יהיו עטופים  -

ס"מ או על פי  20מ"מ כל  6לפחות. העטיפה כוללת זיון רשת בקוטר ס"מ  15בעובי  1:2:4בבטון מזוין 

 פרט התכניות.

 הקולטנים יהיו מבודדים אקוסטי עם בידוד תקני מאושר. -

 

 הרכבת הצינורות והאביזרים  2.3

 

                          צנרת    2.3.1

 כל הצינורות לפי סוגיהם יתאימו לת"י העדכני. -

ייחתכו בעזרת סכין, יכורסמו בעזרת מכרסם קוני עד לקבלת חתך מלא של כל הצינורות מפלדה ש -

 הצינור.

הצינורות יורכבו בהקפדה, בשיפועים נכונים בהתאם לתכניות. צינורות שופכים ודלוחים יורכבו  -

 בהתאם להל"ת.

רשת הצינורות חייבת להיות נקייה מלכלוך ולכן על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם,  -

ולסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה בפקקי עץ או גומי או להכניס נייר ולצקת 

שכבת בטון. על הקבלן להקפיד באופן מיוחד על ביצוע הוראה זו במגמה למנוע סתימות ונזקים שקשה 

 להתגבר עליהם.

בהתפשטותם  בהרכבת הצינורות ובמיוחד בהרכבת הצינורות מחומרים פלסטיים, יש להתחשב -

החופשית בהשפעת חום הזורם, חום הסביבה, ומקדם התפשטות של חומר הצינור. על כן יש לסדר 

אומגות התפשטות, קומפנסטורים, מופות התפשטות, נקודות קבע בהתאם לצורך, וכמו כן חיבורים 

 וחיזוקים מתאימים.

עוד לפני בידודם וסתימת  לצורך הבחנה ברורה ומניעת טעויות בהתחברויות, יצבעו כל הצינורות -

 מטרים. 4החריצים, ע"י טבעות בצבעים שונים במרחקים של 

 

 קונסולים ותליות לצנרת  2.3.2
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על הקבלן להכין פרטים אופייניים עבור קונסולים, חיזוקים, מתלים לצינורות וכמו כן דגמים מכל  -

ית הצינורות. קביעת הקונסולים, חיזוקים ומתלים הדרושים ולאשרם ע"י המפקח עוד לפני תל

 הקונסולים לקירות ולתקרות וכו' תיעשה בעזרת בורגי "פיליפס", או רול פלגים.

 על הקבלן לקבל אישור המפקח למיקום התלויות. -

כל אמצעי התליה, קונסולים, תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים מגולוונים מוכנים מתאימים  -

 לקוטר ומספר הצינורות.

 אטם גומי מחורץ, למניעת החלקה והעברת הרעש.התליות יסופקו עם  -

 מרחקים בין תליות לצינורות אופקיים יהיו כדלקמן: -

 " מ'. -2.00לא יותר מ - 1לצינורות מגולוונים או שחורים עד קוטר 

 " מ'. -3.00לא יותר מ -ומעלה  2לצינורות מגולוונים או שחורים בקוטר 

  לצינורותHDPE מ'. -0.5לא יותר מ - 2" או חומר פלסטי אחר, בקוטר עד 

  לצינורותHDPE " מ'. -1.0לא יותר מ 3עד " 2או חומר פלסטי אחר, בקוטר 

  לצינורותHDPE " מ'. -1.5לא יותר מ 3או חומר פלסטי אחר, בקוטר מעל 

 מ"מ מינימום. 5כל אמצעי התליה יבודדו למניעת רעש ע"י אטם גומי מחורץ בעובי  -

 ם וצבועים בהתאם למפורט בסעיף "צביעה".כל אביזרי המתכת יהיו מגולווני -

צינורות דלוחים ושופכים מברזל יציקה או חומר פלסטי המורכבים אופקית יוחזקו מתחת לכל  -

ראש בתליה קבועה ולא מטלטלת. בנוסף לכך יחוזקו הצינורות מחומר פלסטי במרחקים של לא יותר 

 מ' בתליות קבועות ולא מטלטלות. -1.00מ

בו ברזי ניקוז להורקה בכל הנקודות הנמוכות )תחתית השכטים, חדרי מכונות בצנרת המים יורכ -

 וכו'(.

   

 רקורדים ואוגנים   2.3.3

  כל שסתום הברגה המורכב על צינור מגולוון יורכב עם רקורד קונוס מגולוון מצד אחד.  -

אוגנים נגדיים למכשירים וברזים יתאימו במידותיהם לקטרי אוגנים של המכשירים או הברזים,  -

 ויהיו אוגני פלדה חרוטים לצינורות פלדה שחורים עם גלוון לצינורות מגולוונים.

כל אביזרי עזר לחיבור הברזים: רקורדים, "בושינגים", אביזרי פליז, אוגנים נגדיים למיניהם,  -

 כלולים במחירי הברזים.ברגים ואטמים 

על הקבלן לקחת בחשבון שבכל שלבי הביצוע של הצינורות ידאג לסגירת קצה הצינורות. הערה זו  -

 נכונה לגבי כל הצינורות שבבניין.

 

 חיטוי מערכת הספקת מים הראויים לשתיה . 3

 

 עם סיום והפעלת המערכת להספקת מי שתייה, על הקבלן לבצע חיטוי המערכת כדלקמן:
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שעות  6חלקים למיליון כלורין פעיל למשך  50המערכת או חלק ממנה, תמולא בתמיסה המכילה   .1

 לפני שטיפתה והכנסתה לשימוש.

חלקים למיליון כלורין  200. את מיכל האגירה למי השתייה יש למרוח מבפנים בתמיסה המכילה 2

 פעיל ולהשאירה במשך שעתיים לפני שטיפתה.

 הנ"ל, יש לשטוף היטב את המערכת על כל מרכיביה. לאחר פעולות החיטוי . 3

 . עבודות החיטוי כלולות במחירי היחידה של הצנרת. לא תשולם תוספת עבור עבודות אלה.4

 

 )לא קיים(  . 4

 

 . פעולות למניעת קורוזיה ועבודות צבע5

 

פרק בהתחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים, על הקבלן לנקוט בפעולות למניעת קורוזיה ב -

הזמן עד להפעלת המתקנים. לשם כך עליו לבצע את צביעת היסוד הראשונה מיד עם השלמת חלקי 

 המערכת.

 את עבודות צביעת הצנרת יש לבצע לאחר ניקוי קפדני ויסודי של הצנורות מלכלוך, אבק ושמן. -

 צנורות פלדה מגולבנים להספקת מים, המורכבים בתוך הקירות ומתחת ובתוך הריצוף, יצבעו -

 .(מיקרון עובי כולל 200בשתי שכבות צבע אספלט קר )

 פלדה מגולבנים המורכבים גלויים ייצבעו כדלקמן: צינורות -

 הורדת שומנים עם סולבנטים וליטוש עם נייר לטש. . 1

 מיקרון. 40 -שכבת יסוד "וושפריימר טופק" שני חלקים  . 2

 מיקרון. 35 -שכבה עליונה של "איתן" )גוון לפי הדרישה(  . 3

 צנורות ברזל יציקה המורכבים גלוים ייצבעו כדלקמן: -

 ניקוי במברשת פלדה מכל החומרים הזרים והורדת שמנים עם סולבנטים. . 1

 מיקרון עובי כל אחת. 40 -שכבות מניום סינטטי  2 . 2

 מקרון. 35שכבה עליונה של סופרלק )גוון לפי הדרישה( עובי  . 3

צנרת, חיזוקים, זויתני ברזל וכו', וכמו כן צנורות פלדה שחורים, כל חלקי מתכת כגון תליות ל -

 ייצבעו כדלקמן:

 ניקוי במברשת פלדה והורדת שמנים בסולבנטים. . 1

 מקרון כל אחת. 40 -שכבות יסוד של צינקוט  . 2

 מקרון. 35 -)גוון לפי הדרישה(  333צבע עליון מגן  . 3

ות בנפרד, מחירן כלול במחיר יחידה של הצנורות ו/או עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדד -

 הפריטים הצבועים. עבודות הצביעה תבוצענה ע"י צבעים מקצועיים בעלי ידע ביישום צביעה.

 גוון צבע של שכבה העליונה לצנורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן: -

 (96תמרור )גוון מס' -אדום  -צנורות מים לכיבוי אש וספרינקלרים  -

 תכלת -  נורות מי שתיהצ -
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 רשימת חומרים 

  SCH 40פלדה מגולוונת,    -   נורות לברזי שריפהיצ -

 לפי כתב הכמויות - .SCH 40 ,S.Pפלדה מגולוונת,    -  יה ינורות מי שתיצ -

, פי.וי.סי. לפי כתב HDPE (GEBERIT)פוליאתילן   -  צנורות ביוב וניקוז  -

 הכמויות

 ציפוי פי.וי.סי חיצוני פלדה שחורה עם ציפוי בטון פנימי ו     - מים חיצוניים נורותיצ -

 .530לפי ת"י  ,)כדוגמת טריו(      -

 

 .  זיהוי מערכות6

 

על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הברזים, הצינורות, וכן לשרטט )לכתוב( על כל צינור את   6.1

לעשות לאחר הצבע הסופי, תפקידו ואת כיוון הזרימה. את השילוט והסימנים על הצנרת יש 

בכל החדרים, חללים בתוך הבניין. מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים 

לקריאה. צבע השלטים יהיה בהתאם לצבע הצינורות, הברזים או הציוד, או לפי דרישת 

 המפקח.

 לפי דרישת המפקח. -גודל השלטים, צורתם והחומר ממנו הם עשויים 

 

מ'  6יסופקו שלטי זיהוי )מים קרים וכבוי אש( וחצים לכיוון הזרימה במרחקים של  לכל הצינורות  6.2

מינימום בקו ישר, אחד אחרי כל זווית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל. 

 השלטים יהיו מחוזקים היטב לצינורות ע"י מהדקים.

 

בע שלט או חץ ואותיות יהיה השלטים והחצים לצינורות יהיו מסרט פלסטי מודבק לצינור. צ  6.3

מ"מ  3בהתאם לטבלת הצבעים ולפי הדרישה. השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי 

 יצבעו בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי בהתאם לאישור המפקח.

 

קבלת העבודה או קבלת חלק מהעבודה קשורה, בין היתר בביצוע מושלם של עבודות הצביעה   6.4

 הרצון של היועץ והמפקח.והזיהוי לשביעות 

 

עבודות צבע וזיהוי כלולות במחירי היחידה של הצינורות, ברזים, וכו' ולא תשולם תוספת כל    6.5

 שהיא בגין הנ"ל בכל המקומות הנדרשים בבניין.

 

 ג. אופני מדידה

 מחירי יחידה . 1
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שבו ככוללים את כל תיאורי העבודה בסעיפי כתב הכמויות הם תמציתיים בלבד, ומחירי היחידה ייח

, במפרט הכללי הסטנדרטי של 43הדרוש בהתאם למתואר במפרט הטכני המיוחד, בת"י 

הועדה הבין משרדית בפרק המתאים ובתכניות. מחירי היחידה המוצגים בסעיפים של כתב 

 הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:

כל החומרים בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר כגון: חומרי איטום, צבעים, ברגים,  א. 

קונסולים, ווים, חומרי ריתוך, הפחת שלהם, חומרי בנין בטונים ברזלים וכו'. כמו כן מסי 

 קניה לפי הצווים של היום.

חציבת  כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מלא של תנאי החוזה לרבות עבודות עזר כגון: ב. 

חריצים בקירות, בלוקים וקירות בטון, קונסולים סתימת פתחים עם בטון כך שהמצב 

הראשוני יחזור לקדמותו וכל סתימת מרווחים בין שרוולים וצנרות בחומרים עפ"י דרישות 

המפרט ו/או הרשויות. הפתחים יהיו מלאים ומיושרים עם הקירות לאחר הכנסת הצנרת, 

ם דרושים פיגומים להרכבת הצנרת והאביזרים מתחת לתקרות, פיגומים בכל המקומות בה

במידה ולא ניתן להשתמש בפיגומים שקבלן הבניין הכין באותו מקום לצרכיו הוא, עבודות 

העפר )הכוללות עבודות חפירה, חפירה במי תהום, שאיבת מי תהום, המילוי בחזרה, הידוק 

דות צבע, מדידת העבודה, הכנת תכניות הקרקע והרחקת האדמה המיותרת דיפון וגידור(, עבו

, שרוולים עפ"י  AS -MADEלהרכבה סופית, הוראות אחזקה והפעלה, הכנת תכניות  

 הדרישות.

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים ומכונות. ג. 

 הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו', ובכלל זה העמסתם ופריקתם, שינועם וחלוקתם בבניין. ד. 

 רים, הכלים המכונות ושמירתם.אחסנת החומ ה. 

שכ"ע כולל כל המסים הסוציאליים לגבי עובדים, הוצאות הביטוח, מכס וכל המסים החלים  ו. 

 על החומרים.

הוצאת כלליות של הקבלן, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות. )הוצאות חשמל ומים  ז. 

 בבניין(.הנדרשים לצורכי עבודתו יקבעו באופן יחסי לסה"כ הצריכה 

 סילוק כל הפסולת הנובעת מעבודת הקבלן מחוץ לאתר ולמקום שפיכה עירוני מאושר. ח. 

ניקיון רצוף ותמידי בכל המקומות בהם יעבוד הקבלן. הניקיון יבוצע מדי שבוע על מנת למנוע  ט. 

 מלהפוך הבניין למזבלה.

בפרט כל ההוצאות הכרוכות י. הוצאות אחרות מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו, ו

 באחזקת צוות ניהולי ופועלים מקצועיים ומאומנים באתר העבודה במשך כל תקופת הביצוע.

 רווח הקבלן. יא. 

 הכמויות . 2

הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאי לשנות את הכמויות בכל 

וכן לבטל סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי סעיף ע"י הגדלה, הקטנה, בכל יחס וגודל 

 המדידות הסופיות של העבודות שבוצעו בפועל.

 תוקף המחירים .  3

 מחירי היחידות בכתב הכמויות יישארו בתוקף בכל המקרים ובכל התנאים:

 בין אם בגלל שינוי בכמויות )שהן באומדן בלבד(, בכל אחד מהסעיפים, בכל יחס שהוא.  -



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

61 

 

 ל הכנסת שינויים בתכנית, מספר הספחים, האביזרים,בין אם בגל  -

 החיזוקים ו/או חומרי העזר האחרים, שאינם נמדדים בנפרד, יוקטן או יוגדל בכל יחס שהוא.

 בכל מהמקרים הנ"ל כאמור לעיל מחיר היחידה יישאר קבוע ולא ישתנה מכל סיבה שהיא.

 מדידות .  4

 בלי שום תוספת עבור פחת ושבר. כל המדידות תהיינה נטו, אחרי ההתקנה, א. 

כל דף מדידה חייב לקבל אישור המפקח לפני כיסוי הצינורות, כדי שתהיה לו אפשרות לבדוק  ב. 

 את המדידות.

המדידה תיעשה ע"י הקבלן על חשבונו הוא, ותירשם בתוך פנקסי מדידה מסודרים לפי סוגי  ג. 

 ומקום העבודה, עם ריכוזם לפי סעיפי החוזה.

 יקת המדידות תיעשה בנוכחות המפקח או נציגו והעתק מאושר מכל דף מדידה יימסר למפקח.ד. בד

 מדידה לפי יחידות  4.1

כלים, מכשירים, ברזים, מגופים, שסתומים למיניהם, ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות  א. 

 במקום.

ות. עומקי התאים תאי ביקורת לביוב ותיעול למיניהם ימדדו לפי מספר היחידות המורכב ב. 

 יסווגו לפי העומק מרום תחתית צינור היציאה עד רום המכסה בגמר העבודה.

 מדידה לפי יחידות אורך   4.2

צינורות לכל סוגיהם ולפי הקטרים ימדדו לאורך ציריהם כולל אורך האביזרים, רקורדים,  א. 

ברזים יופחת מאורך ומעלה אורך השסתומים וה 2אוגנים ושסתומי הברגה. לצינורות בקוטר "

 הצינור הנמדד.

לסוגי הבידוד ולסוגי וקטרי הצינורות המבודדים, ימדדו לאורך ציר הצינור  -בידוד צינורות  ב. 

 המבודד.

צינורות ביוב ותיעול ימדדו מקצה פנימי של תא בקורת אחד למשנהו, לפי סוגי הצינורות  ג. 

של הצינורות עד רום הקרקע בזמן  וקטרי הצינורות ולפי העומק, מרום תחתית הפנימית

ביצוע החפירה. מפלים ימדדו במטר אורך של הצינור מאותו קוטר וסוג הצינור. המפלים 

כוללים במדידת האורך את כל האביזרים הדרושים, ביקורות, חיזוקים, חורים, חציבות, 

 ועטיפת הבטון.

 תוספת מעל למדידה ושונות . 5

ומכל הסוגים כוללים בתוכם את כל האביזרים, הספחים,  מכל הקטריםמחירי הצינורות  א. 

חיזוקים, תליות )באישור המפקח(, חבקים, בולמי רעידות, רקורדים, אוגנים, וכל חומרי עזר 

 האחרים הדרושים.

לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי עבור אביזרים, ספחים, חיזוקים וכו' בין אם מספרם ישתנה  ב. 

ביחס לאורך  -יגדל או יקטן  -מוחלט, ובין אם מספרם ישתנה באופן  -יגדל או יקטן  -

 הצינורות.

בניגוד לאמור בסעיפים א', ב' לעיל יקבלן הקבלן תשלום עבור אביזרים מסוימים בקוטרים  ג. 

בסעיפים נפרדים  -מסוימים, אך ורק כאשר אביזרים אלה מפורטים בנפרד ברשימת הכמויות 

שלם לקבלה בהתאם לכמות יחידות באביזרים כפי שמפורט מסעיפי הצינורות. במקרה כזה י

 ברשימת הכמויות.
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 יומן עבודה . 6

על הקבלן לנהל יומן עבודה באתר בו יפורטו מידי יום מספר עובדים, חומרים שסופקו לאתר, ציוד, 

מועדי קבלת תכניות ועדכונים. הקבלן ירשום ביומן פרטים המשקפים לדעתו את המצב 

ות עבודותיו באתר. היומן ייחתם מידי יום ע"י המפקח. המפקח ירשום העובדתי והתקדמ

ביומן הערותיו והנחיותיו לקבלן. הסתייג הקבלן מפרט כל שהוא מהפרטים שנרשמו על ידי 

המפקח ירשום הסתייגויותיו המנומקות ביומן. רישומים ביומן ישמשו כראיה בין הצדדים על 

כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. העובדות הכלולות בהם אולם לא ישמשו 

למזמין נשמרת הזכות לעיין באופן שוטף ביומנים ולדרוש הסברים והצגה פיזית של החומרים 

 והציוד הרשומים כמלאי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות חשמל 08פרק 
 

 לליכ 08.01
 

 לליכ 08.01.01
 

 ביותר המעודכנת במהדורתו 08 הכללי המפרט סעיפי להדגיש או\ו להשלים בא זה מפרט

   העבודה. לביצוע המחיר הצעת הגשת למועד

 מתקן את המבצע הקבלן מן המינימליות הדרישות את לקבוע היא  אילו הכלליים המפרטים כוונת

 החשמל.

המפרטים הכלליים הנ"ל ושל יתר  על הקבלן להביא בחשבון את המשמעויות הכספיות של דרישות
 מסמכי החוזה בתמחור הסעיפים השונים של כתב הכמויות של העבודה הספציפית.

 
 דות במפרטעבו 08.01.02

 

 מפרט זה מתייחס  לביצוע המתקנים הבאים:
 מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד. .א

 לוחות חשמל מתח נמוך. .ב

 
 

 תנאי סף 08.01.03
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 160בסוג כזה של מתקנים ובעל סיווג קבוצה א' העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ניסיון 

 מתאים ובר תוקף.   , ובעל רישיון חשמלאי הנדסאי 3)חשמלאות( סוג 
 ראשיבשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי 

ר קבלן החשמל חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים בחברה(, צוות זה הוא הצוות אש

בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי יעבוד בשטח כמו כן 
 ראשי לפחות.

 
 

 היקף המפרט. 08.01.04

 
יש לראות במפרט דלקמן השלמה לתכניות ועל כן עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות 

 אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.
 ים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין מצורפים ובין שאינם מצורפים.כל המסמכים האמור

 

 הספקה והתקנה 08.01.05
 

ימית אף אם לא מצוין במפורש  הוהתאמה לאוויר התקנה,כל הסעיפים במכרז זה כוללים הספקה 

 בסעיף המתאים.
 

 ביצוע המלאכה. 08.01.06
 

לחוקים  כתב הכמויות,א. ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים של 

כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל תשי"ד(, לדרישות 
המקובלות של חברת החשמל, חברת הבזק, חברת הטל"כ, ולהוראות המהנדס ולשביעות רצונו, 

 ולראות המתכנן ולשביעות רצונו.
ון המתקנים, יהא עליו להמציא את הערותיו אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנ

למהנדס ולקבל את אישורו מראש ובכתב  לפני הוצאתה לפועל של המערכת. ביצוע העבודה 

 ייעשה ברמה מקצועית מעולה. 
 

יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל אביזר הקבלן  דרישות המהנדסע"פ ב. למרות האמור לעיל,  
המהנדס או המתכנן אינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה או חלק אחר במערכת שלדעת 

 שום חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המהנדס.
 

לבין תכניות המערכות  עמדהוה הפיתוחג. במקרה של אי התאמה בין תאור המלאכה או בין תכניות 

ה או חלק הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המהנדס לפני ביצוע של כל מלאכ
 ממנה.

 הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המהנדס והקבלן מתחייב לנהוג בהתאם לתיקונים.
 

 אישורי רשויות. 08.01.07

 
חשמל ויציג אישור בכתב ל מתקןבגמר ביקורות הרשויות יתאם הקבלן עם הרשויות חיבור ה

 שהמערכות התקבלו.
 .ללא חיבור בפועל של המערכות הנ"למודגש בזה שהמתקן לא יחשב כנמסר במסירה סופית 

 

 דוגמאות דגימות ובדיקתן 08.01.08
 

הקבלן יכין לאישורו של המהנדס דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות 
 במספר ובצורה שייקבע ע"י המהנדס.

הדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של המהנדס וכל החומרים, הציוד, המערכות ומלאכות שייעשו 
קו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה, הספקה, תיקון ושינוי ויסופ

 כל הדוגמאות תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום.

המהנדס רשאי לדווח על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כנחוצה כדי להבטיח את איכותם הטובה 
לא כל תשלום את כל העזרה של החומרים ופרטי הציוד בהתאם לנדרש, והקבלן יגיש למהנדס ל

 הדרושה לכך בחומרים ובעבודה. הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן.
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 אישור ציוד, אביזרים ומערכות. 08.01.09
 

למערכות חשמל ותקשורת, יגיש הקבלן  סטנדרטיעבור כל הפריטים, הציוד ומערכות שהנם מסוג 

דוגמאות לנ"ל ו/או את פרטי הציוד, כולל שם היצרן הטיפוס, כל הנתונים המכאניים והחשמליים. 
 העתקים. -3הכול לפי דרישת המהנדס ב -עבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכני מלא

ד הנ"ל המוצע, מיקומו כל החומר הנ"ל יוגש למהנדס בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציו
שבועות לפני מועד  3, סעיפי החוזה המתייחסים אליו וכל זאת יוגש לאישור המהנדס לפחות שטחב

 האישור הנדרש.

פסל המהנדס את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל לגבי ציוד חילופי , הכל כאמור 
 לעיל, עד לקבלת אישור המהנדס.

 
 בדיקות והרצה. 08.01.10

 
לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם להוראות המהנדס,  על הקבלן

 לתיאור המפרט להלן, ולתוכניות הלוטות.

הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת המתקן 
 והכנתו למסירה.

האוטומטי והאחד לפעולה תקינה  עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד
 ולאזן פאזות בכל הלוחות.

 פעולות הויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות .

 
 ביקורות. 08.01.11

 
ביקורת בודק מוסמך כולל תשלום עבור הביקורת לכל ועל הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל 

 המונים בפרויקט.

 יצוע הקבלן לפי הכמויות, התוכניות ומפרט זה.הביקורת תהיה על כל העבודה שב
יעברו ביקורת  מזרקותבאחריות קבלן החשמל לדאוג שמערכות החשמל שלא נעשו על ידו כגון 

 במסגרת ביקורת החשמל הכללית או בביקורות נפרדות.
מתקני החשמל  לכלהמהנדס לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל 

 שבפרויקט.
במקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקוי של הקבלן יעביר הקבלן ביקורות חוזרות 

 .ונשנות עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עבור הביקורות החוזרות לגורם הבודק

 
 

  
 תכניות עדות וסימון. 08.01.12

 
של המתקנים על  1:50. בסיום העבודות ימסור הקבלן למהנדס ולמזמין , תכניות מפורטות בקנ.מ

כל חלקיהם, כפי שבוצעו למעשה , הפרטים ,סכמות  הלוחות, מיקום קווי הזנה, תעלות, קופסאות 

 ,נקודות, מספרי מעגלים, תוואי קוים, הוראות הפעלה, תעודות אחריות של יצרני ציוד. 
 .DWGד בפורמט ת אוטוקלפחות ויכללו דיסקט מחשב בתוכנצבעוניים העתקים  3-התוכניות יוגשו ב

 הפלוטים והעתקים של התוכניות יחולו על הקבלן, ולא ישולם עבורם בנפרד.

על הקבלן להגיש עם תוכניות "כפי שבוצע" את כל הקודים הקיימים בכל רמות גישה עבור כלל 
 המערכות.

 לא יאושר חשבון סופי לתשלום ללא השלמת סעיף זה כנדרש.
 ופי.סעיף זה הינו תנאי לתשלום חשבון ס

 
 

 

 הוראות תחזוקה. 08.01.13
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הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני קבלתה, לאישורו של המהנדס והמתכנן, קובץ של הוראות 

תחזוקה, אחזקה הכולל פרוט מלא של כל הפעולות אחזקה שיש לבצע כולל לוחות הזמנים 
 לביצועם.

ד לרבות רשימת יצרנים כמו כן יצרף הקבלן קטלוגים והוראות טיפול שניתנו ע"י היצרן לכל ציו

 וספקים מעודכנת ורשימת חלפים רצויה לאחזקה.
 הקבלן ידריך את נציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה, ויחתים הנציג על שקיבל ההדרכה והבינה.

 
 מסירת המתקן. 08.01.14

 
 בכל ביקורת של המהנדס במתקן יגיש הקבלן למהנדס טופס בדיקות שעליו לבצע לפני הביקורת.

 יום לפני ביקורת המהנדס במתקן. הטופס ימולא

 ל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל.במודגש בזה שהמהנדס לא יק
גילוי אש ומתחזק הבניין  והמהנדס ימסור הקבלן את המתקן פועל , לאחר גמר ביקורת חשמל

 ומושלם למזמין ו/או נציגו.

 
 

 פרטים, חוקים, תקנותמ 08.02
 

 , חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה:למפרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם 

 המיוחד. המפרט 08.02.1

 הכללי הזה. המפרט 08.02.2

 ( בהוצאת הועדה הבין משרדית08הכללי למתקני חשמל )מפרט  המפרט 08.02.3

 .רתו האחרונהודהבמ המיוחדת           

 ותקנותיו. 1954 –חוק החשמל התשי"ד  08.02.4

 התקנים הישראליים. 08.02.5

לוחות  – 372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  08.02.6

 מיתוג ובקרה למתח

נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות             

 נגישים לאנשים 

 לא מקצועיים, לוחות חלוקה.           

 .DIN-ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו  08.02.7

לבין דרישות המפרטים האחרים,  אילו ין דרישות של סתירה ב בכל מקרה 08.02.8

  יקבעו דרישות

 אילו.           

 

 

 

 תנאי האקלים 08.03
 

 .70%ולחות יחסית עד  C +45טמפרטורה מקסימלית:  

 .100%ולחות יחסית עד  C  -5טמפרטורה מינימלית: 

 מ"מ לשעה. 60עוצמת הגשם המקסימלית:  

 ק"מ לשעה. 30עוצמת הרוחות: לפחות  
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 הרמוניות 08.04

הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות התקן,  
כן, הקבלן חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת המתקן ואם יתברר שרמת -על

ההרמוניות עולה על המותר בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, על חשבונו, מסנני 

 הרמוניות.
 

  ( בגל המתחHarmonic Distortionעיוות הרמוני ) 08.04.01

 

 טבלת הסטיות המותרות בעיוותי גל המתח 

 

 זוגיות-הרמוניות אי

 3שאינן כפולות של  

 זוגיות-הרמוניות אי

 3בכפולות של 

 הרמוניות

 זוגיות

 סדר
 ההרמוניות

n 

 מתח
 ההרמוניות

% 

 סדר
 ההרמוניות

n 

 מתח
 ההרמוניות

% 

 סדר
 ההרמוניות

n 

 מתח
 ההרמוניות

% 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

25 

25< 

6 

5 

3.5 

3 

2 

1.5 

1.5 

0.2+(12.5/n) 

3 

9 

15 

21 

21> 

5 

1.5 

0.3 

0.2 

0.2 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

12< 

2 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

 

 עיוות הרמוני כולל בגל המתח יש לחשב לפי הנוסחה: 08.04.02
 

  THD 8% סטייה מותרת: 

 שעה 1 :95%פרק הזמן לקיום הסתברותי של  

  

 (Voltage Unbalanceאסימטריה של מתח תלת פזי ) 08.04.03
 

 מקור עיקרי: העמסה לא סימטרית.  

 שניות. 3000עד  3משך התופעה:  

 

 0UBU -ו 1UBUהערך הגדול בין  – UB U  : סטייה מותרת 

 

  UB U<  %3   שניות: 120 -לפרקי זמן קצרים מ  
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 .UB U<  %2  שניות: 120 -לפרקי זמן ארוכים מ 

 

  C. D.) –(Current Distortionעיוות הרמוני בגל הזרם  08.04.04
 

מפרט איכות אספקת החשמל קובע את טווח שינוי תכולת ההרמוניות בגל המתח בנקודת  

, T.H.D.<8%   [(.C.C.P –החיבור המשותפת בין הרשת של חח"י ובין הצרכן )נ.ח.מ. 

H.d.m = f (n) [ 
ידי מתקני הצרכן. המגבלות המוטלות על הצרכן בנידון, -עיוות גל הזרם נקבע בעיקר על 

רשת הארצית נועדו לאפשר לחח"י לספק לכל הצרכנים גל מתח פי כללי ה-על
 סינוסואידלי בעוותים הנקובים במפרט. 

 נ.ח.מ.. -הרמה המותרת לגבי עיוות גל הזרם תלויה ביחס הקצר ב 

( הוא היחס שבין זרם הקצר שעלול (.Short Circuit Ratio – S.C.Rיחס הקצר    
 ומינלי.להתפתח בהדקי הצרכן לבין זרם העומס הנ

  load/IkS.C.R.= I. 
 :ככל שיחס הקצר גבוה יותר מותרת רמת עיוות זרם גבוהה יותר כנקוב בטבלה הבאה 

 

 רמות עיוות גל הזרם

הרמוניה יחס 
 .S.C.Rהקצר 

39 1115 1721 2335 35<  עיוות הרמוני
 .T.C.Dכולל 

20> 4.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.3% 5% 

2050 7.0% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% %8  

50100 10% 4.5% 4.0% 1.5% 0.7% 12% 

1001000 12% 5.5% 5.0% 2.0% 1.0% 15% 

1000< 15% 7.0% 6.0% 2.5% 1.4% 20% 

 

 

 הערות

לגבי גנרטורים פרטיים המחוברים לרשת חח"י מותרת רמת עיוותי גל שלא תעלה 
 .5%על 
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 שונות 08.05
 

 מפקח תדרוך בטיחות\עבודתו לפני שקיבל ממנהל הפרויקטקבלן לא יתחיל את   

 ולא חתם על הטפסים המתאימים המעידים על כך.  בעבודה

בו  מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח במקום העבודה כל זמן שמבצעים 

ועל נוהלי  עבודות חשמל. מנהל העבודה יהיה אחראי על שמירת כללי הבטיחות
 העבודה.

כן יהיה הקבלן האחראי -שמל מתבצעות במתקנים פעילים וחיוניים עלעבודות קבלן הח 

-הבלעדי לתקינות כל המערכות הפעילות בסביבת עבודתו וכל פגיעה או נזק שייגרמו על
ידו ועל חשבונו באופן מיידי ובהתאם להוראות -ידי הקבלן למתקנים הקיימים יתוקנו על

 המפקח.
ידי הגורמים -כבלי מתקן חשמלי קיים יאושר עלניתוק או פירוק אבזר, מוליכיו ו/או  

 , לפני הביצוע.והמפקחהמוסמכים 
המפקח, את האמצעים בהם ועל הקבלן לתאם ולסכם, מראש, עם הגורמים המוסמכים  

מנת למנוע הפרעות, סיכונים בטיחותיים לעצמו או לאחרים או -נדרש הקבלן לנקוט על

ת ביצוע עבודות הקבלן. תיאום זה יש לנהל פגיעה בלתי מתוכננת במתקנים קיימים, בשע
 בצורה מסודרת ובכתב, כפי שייקבע עם המפקח מטעם המזמין.

 
 כבלים ומוליכים 08.06

 

 כללי 08.06.01
 

 ,XY2N)כבה מאליו(, מטיפוס  FRוולט יהיו מסוג  1000כל כבלי ההזנה למתח של עד  

עליו לבצע  תוצרת סינרג'י או ש"ע )במידה והקבלן רוצה להציע שו"ע UVבעלי הגנת 

אלא אם נבחרו כבלים  חישובי מפל מתח עם נתוני היצרן שאותו רוצה הקבלן לספק(
  ידי המתכנן.-אחרים על

מן  3% -כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ 
  המתח הנומינלי בכל נקודה שהיא במערכת.

ליכים שזורים. לא תותר התקנת כבלי כוח ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מו 6כבלים בחתך של  

 בעלי חתך סקטוריאלי אלא במקרים בהם צויין במפורש שמותר להשתמש בכבלים כאלו.
כבל מתכווץ מתוצרת -ראש-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על 16קצוות כל כבל בחתך 

 . M3רייקם, או אלסטימולד, או 
הקצוות לחיבור בין כבלי  2-עבור כבלי אלומיניום, כלולים במחירם נעלי כבל ב

 האלומיניום לציוד מנחושת.
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 מוליכים 08.06.02

 וולט. 1000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד  
כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל. קצוות המוליכים השזורים,   

 המתחברים למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים. 

 
 כבליםסימון  08.06.03

'', בהתאם להנחיות סנדוויץידי שלטי -נירוסטה, או על דסקיותידי -סימון הכבלים יבוצע על
 הדסקיותהמפקח. על השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. 

 ידי אזיקונים )חבקים פלסטיים(.-יחוזקו לכבלים על

מטר  15ובמרחקים שאינם עולים על הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור, בכל פניה 
 בין הסימונים.

 הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.
שיושחלו  C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י שרווליות .

 על כל מוליכי הכבלים.

 

 שמירה על שלמות הכבלים 08.06.04

כבלים במגע עם  על מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים  

חים או קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי גומי תוקצוות פ
 מתאימים לשם יצירת הפרדה בין המתכת למעטה הכבלים.

 ולהוראות היצרן. 301/2.9, פרק 108רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי 
וך תיבות הסתעפות או תיבות חיבור. כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בת 

 חיבורים אלו יבוצעו באמצאות מהדקים תקניים, המתאימים לחתך המוליכים.

בכניסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להגן עליו ע"י צינור שרשורי  
 מתאים ותותב אוטם )אנטיגרון(.

 קרקעית של כבלים-התקנה תת 08.06.05
 

אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי משיכה. בזמן ההנחה יש  

להקפיד שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל. החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו 
הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל ולאחר קבלת אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת 

 הונח הכבל בחפיר.לאחר ש –בכלי מכני או בעבודת ידיים  –חפירה 

יד השני בהתאם לחתך -כבלים המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד על
האופייני. בתוכניות יצוינו מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין המערכות 

 השונות.
 כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של המפקח.

מנת לאפשר -ן תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, עלבמקומות בהם יש להתקי

התקנה מתאימה של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה התעלה. 
תיבת ההסתעפות תונח בגובה שונה ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור 

של כבל מעל או מתחת למסלול הכבלים, במרחק המבטיח שלא תהיינה השפעות לחץ 
על כבל. תיבות החיבורים או ההסתעפות המיועדות להנחה ישירה בקרקע תהיינה אך 

-ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות המותקנות ייבדקו על
 ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר.

שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד. מותר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה 

ידי כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר. במקרה זה יהיה רוחב כל -פת עלמשות
מטר מהכבל הקיצוני. מותר  0.10מטר מרוחב מכלול הכבלים, ויבלוט  0.20 -לוח גדול ב

להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון אחרים המתאימים להגנה על כבלים 
מתחת למדרכה או לרכיב בנוי אלא בודדים. במקרים אלו אסור להטמין את התיבות 

 בשטח פנוי כדי לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנויים.

 את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי קיימא.
 

 .השחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע 08.06.06

 
,וזאת   ע"י המפקחהשחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב  

 לביצוע העבודה.  SHOPDRAWINGSלאחר הגשת 
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-ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו על-החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על 

 מנת למנוע פגיעה במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.
מקרה ידי יצרן הכבלים ובכל -אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על  

 אין להפעיל על הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם.

מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור על  
 גמישות הכבל וגישה נוחה אליהם.

, תוך השארת קטע או הלוח או הפיר לאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפנות השוחה 
 גמישות התפעול ובהתאם להנחיות המפקח.רזרבי לצורך 

הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות  שחרור 

שיתמכו במוט ברזל שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע 
 מראש, תוך כדי סיבוב התוף.

החיצוני שלו, יהיה כפוף או כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, במעטה  
 ימצא בו פגם אחר ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן.

מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה כמספר שוחות  

הביקורת ועוד שני פועלים לפחות, בכל קצה של הכבל. התיאום בין הפועלים לשם ביצוע 
 י קשר מתאימים.ההשחלה יהיה באמצעות טלפונים או מכשיר

 בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח לציוד. 
בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחייה על מנת למנוע את גרירת  

 הכבל על האדמה.
אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק למעטה  

 י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל.החיצוני ע"

 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור. 
 

 חיבור קטעי כבלי חשמל )מופות( 08.06.07

חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר )מופה( מסוג המחבר של רייקם או ש"ת )שווה  

 תכונות(.
 לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח. המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק  

החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש. אין   
לבצע חיבור כבל נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע כבל 

חדש בתוואי הכבל הראשון רק לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או לאחר 
 בדיקה חשמלית של החיבור.

 

 

 בדיקת בידוד ורציפות הכבל 08.06.08
 

על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפקח.  

 בדיקות אלו יש לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים:

 לפני ההנחה א.  
 מיד לאחר ההנחה ב.  

 לפני החיבור למערכת החשמל ג.  
של בדיקות אלו יישמרו בשני  המספרייםדו"ח של שלושת הבדיקות, כולל הנתונים   

 עותקים  אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי.

  
כבלי מתח גבוה ייבדקו בהתאם להוראות יצרן הכבלים. אם אין הוראות יצרן ייבדקו  

. כבלים 100kV DCידי מתח של -או על 50kV ACידי מתח של -על kV 18/30כבלים של 
ידי "מגר" של -וולט וכבלי פיקוד על 500ידי "מגר" של -וולט ייבדקו על 1000למתח של 

 וולט. 100
 

 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

71 

 

 שלטים 08.07

בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים  08.09.01
מספרי המעגלים הרשומים  יצוינו'", ובהם ץסנדווייותקנו שלטים פלסטיים, מסוג "

 מ"מ לפחות. 5בתוכניות. גובה הספרות יהיה 

 
תקע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מנתקי -בכל האבזרים סופיים, כגון: בתי 08.09.02

ביטחון וכדומה יותקנו שלטים פלסטיים ו/או סרטים פלסטיים מודפסים 
וממוספרים בהתאם למספרי המעגלים הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל או 

 מ"מ לפחות. 5מספרו, המזין את אותם האבזרים. גובה הספרות יהיה 

 

הזרם  יצויןבסמוך לכל אבזרי ההגנה בפני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון  08.09.03

 הנומינלי ו/או הערך של כוונון ההגנות.

 
 בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה  המכוון.    08.09.04

 

 

 שיתוך )קורוזיה(עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני 
 

כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, תמיכות וכדומה, יעברו   

 וגלוון, ע"פ מפרט הטיפול במתכות בפרויקט זה.ניקוי 
כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני ההידוק, על   

זמן. כל החורים שאינם בשימוש יסתמו במסתמים מנת לאפשר את פתיחתם כעבור 
 מתאימים. 

כל חלקי הברזל, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך   

. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו 97%אמבט אבץ מותך שטיהורו לפחות 
וג "צינקוט". הצבע יסופק ע"י קר מס לגלווןבאתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו ע"י צבע 

 הקבלן.
במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז הריתוכים 

מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לנקות את המקום  5%בציוד לא יעלה על 
 -קר בהתאם להנחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ בגלווןהיטב ולכסותו 

 חוזר באמבט חם, על חשבונו. גלווןיהיה על הקבלן לבצע  5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מובילים. 08.08

 
 כללי. 08.11.01

 

 לעיל יחול גם לפרק זה. 08.01המצוין  בפרק  כל
 

 חוטי משיכה. 08.11.01
 

 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:

 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור  -מ"מ  20בצינור עד בקוטר 

 מ"מ. 4מ"מ חוט ניילון בקוטר  32ועד  25-בצינור בקוטר מ
 מ"מ. 8ומעלה חוט ניילון בקוטר  36בצינור בקוטר 
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 מחירי חוטי המשיכה כלולים במחירי היחידה של המנורות.

 
 חפירות 08.11.02

 

 במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה.
 צוין לא אם  אלא המפלס הסופי של הכביש גובה מפני מ"ס 100-מ  פחות לא יהיו החפירות כל

 זה המונחים הכבלים או הצינורות לכמות בהתאם הדרוש וברוחב ובתוכניות הכמויות בכתב אחרת
  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים מכל חפירה  היתרי ולקבל להגיש הקבלן על . בחפירה זה ליד

 וכו'.  א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות ,חשמל חברת  ,משטרה

 
 ישקעו לא הסופיים הקרקע שפני כך והדוק מ"ס 30 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה במחיר

 לקדמותו. המצב והחזרת במדרכות או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים  ,זמן לאחר
ע"פ החלטת המהנדס במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי החפירה יספק 

 .ע"פ החלטת מנה"פ בשטחויתקין הקבלן מצעים 

 מחיר  .המונחאו הכבל  הצינור מעל החפירה בתוואי תקני סימון סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40
 .החפירה במחיר כלול הסרט

 .העבודה גמר מיום שנה במשך התעלה במקום שתוצרנה השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן
 

 אופטימלית הרטבה עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת
 .נוסף תשלום ללא זאת כל  אאשו ד"מודפ לפי 98% צפיפות לקבלת עד

 

 
 ,ניקוז   ,ביוב ומים צינורות בדבר עצמו את לעדכן  ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על

 להימצא  העלולים עמודים קרקעיים ובסיסי תת חשמל וכבלי טלפון כבלי  עצים וגזעי עצים שורשי 
 .נזק יגרם שלא כך העבודה את ולבצע החפירה בתוואי

 

 כל וכן לחפירה נפילה או התקלות למניעת מתאימים באמצעים לנקוט הקבלן על החפירה בצוע עם
 ערמות עקב או החפירה עקב להיגרם העלולים לרכוש או לנפש נזק למניעת הדרושים האמצעים

 .מהחפירה שהוצאו העפר
 

 אל הנותרת האדמה סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר
 צמחים  ,מפולות  ,ים מי  ,ביוב מי ,גשמים מי ,תהום מי סילוק  , המהנדס יקבע אותו אפשרי מקום

 וכו'. משתלבות אבנים פירוק במדרכות אספלט חלקי  ,וחצי מטר לגובה עד עצים ושרשים

 
 ,קשה כורכר או חציבות כולל  ,בידיים או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה כולל החפירה מחיר

 החפירה. בתוואי המצויים שהוא מכשול כל או במדרכות אספלט
 

 לתוואי העדכניות התוכניות כל את לידיו לקבל ביצועה לפני  ,העבודה בשטח לבקר הקבלן על

 הקשיים כל את להעריך  ,עתידיים או קיימים למגרשים כניסות  ,חניה מפרצי מבחינת גם החפירה
 .הצעתו את להגיש לכך ובהתאם

 
 . המזמין מטעם המהנדס או המהנדס אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש

 

 לשיטת מהמהנדס מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל
 . הבצוע

 
 . בתוכניות המופיע התוואי פ"ע  ,חשבונו ועל הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי

 
 שוחות/ברכות השחלה 08.11.03

 

מתכת )כלול במחיר הבריכה( ליעוד  כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון
 הברכה בתוך הברכה וכן מכסה יצקת פלדה עם סימון חשמל או תקשורת.
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במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סנדוויץ' חרוט לייעודם וחתך 

 ריכה.הכבל ומקור הזנה, לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע , כל השילוט כלול במחיר הב
הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה, וביטון החוליות 

 ס"מ. 130מבפנים ומבחוץ. גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 

 
עם  פקק  יצוק  ועם כיתוב לפי סוג  D400טון לפי תקן  40מכסה הבריכה יהיה לעומס מינימלי של  

 תקשורת,תאורה(  . השירות  )חשמל,
 

ס"מ עבור ניקוז כלול במחיר הבריכה.  את חלק  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

ס"מ  20המתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת בדופן הבריכה תצא  בגובה  
 מעל לקרקעית הסופית של הבריכה .

 
ה הסופי יהיה כזה שישתלב במשטח האספלט או מיקום הבריכה יתואם עם מהנדס  האתר וגובה

 הבטון.

 
הקבלן ימספר בתוכנית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע בתוכניות, 

ס"מ  8ובהתאם תוצא תוכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו, המספר והאות יהיה 
 מינימום )כלול במחיר הבריכה(.

 
 המספור תסוכם עם המהנדס בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע. צורת

 

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר  הברכה לפי הוראות  -1.3בברכות העמוקות מ
 המהנדס וללא שינוי במחיר הבריכה.

 
במחיר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת 

 יצוף, סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.הר

 
 כבלים ומוליכים. 08.09

 
ובעל  (N2XY)כבלים מסוג   XLPEמעלות  90כל הכבלים יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד 

 UVהגנת 
בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי  ובכניסה ללוחות 

 במחיר( חשמל בשילוט בר קימה )כלול

 השילוט יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו.
רזרוות הכבלים  –באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד 

 כלולה במחירי היחידה(. הרזרבהתשולם רק במידה ואורך הכבלים הינו למדידה )בנקודות 
 

עם מעטה כבא מאליו נטול הלוגן לפי תקן   NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 

E90FE180. 
 

 
 

 הארקות. 08.10

 
 תקנות. 08.13.01

 
 כל הארקות יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן הארקות יסוד .

 
 הארקת שירותים מתכתיים. 08.13.02

 
 הכוללות ציוד חשמלי וכו'. שטחעל הקבלן לבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים ב

ותכלול שלה המחוזקת לשירות המוארק חשוף  35CUאלקטרודת הארקה או כבל הארקה תבוצע ע"י 

 ושילוט בר קיימא.
 הארקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה.
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 פסי השואה 08.13.03

 

 ובאורך מטר וחצי לפחות. 50/5יש לבצע  פס השואה מנחושת בחתך 
 המתכתיים  יחוברו לפס השוואה בלוח.כל השירותים 

עשויים פליז עם  3/8מ"מ ויכלול ברגיי  50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך 
 דיסקיות קפיציות ואומים.

ממספר השרתים המתכתיים המחוברים לפס, כל שרות  יחובר לבורג  -2מספר הברגים יהיה גבוה ב

 נפרד.
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 לוחות חשמל  08.11

 

באתר האינטרנט של  61439לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוח אשר מופיע כבעל תקן  
 מכון התקנים תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח.

 
 

 IECעל פי   100KA, קבלים, פיקוד ובקרה עד 4000A-100A לוחות חלוקה 08.14.1

61439. 

 
  .כלליותהגדרות והנחיות  - 1פרק 

 

 אישור מכון התקנים, תקינה וסימון לוח בתו תקן  .1

יצרן מרכיב יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקנים, אשר הוסמך כמפעל ליצור לוחות חשמל 

 מתח נמוך.
 61439-2לוח החשמל צריך להיות מתוכנן ומורכב על פי התקן הישראלי החדש ת"י 

 . IEC61439-2והאירופאי 

מסומן בתו תקן ישראלי באמצעות מדבקה מקורית של מכון  לוח החשמל צריך להיות
 התקנים.

 
2. ASSEMBLY SYSTEM- לוח שיטה 

סידרה שלמה של אביזרים מכאניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה 

לוח, פסי צבירה, מפסקים, חיווט וכו'(, אשר ניתנים להרכבה בתצורות הרכבה שונות 

 כנן ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן המקורי בהתאם לדרישות המת

 

 סדרת לוחות  שיטה, זרם מרבי נומינלי וזרם קצר מרבי  .3

 סדרת לוחות שיטה יכללו את כל סוגי ההתקנות הקיימות במתקן, כדלקמן:

 ;1s/4000A 100KAהעמדה על הרצפה לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 

  250A 25KA/1sתליה על הקיר לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 

 

4. Original Manufacture –  יצרן מקור 

ארגון אשר ביצע פיתוח הנדסי ללוח שיטה וכמו כן, ביצע בדיקות במעבדה בלתי תלויה, 
 . IECהמאושרת ע"י גוף בינלאומי של 

הלוח לרבות: תוכניות, סרטוטים, יצרן מקור תיעד באמצעות קטלוג יעודי את כל רכיבי 

 הוראות הרכבה לכל הרכבת מפסק בלוח, הוראות והובלה, טבלאות טמפרטורה ועוד. 
 יצרן מקור יכול להיות יצרן מקור וגם יצרן מרכיב. 

 
5. Assembly Manufacturer –  יצרן מרכיב 

הנחיות ארגון אשר מבצע את התכנון וההרכבה של הלוח על פי דרישות המתכנן ובכפוף ל

 יצרן מקור. 
 יצרן מקור צריך להיות בעל תעודת הסמכה בתוקף מיצרן מקור וממכון התקנים הישראלי.

יצרן מרכיב חייב לקבל אישור יצרן מקור על כל שינוי בהרכבה או בסוג האביזר המותקן 
 בלוח.

 
6. Functional Unit (FU) –  יחידת הגנה ותפקוד 

ח צריך להיות בדוק ומקוטלג בקטלוג. כן עליו לכלול כל אביזר הגנה או פיקוד המורכב בלו

את רכיבי ההרכבה, לרבות המפסק וכן הנחיות חיווט לפס צבירה ולכבלי יציאה או תעלות 
 פסי צבירה תקניים 

 

או שווה ערך  Schneider Electricמתוצרת  PRISMAהלוחות יהיו לוחות מודולארים כדוגמת  .7

 מאושר.
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 תקנים. – 2פרק 

 

  IEC certificate מבנה הלוח והאביזרים המותקנים בו יהיו בדוקים ומאושרים באמצעות תעודה 
  1000Vדרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 1חלק  61439ת"י  .1

 1000Vדרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 2חלק  61439ת"י  .2

יות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך המותקנים והמיועדים דרישות יעוד – 3חלק  61439ת"י  .3

 להפעלה ולשימוש בידי אנשים לא מיומנים

 דרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך להתקנה באתרי בניה  - 4חלק  61439ת"י  .4

  buswayדרישות יעודיות למערכת סינוף תעלות פסי צבירה  - 6חלק  61439ת"י  .5

6. IEC 62208  – ות ריקות עבור ארונות ממתכת, נירוסטה ופוליאסטר להתקנה פנימית תיב

 וחיצונית 

7. IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני-  IK 

8. IEC 61921 – קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספק 

9. IEC60831 –  כושר ריפוי עצמיself healing  1למתח עדKA AC   ( 1+2)חלקים 

10. IEC60947–  ( 2/3/4מפסקים, מנתקים ומגענים ) חלקים ציוד מיתוג לרבות 

11. IEC61000 - Electromagnetic Compatibility – EMC -    ( 6עד  2) חלקים 

12. IEC 1643-11 –  תאימות בין רכיב מפסק הגנה לבין מגן נחשולי מתח בעת התרחשות זרם

 קצר 

 

 .קטלוג, תוכנה ותוכניות יצור של יצרן מקורי - 3פרק 
 

ברשות היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט של המוצר שהוא מתכוון לספק. הקטלוג יכלול  .1

אינפורמציה טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות ההרכבה, חיווט, התאמה 

לתקנים, הוראות פסי צבירה, שיטות מידור, הוראות הובלה, הנחיות אחסנה, טבלאות עליית 

 וד בעתיד ועוד טמפרטורה, הנחיות לתוספת צי

 תוכניות מקוריות של יצרן המקור לתכנון מבנה לוח תקני ולחישוב טמפרטורה  .2

 תוכניות יצור אוטוקאד מקוריות של יצרן המקור לכיפוף וחירור נחושת  .3

 הוראות הרכבה לכל רכיב המורכב בלוח .4

 

 .הגשת תוכניות לאישור - 4פרק 
 

 את המסמכים הבאים : בעת הגשת תוכניות לאישור יצרן מרכיב יש להציג

תכנון מבנה לוח באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור כדי להוכיח שהתכנון נעשה  .1

 בהתאם להנחיות יצרן המקור 

חישובי טמפרטורה באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור. יצרן המרכיב יציג חישובי  .2

 טמפרטורה הכוללים את זרם ההעמסה המרבי בכל מפסק

מקור הכולל תצלום פרט חיבור שהוא תואם לפרט החיבור של הלוח המוגש קטלוג יצרן  .3

 לאישור

 תוכניות כיפוף וחירור פסי צבירה של יצרן המקור   .4

 טבלת שטחי חתך לחיווט המפסקים .5

 דוח ביצוע בדיקות שיגרה כנדרש בתקן  .6

 הנחיות הובלה ואחסנה  .7

 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים  .8

 באחריות קבלן החשמל, בכפוף לקטלוג יצרן מקורי והתקן מידות הלוחות והתאמתם לשטח .9

  AS MADEתוכניות סופיות  .10

 זרם העמסה המרבי  - INCקווית הכוללת נתון -תוכנית חד .11

 נתונים חשמליים כלליים .12
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,  כולל הנחיות לקבלן כיצד לשמור על האוורור בעת התקנת מבנה IPדרגת אטימות לוח  .13

 לוח בשטח

 
 ומעטפת ללוחות להעמדה על הרצפה ותלייה על הקיר  מבנה לוח )מסד( - 5פרק 

 
רציפות ארקה חייבת להיות בהתאם להנחיות יצרן מקור כפי שנבדק ואושר במעבדה 

 חיצונית. זאת כדי לשמור ולהגן על אנשים ורכוש בעת התרחשות זרם קצר

 

  61439ות"י   IEC61439-2לתקן  certificateלמסד הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .1

 Prisma Pכדוגמת  4000A – ICW 100KAנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד מב .2

כל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כיסויים  .3

 ומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה

 ביניהם  מבנה הלוח וכל חלקי המתכת יהיו עמידים בפני קורוזיה ומאורקים .4

כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים ודלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד  .5

 דינמיים הנוצרים בזמן התרחשות זרם קצר-בפני כוחות אלקטרו

מבנה לוח השיטה יהיה בעל פנלים פריקים כברירת מחדל, גם אם יש דלת, זאת כדי להגן  .6

ולא מורשים וכמו כן, כדי לספק הגנה בפני קשת  מפני פגיעה מקרית באנשים שהם מורשים

 חשמלית

 הפנלים יהיו מקוריים וניתנים להסרה ע"י מברג בלבד כנדרש בתקן   .7

  4000Aלוח השיטה יהיה מודולארי ויאפשר לבצע את כל סוגי ההרכבות עד לזרם של  .8

תיחה נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן פ .9

 לפתיחה מהירה   

 הדלתות יהיו דלתות ממתכת חלקות או שקופות בעלות זכוכית מחוסמת  .10

 
 מבנה לוח )מסד( ומעטפת ללוחות חשמל לתלייה על הקיר   5.1

 

  61439ות"י  IEC61439-2לתקן  certificateלמבנה הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .1

 Prisma Gכדוגמת  ICW25KAו  A 630מבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  .2

כל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כיסויים  .3

 ומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה

מבנה לוח השיטה יהיה עם פנלים פריקים כברירת מחדל גם עם יש דלת, זאת כדי להישמר  .4

 רשים ולא מורשים וכמו כן, הגנה בפני קשת חשמליתמפני נגיעה מקרית באנשים שהם מו

נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן פתיחה  .5

 לפתיחה מהירה

הדלתות יהיו שקופות כברירת מחדל כדי שיהיה אפשר לראות דרכן, ללא צורך בפתיחת  .6

 הדלת ע"י אנשים לא מורשים 

 כבה: אחד ליד השני או אחד מעל השני, בהתאם לגודל הנישה ישנן מספר אפשרויות הר .7

מ"מ בלבד ומיועד להתקנה תחת  175עבור לוחות משרדים או בתי ספר עומד הלוח צריך  .8

 הטיח 

 לכניסת כבלים מהצד  300קיימת אפשרות, לפי הצורך, להתקין תא רוחב  .9

 

   דרגת הגנה מפני התחשמלות, IK -, דרגת הגנה בפני הלם מכני IP -דרגת אטימות  - 6פרק 
 

 . IP55כברירת מחדל, דרגת אטימות למבנה לוח שיטה תהיה  .1

 תהיה עם דלת או ללא דלת ועם פנלים   IP55דרגת אטימות  .2

 .IK10למבנה לוח שיטה תהיה  IKכברירת מחדל, דרגת הגנה  .3

גה דרגת הגנה מפני התחשמלות העלולה להיגרם מנגיעה מקרית בחלקים "חיים" תהיה מדר .4

IPXXBיצרן מרכיב חייב להשתמש בכיסויים מקוריים .. 
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כברירת מחדל, הגנה מפני התחשמלות ונגיעה מקרית תהיה בעזרת התקנת פנלים פריקים  .5

 .באמצעות כלי עבודה בלבד

ציוד ואביזרים יותקנו בלוח, כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה תוך שמירה על  .6

 הבטיחות 

 

להעמדה על הריצפה או תליה על  IP55הגדרות והנחיות למבנה לוח שיטה בדרגת אטימות  6.1

 .הקיר 
 
 .IEC61439וכן  61439מבנה הלוח יהיה כחלק מלוח שיטה המאושר במכון התקנים ת"י  .1

 .יהיו עם פס אטימה מיוחד המותקן במפעל הייצור IP55דלתות בדרגת אטימות  .2

 . IK10דרגת הגנה בפני הלם מכני תהיה  .3

מבנה הלוח יהיה עם פנלים פריקים או שקופים במידה וקיימים מתחת ממסרים או מגענים  .4

 .וכדומה 

הדלתות יהיו דלתות שקופות כדי שיהיה אפשר לראות דרכן את הציוד ללא צורך בפתיחת  .5

 .הדלת 

מבנה הלוח להעמדה על הריצפה יסופק עם ריצפה ויכלול פס אטם לכניסת כבלים מהחלק  .6

 . התחתון

חל איסור לבצע קידוח במעטפת הלוח למעט התקן מיוחד המאושר ע"י יצרן מקור וזה חלק  .7

 .מלוח שיטה 

כל מנורות הסימון, רבי מודד בוררים וכדומה יותקנו על הפנלים הפנמיים על ציר פתיחה  .8

  .וחוט ארקה

עבור כניסת כבלים יצרן המרכיב יבצע הרכבת אנטיגרונים או פלנ"ג בהתאם לכמות  .9

  .כבלים והנחיות יצרן המקורה

 
 פסי צבירה, מבודדים ואופן התקנתם  - 7פרק 

 

 .ומוגדרים בקטלוג יצרן מקור IEC61439-2פסי צבירה צריכים להיות בעלי תקן  .1

 .פס צבירה צריך לאפשר חיבור ופירוק מחברים מחזית הלוח וללא צורך בפעולת קידוח .2

לעמוד בטמפרטורה גבוהה באמצעות צלעות בשל ריבוי חיבורים, פס הצבירה הצורתי צריך  .3

    .ותעלות קירור

 ICUפס צבירה ומבודדים בלוחות ראשיים צריכים להיות מותאמים לזרם קצר המחושב בלוח  .4

  ICW=ICU.  -ולמשך פרק זמן של אחת שנייה 

בלוח שיטה אחד צריכים להיות שני סוגי פסי צבירה: פס ראשי ופס חלוקה לצורך הזנה  .5

  .אהמפסקי יצי

פס צבירה ראשי יותקן בחלק העליון או התחתון של הלוח בהתאם לדרישות המתכנן  .6

  .ובכפוף לתוכניות והנחיות מתוך קטלוג יצרן המקור

  .פס צבירה לחלוקה יותקן בצד הלוח כדי לאפשר הזנה לשתי תאים .7

פעולות לפסי צבירה ראשי ולפסי חלוקה חייבת להיות נגישות ישירה מחזית הלוח לצורך  .8

גרפית תקופתית, כפי שנדרש על -תחזוקה, הוספה או החסרה וכמו כן, לצורך בדיקה תרמו

פי התקן )לא תאושר התקנת פסי צבירה מאחורי מפסקים, למעט ללוחות לתליה על 

 .הקיר(

מספר המבודדים של פסי צבירה יוגדרו בקטלוג יצרן המקור בהתאם לזרם הקצר הצפוי ויש  .9

 .יות לאישור להגדיר נתון בתוכנ

הברגים והאומים לחיבור מחברים לפס צבירה יהיו מקוריים כחלק מלוח השיטה וסגירתם  .10

תעשה באמצעות מפתח מומנטים במידת הכוח הנדרשת על פי הנחיות הרכבה של יצרן 

 .המקור

 . 2B כברירת מחדל, דרגת המידור של פסי צבירה תהיה מסוג .11
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כיסוי מקורי צריך להיות לכל פסי צבירה בלוח שיטה הכולל פתחי אוורור והגנה מפני נגיעה   .12

 .מקרית וניתן להסירו באמצעות כלי עבודה בלבד, כנדרש בתקן 

צריך להיות מכל הצדדים, כגון : בחזית, בצד התחתון,   2Bכנדרש בתקן, מידור פסי צבירה  .13

 העליון והאחורי 

 .אשי יהיה בהתאם לזרם הנומינלי של המפסק הראשי שטח החתך לפס צבירה ר .14

שטח החתך של פסי צבירה לחלוקה יהיו על פי סכום המפסקים המוזנים ממנו כפול מקדם  .15

 . DFהעמסה 

הפאזות עם אפס באותו  3להקטנת שדות אלקטרומגנטיים נדרש להתקין פסי צבירה של  .16

   .מבודד 

 

הגדרות כלליות למכלול הרכבה וחיווט לאביזר הגנה או פיקוד בלוח  -  Functional Unit -FU - 8פרק 

 .שיטה
 

לכן, יצרן מרכיב  כללי: פרק זה מורכב מאוד מאחר ומגוון האפשרויות הקיימות הן רבות ומגוונות. 

חייב לבצע את הרכבתם בהתאם לקטלוג יצרן מקור. במידה ולא קיים פרט חיבור זה חייב היצרן 

 צרן המקור אישור בכתב לביצוע.המרכיב לקבל מי

 
כברירת מחדל, כל המפסקים בלוח שיטה יותקנו בהתקנה אנכית ולא אופקית, למעט  .1

  .באישור חריג מהמתכנן

(  יהיו מודולארית וניתנות להחלפה מחזית הלוח. הגישה לכל FUיחידות תפקוד המפסקים ) .2

 הציוד תהיה רק מלפנים. 

מגשי התקנת ציוד )פלטות( יהיו מקוריים ויכללו אומים מסומררים כדי לאפשר התקנה  .3

 .ישירה מחזית הלוח וללא חשש שהאום יפול על חלקים "חיים"

פסי דין יהיו פסים מקוריים של לוח השיטה, כולל ברגים לחיזוק לגוף הלוח ולשמירת רצף  .4

 .ארקה 

  .אמצעות פסי צבירה לקליטת כבליםומעלה תעשה ב 800A -כניסת כבלים למפסקים מ .5

תעשה באמצעות לשות בתא חיבורים או ישירות  630 – 400כניסת כבלים למפסקים  .6

 .למפסק ע"י מחבר כפול

שה ישירות למפסקים ע"י מחבר מהיר או נעלי כבל תע 250עד  63כניסת כבלים למפסקים  .7

 .תקניים

  .תעשה דרך מהדקים לפס דין ולא ישירות כניסת כבלים למאזים .8

 

 

 .250Aועד  63A -הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למפסק יצוק מ   Functional Unit -MCCB  - 11  פרק
 

 התקנת המפסקים תהיה אנכית בלבד  .1

 פסי צבירה יהיו מותקנים בחזית הלוח. לא תאושר התקנה אחורית  .2

 רות וללא צורך בהוספת חיווט והרכבה מפסקים ישי 4פסי צבירה יזינו לפחות  .3

 פסי הצבירה יהיו עם כיסוי מאוורר ומוגנים מפני נגיעה מקרית  .4

יאפשר מקום שמור אמיתי לקליטת מפסקים עתידית ללא צורך  FU MCCB 250המכלול  .5

  Schneider Electricתוצרת   Linergy FCבהוספת חיווט כדוגמת 

 
 

 
 

 

 
 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

80 

 

 .הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למא"זים )מפסק אוטומטי זעיר(   Unit Functional -MCB  - 13פרק  
 

 מא"זים  24 -פס דין יהיה מקורי כולל ברגים לשמירת רצף ארקה וכמו כן יתאים ל .1

ההזנה למא"זים תעשה על ידי בלוק חיבור המורכב על פס דין או מעל המא"זים )מסרק לא  .2

  Linergy FMכדוגמת  יאושר(,

מא"זים ישירות וללא  24 -ויאפשר הזנה ל IPXXBיהיה עם מחבר מהיר והגנה בלוק החיבור  .3

 צורך בחיווט ארוך ומורכב בתוך תעלות חיווט וכדומה 

בחירת מא"זים ובלוק החיבורים תעשה מתוך קטלוג יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר  .4

 והמפסק הראשי שמזין אותם 

על מנת למנוע התחממות החוטים החיווט יעשה באמצעות לולאות חיווט ולא בתעלות  .5

 ולאפשר קירור יעיל 

 
הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט הגנות מתחי יתר ומפסק    Functional Unit  -MCB+SPD - 14 פרק

 הגנה 
 

 סוג הדגם, תוצרת  ואופן ההתקנה של מגן מתח יתר יעשה על פי אישור והנחיות יצרן מקורי .1

 צריך לשמור על אחידות בסוג הדגם והתוצרת של מגן מתח יתר לבין המפסק המגן עליו   .2

בחירת הגנה תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ וכן תאימות הגנה עורפית עם  .3

 המפסק שמגן עליו

 חוט  ארקה יהיה קצר כמה שיותר ויחובר לפס ארקה או למסד הלוח הקצר מבניהם  .4

 יהיו קצרים מאוד כדי למנוע עליית מתח  MCB+SPDים את חוט הפאזה והאפס המזינ .5

   SPD-שטח חתך לגיד הארקה יהיה גדול יותר משטח החתך המזין את ה .6

 

הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למערכת החלפת    Functional Unit  -Source Changeover- 15פרק 

 .הזנות
 

 כל תצורת חיבור צריכה להיות מקוטלגת בקטלוג וכוללות הוראות הרכבה וחיווט  .1

 לצורך תחזוקה, הנישות למפסק והמונעים יהיו מהחזית  .2

חיבור "גשר" ביציאה ממפסק ח"ח גנרטור יעשה על ידי פרט תקני ומקוטלג. לא יאושר פרט  .3

 חיבור אחר

להתקנה בלוח חשמל ומאושרת  IECמערכת הבקרה להחלפת הזנות צריכה להיות תקנית  .4

 על ידי יצרן המקור 

 rated impulse withstand voltage (Uimp=) of 8 kVמערכת הבקרה צריכה לעמוד בתקן  .5

IEC60947 -  

6. Overvoltage Category IV – 690V –  4עמידה במתח יתר בדרגה  

  IVEהחיגור החשמלי יעשה ביחידה נפרדת מבקר החלפה כדוגמת  .7

מצד ח"ח וגנרטור צריכים להיות מחוגרים חשמלית ומכאנית ביניהם ומורכבים  הגנות פיקוד .8

 ביחידה נפרדת מבקר החלפה 

 
 .הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט מכלול בנק קבלים  Capacitor Bank Functional Unit  -  16פרק 

 
 מכלול הרכבה יעשה בהתאם להנחיות יצרן מקור  .1

 כגון : קבל, מגען, משנק, מפסק וחיווטהמכלול הבדוק יכלול אביזרים,  .2

 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה מהירה לצורך תחזוקה .3

  IEC61439-2 , IEC61921בנק הקבלים יבדק בזרם קצר כנדרש בתקן  .4

 בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות ותרמוסטטים, כנדרש בקטלוג יצרן מקורי .5

  Prismaמלוח שיטה, כדוגמת בנק הקבלים יהיה כחלק  .6
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 .טמפרטורה סביבתית, תנאי התקנה - 17פרק 
 

 לוח החשמל יתוכנן להתקנה פנימית בחדר חשמל או בנישה בהתאם לגודל לוח השיטה  .1

  35ºCשעות צריכה להיות  24 -טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל .2

 C˚40טמפרטורה מקסימאלית רגעית צריכה להיות ל  .3

  50%לחות יחסית צריכה להיות  .4

 
 

 
 

 .מרחקי זחילה, מרחקי בידוד ודרגת זיהום - 18פרק 
 

  IEC61439-1מרחקי זחילה ומרחקי בידוד אוויר יהיו בהתאם לדרישות התקן  .1

  IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  .2

   IIIסיווג מתח יתר בלוח משני  .3

  3דרגת הזיהום בלוח תעשייתי ומבנים תהיה  .4

 1000Vמתח הבדדה צ"ל  .5

 ציוד פיקוד, בקרה ומשנ"ז צריכים לעמוד בדרישות הנ"ל  .6

 
 .מקום שמור "רגיל" ו"אמיתי" %30  - 19פרק 

 
 מקום שמור המוגדר כדלקמן :  30%יצרן מרכיב צריך לתכנן את מבנה הלוח עם 

או מפסקים בגדלים שונים,  מקום שמור "אמיתי" הינו מקום שמור המוגדר למאזים 20% .1

 וכולל פסי צבירה וחיווט לקליטת המפסקים, ללא צורך בהוספת חיווט מאולתרת 

 מקום שמור "רגיל" הינו מקום שמור לשימוש כללי ולא מוגדר  10% .2

יצרן מרכיב יתעד את שיטת ההרכבה. קטלוג היצרן יספק את הנחיות ההרכבה לאיש  .3

 התחזוקה 

 טמפרטורה, כולל המקום השמור העתידי  יצרן מרכיב יספק חישובי .4

יצרן מרכיב יוודא שהמקום השמור יעשה על פי הנחיות יצרן מקום ולא יאפשר לקבלן לבצע  .5

 אלתור מקומי

 
 .דרגת מידור ומקדם העמסה  -  20פרק 

 
 ובקטלוג יצרן מקור יכלול את הכיסויים והמידורים  4bמבנה לוח שיטה יתאים לדרגת מידור עד

 המקוריים לצורך ביצוע

. זה כולל מידור והגנה מפני נגיעה  2bכברירת מחדל, דרגת המידור בלוח שיטה תהיה  .1

 והמשני  מקרית של פס הצבירה הראשי

תהיה לפי דרישה במתקנים חיוניים, כגון: בתי חולים, מתקנים צבאים  4 -ו 3דרגת מידור  .2

 וכדומה 

 , כדלקמן :IEC61439לה בתקן מקדם העמסה בלוח צריך להיות בהתאם לטב  .3

  0.9יהיה  DFאז מקדם  3 – 2במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .4

 0.8יהיה  DFאז מקדם    5 - 4במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .5

 0.7יהיה  DFאז מקדם  9 – 6במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .6

 0.6יהיה  DFאז מקדם  10במידה וכמות המפסקים בתא הינה מעל  .7

 

   3P+LINKהקטנת שדות אלקטרומגנטיים - 21פרק 
 

על היצרן המרכיב לבצע תכנון מבנה לוח שיטה כך שכל המפסקים, לרבות מפסק ראשי ומפסקי 

התקנה זו  מקטינה את השדות האלקטרומגנטיים ואת , LINK –יציאה, יהיו עם קוטב רביעי לא מוגן 
 .לוח החשמלהקרינה הסביבתית וכמו כן, מפחיתה את התחממות דפנות 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

82 

 

הקוטב הרביעי ואופן התקנתו יהיו מקוטלגים בקטלוג יצרן מקורי ובדוקים לפי התקן  .1

IEC61439-2  

יהיה מוגן מפני נגיעה מקרית ויתאים למפסק בגודל הפיזי ולכושר  LINKהקוטב הרביעי  .2

 ההולכה 

לצורך הגנה בפני התחשמלות  LINKבמידת הצורך, ניתן יהיה לנתק את הקוטב הרביעי  .3

 מזרם חוזר 

על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי  .4

 הפאזות בחזית הכיוון ממנו ניגשים לטפל בפסים

 
 הובלה והתקנה בשטח – 22פרק 

 
יצרן המרכיב חייב לספק הוראות הובלה, הרמה והתקנת הלוח בשטח בהתאם להנחיות  .1

 מקורי יצרן 

 יצרן המרכיב יספק הוראות אחסנה ותנאי סביבת עבודה שעל הלוח שיטה לעמוד בהן  .2

מ"מ, המאפשר שינוע על  65או  50יצרן המרכיב חייב להתקין בלוח השיטה סוקל בגובה  .3

 גבי צינורות קשיחים 

במידה והלוח גדול ויש צורך לפרק אותו למספר חלקים אז יצרן המרכיב חייב לבצע את  .4

 בה בשטח ההרכ

 
 

 .תא כבלים ותוכנית כניסת כבלים  - 23פרק 
  

לדרגת המידור, כדלקמן  יצרן מרכיב יתכנן את כניסת הכבלים ואת אופן חיבורם למפסקים בהתאם

: 
כניסת הכבלים תהיה מהחלק התחתון של תא המפסקים או מהחלק  2Bבדרגת מידור  .1

 .העליון, בהתאם לתוכנית השטח

כניסת הכבלים תהיה אך ורק מתא כבלים המותקן בסמוך לתא  4ו  3בדרגת מידור  .2

  .מפסקים

הכבלים יחוברו ללשות המותקנות בתא כבלים ומהלשות למפסק   B 3/4בדרגת מידור  .3

  .באמצעות  פס גמיש, בהתאם להנחיות יצרן מרכיב

הכבלים יחוברו ישירות למפסק באמצעות מחבר מהיר או נעל כבל  A 3/4בדרגת מידור  .4

 לץ נעל כבל()מומ

 הלשות והמחברים במפסק יתאימו לחיבור כבלים מנחושת ואלומיניום  .5

 כל המפסקים בלוח שיטה יכללו כיסויי כבלים מקוריים  .6

יצרן מרכיב יבצע את הרכבת האנטיגרונים או הפלנ"ג בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת  .7

 בו

 

 .שטח חתך של מוליך האפס ופס הארקה – 24פרק 
 

 שטח החתך של מוליך האפס יהיה זהה לשטח החתך של מוליך הפאזות 

 המבודד לפסי צבירה יתאים לארבעה מופעים הכוללים שלוש פאזות ואפס .1

אזי מוליך האפס יותקן בנפרד מהפאזות  3Pמאחר ומספר הקטבים של המפסקים הוא  .2

 בחלק התחתון או העליון

ובהתאם לזרם הקצר הצפוי בלוח  שטח  פס הארקה יהיה בהתאם להנחיות יצרן מקור .3

  ICUהחשמל 

פס הארקה יותקן ישירות במסד הלוח בהתאם להנחיות יצרן מקור כדי לשמור על רציפות  .4

 ארקה  
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 .בדיקות שיגרה – 25פרק 
 

בהתאם לתקן יצרן מרכיב יבצע בדיקות שיגרה ויגיש את הדוח כנספח בעת מסירת הלוח ללקוח 
 הסופי 

הלקוח והפנלים כך שלא יהיה ניתן לבצע חדירה של כלי בין למעטפת  IPדרגת הגנה  .1

 הפתחים של המפסקים

 הגנה בפני התחשמלות כדי לוודא שקיימים פנלים וכיסויים על כל החלקים ה"חיים" .2

 1למשך  2500Vבהתאם למתח הבדיקה הנדרש למשך    dielectric testבדיקת הבדדה  .3

 שנייה  

  500V -בעזרת מכשיר רמת בידוד ל  insulation testבדיקת בידוד  .4

 רציפות ארקה בכל החלקים המתכתיים .5

 
 

 
 

 .IEC61921-IEC 61439/2קבלים על פי   לוחות 08.14.2

 
 כללי  - 1פרק 

 
  1על לוח הקבלים להיות תקני וזהה בדרישותיו ללוחות חלוקה כמפורט בחלק  .1

 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה לצורכי תחזוקה .2

 IEC61439-2בנק הקבלים יבדק במעבדה בלתי תלויה עם תעודה מאושרת כנדרש בתקן  .3

,IEC61921  

 בדיקת המעבדה תכלול בנק קבלים, כגון: קבל, מגען, משנק, מפסק וחיווט .4

  IK10החוזק המכאני של הלוח יהיה בדרגת  .5

 ותרמוסטטים כנדרש בקטלוג יצרן מקורי  בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות .6

 Schneider Electricתוצרת    Varsetלוח הקבלים יהיה כדוגמת לוח  .7

 

 הגדרות לקבלי הספק  - 2פרק 
 

, בעלי כושר ריפוי עצמי IEC60831בדוקים ומאושרים בתקן  Heavy dutyקבלי הספק צ"ל  .1

self healing  1000לזרם חילופין עדV   :כדוגמתVarplusCan 

 הקבלים יהיו בעלי הפסדי אנרגיה נמוכים  .2

הקבל יכלול הגנה כפולה כדי למנוע שריפה בלוח, הכוללת נגדי פריקה והתקן לחץ המנתק  .3

 את מתח האספקה בעת עליית המתח וכן בעת כשל פנימי 

 המופעים  3המכלול ינתק את  .4

  PCB  - polychlorinated biphenols-אין להשתמש בשמן כאמצעי לספגת הקבל  .5

 לרבות נגדי פריקה  KVARוואט/ 0.5הפסדי הקבל לא יעלו על  .6

   440Vהקבל יעמוד במתח עבודה של  .7

 

 עמידות הקבל בדרגות זיהום הרמוניות  - 3פרק 
 

 תכנון תא הקבלים צריך לעמוד ברמת זיהום הרמוניות שבמתקן ולמנוע התגברות התדר
מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים   400Vבמתח רשת   400/415Vקבל במתח  .1

 מהספק השנאי  15% -יהיו קטנים או שווים ל שמייצרים הרמוניות

מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים שמייצרים   400Vבמתח רשת   440V קבל במתח .2

 מהספק השנאי 15%  - 25%יהיו בתחום שבין   הרמוניות

מיועד לשימוש  400Vבמתח רשת  Hz 190/215, 135בתדר  DRעם משנק 480V קבל במתח  .3

מהספק  25% - 50%במתקן שבו סה"כ ההספקים שמייצרים הרמוניות יהיו בתחום שבין 

 השנאי 
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  Detuned Reactors –DRהגדרות למשנקים  - 3פרק 

 
  IEC60076-6המשנקים להגבלת הרמוניות יעמדו בתקן  .1

 המשנק יהיה ליבת ברזל תלת מופעי עם ליפופי נחושת או אלומיניום  .2

 המשנק יצויד עם התקן הגנה אשר ישמש לניתוק במצבים של עומס יתר  .3

 להלן הגדרות חשמליות:  .4

 Tolerance : +/- 5 % 

 Tolerance between phase : Lmax/Lmin < 1.07 

 Tuning order : 2,7 (relative impedance : 13,7%); 3,8 ; 4,3 ( relative impedance : 5.4 

% ) 

 Permissible overload fundamental current: 1.1 time the nominal current (I1). 

 Insulation level : 1.1 kV according to IEC 76 

 Test voltage ( coil to core ) : 3,3 kV 1 minute 

 Distance between terminals and earth : 20 mm 

 
 
 
 

 מגענים לקבלים - 4פרק 
 

  IEC60947-4המגענים יהיו מדגם יעודי לניתוק וחיבור הקבלים ויעמדו בתקן  .1

ונגדי ריסון לצורך ביצוע מקדים לפני   early makeהמגענים יהיו בעלי מגעים מקדימים  .2

 המגעים הראשיים לשם פריקת הקבל בצורה מהירה ועילה

יהיו בעלי מגעי עזר מקדים לחיבור נגדי ריסון המנחית את זרמי התנעה של הקבל  המגענים .3

 8Xinל 

 המגענים יבחרו על פי טבלאות תאימות מקטלוג היצרן .4

   Schneider Electricמתוצרת  LC1DKהמגענים יהיו כדוגמת  .5

 

 בקר כבלים – 5פרק 
 

מגע התראה, חיישן  דרגות ויכלול: צג בקרה, 12או  6בקר הקבלים יאפשר בקרה על  .1

 טמפרטורה 

 ומאושר להתקנה בלוח חשמל   IECהבקר צריך להיות תקני לפי  .2

 בקר הקבלים יכלול חיישן טמפרטורה, הכולל מגע יבש להפעלת המאווררים בלוח  .3

 בקר הקבלים יכלול הגנה על הקבלים כתוצאה מרמת הרמוניות גבוה  .4

 cos Φולא  PFכיול הבקר יעשה עלפי  .5

יאפשר תכנות "חכם" ויבצע חיבור וניתוק בנק הקבלים לפי ההספק הנדרש בקר הקבלים  .6

 לביקוש שיא 

 הבקר יכלול התראות כגון ירידה בקיבוליות בנק הקבלים וזרם יתר בקבל  .7

  אופציה לבקר הקבלים עם יציאת תקשורת וחיבור לבקרת מבנה  .8

וראקטיבי, עיוות הבקר יספק מידע על כופל ההספק, דרגות מחוברות, זרם אקטיבי  .9

הרמוניות בזרם ובמתח, מתח, טמפרטורה, הספקים וספקטרום הרמוני של מתח 

(3,5,7,11,13 ) 

 
 

2-ממתכת או פוליאסטר להתקנה חיצונית  על פי     250A 10KA ארונות חשמל 08.14.3

4-IEC 61439. 
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 הגדרות כלליות – 1פרק  
 

וכמו כן,   10KA RMSהינו עד ההגדרות להלן חלות אך ורק על ארונות החשמל שהזרם הקצר .1

  250Aעד זרם נומינלי של 

ההגדרות הנ"ל חלות על ארונות חשמל, אוטומציה ובקרה העשויים ממתכת או פוליאסטר  .2

 להתקנה חיצונית  או פנימית 

מבנה הלוחות ממתכת או פוליאסטר יעמוד בדרישות התקן, והם יהיו בעלי תעודה אשר  .3

 IECואשר בסמכותו להנפיק תעודת   Bureau Veritasת הונפקה מגוף רשמי ומוכר, כדוגמ

  certificate IEC62208  -רשמית 

יצרן מרכיב יתכנן וירכיב את לוח וציוד המיתוג על פי הנחיות קטלוג יצרן מקור הכולל את  .4

 המבנה, פסי הצבירה ואבזרים וכדומה, כדי להבטיח מקסימום התאמה לתקן 

העמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כדוגמת מבנה הלוחות ממתכת יהיה מיועד ל .5

SPACIAL   

מבנה הלוחות מפוליאסטר יהיה מיועד להעמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כדוגמת  .6

THALASSA  

ארונות נירוסטה יעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת  .7

SPACIAL SFX   

 SPACIALאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת יעמדו בדרישות התקן וי 19ארונות '' .8

19'' 

 מבנה לוחות הפוליאסטר יהיה מאושר על ידי חברת חשמל  .9

יצרן מרכיב יספק תיק מוצר עם כל דוחות החישובים ותוכניות לאישור מתכנן בעת אספקת  .10

 הלוח 

מביצוע  יצרן המרכיב יהיה יצרן לוחות כללי אשר מייצר לוחות המתאימים לתקן ופטורים .11

  61439-1של ת"י  10.11בדיקות עמידה בזרם קצר לפי סעיף 

 יצרן מרכיב כללי יציג אישור יצרן מקור בתוקף וכן אישור מכון התקנים  .12

 יצרן מרכיב כללי יספק הצהרת יצרן המעידה כי תכנן והרכיב את הלוחות בהתאם לתקן  .13

 אסטר להתקנה חיצונית תעשה לארונות מתכת ופולי UVבדיקת  קרני  .14

 
 

 

 
 .לסדרת בדיקות IEC62208נתוני דרישות התקן   - 2פרק 

 

 הבדיקות כנדרש בתקן, כדלקמן : 13 -כדי לעמוד בדרישות התקן ארון החשמל יעמוד בהצלחה ב

 

 .סימון .1
 .עומסים סטטיים  .2

 .הרמה  .3
 .עומסים משקליים  .4

 . IKדרגת הגנה בפני הלם מכני  .5
 . IPדרגת אטימות  .6

 .חוזק דיאלקטרי .7

 .עמידה תרמית   .8
 .עמידות בחום באמצעות חוט להט .9

 .עמידות בחום ואש ישירה .10
 .רציפות מעגל ארקה להגנה .11

 .עמידות לתנאי מזג אוויר .12

 .עמידות בפני קורוזיה .13
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 תאימות לתקנים לארונות מתכת ולפוליאסטר   3 –פרק 

 
1. IEC62208 –  מארזים ריקים ללוחות מיתוג ובקרה 

2. IEC62208-9.12/ 9.13 –  בדיקתUV  להתקנה חיצונית ועמידה בפני קורוזיה 

3. IEC60529 –  דרגת הגנהIP  המסופקת למארז 

4. IEC62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכני– Ik 

5. IEC61439-1 –  מכלול ציוד מיתוג ובקרה לאחר בדיקות מעבדה 

6. IEC60695-2-1 –  בדיקות עמידות באש וכיבוי עצמי לארונות פוליאסטר באמצעותGlow wire :

 מעלות  960עמידות והתנגדות מרבית לטמפרטורות גבוהות ובאש עד 

7. IEC60695-10-2 –  בארונות פוליאסטר, בדיקת עמידות בפני חום גבוה ולחץball pressure 

test מעלות  150. התוצאה היא שהארון לא מתרכך בחום גבוה מעל 

8. ISO14001/9001 - עודת תאימות לתקןאתרי הייצור יהיו בלתי מזהמים ובעלי ת 

9. Ddesign-ECO – פיתוח הארונות והתכנון יעשה בשיטה אקולוגית והחומרים יהיו נטולי הלוגן 

10. REACH/ROSH – תהליך צביעת הארונות יבוצע בהתאם לחקיקת התקנים  

 

 הנחיות תכנון ארון חשמל ממתכת ופוליאסטר   4 -פרק 
 

  250A X 80% = 200Aהמותר בלוח יחושב לפי    INC הזרם המרבי .1

 10KA RMSהמותר בלוח יחושב לפי  IKהזרם הקצר המרבי  .2

פסי צבירה יבחרו מיתוך קטלוג יצרן המקור, כולל כל המתאמים לחיבור פסקים ומתנעים,  .3

 Linergy BZכדוגמת 

סידור הציוד על גבי פלטה יעשה בצורה מרווחת ונוחה לתחזוקה,  כולל תעלות חיווט,  .4

 מהדקים וכדומה 

 מהשטח עבור מפסקי יציאה, מהדקים ופסי צבירה 30%יש ליעד  .5

בהתנעה ישירה יצרן המרכיב יבחר במתנע משולב  FU Motorעבור המכלול להפעלת מנוע  .6

    GV2ישיר לקו, כולל את כל המחברים המקוריים על מנת להבטיח עמידה בתקן, כדוגמת 

המרכיב יבחר מספק בהתנעת כוכב משולש יצרן  FU Motorעבור המכלול להפעלת  מנוע  .7

וכן את כל המחברים המקוריים המאפשרים  O.L-אחד את כל הציוד, הכולל: מתנע, מגען ו

 + GV2 + LCלבצע גישור בין המגענים והזנה כפולה בהתאם לדרישות התקן כדוגמת סדרה 

LRD    

החיבור למפסק הראשי יעשה ישירות למפסק באמצעות נעלי כבל או מחבר מהיר או מכפל  .8

 ל במידת הצורךכפו

ההזנה בין המפסק הראשי לבין פסי הצבירה תעשה ע"י סידור המוגדר על ידי יצרן המקור  .9

 Hאו על פי טבלה 

  IEC61439-1בתקן  Hהמוליכים לצורך חיווט בלוח יבחרו על פי טבלה  .10

יצרן מרכיב יבצע ויספק למתכנן חישובי התחממות באמצעות תוכנה מקורית של מבנה  .11

פנימית או חיצונית כדוגמת  מתכת או פוליאסטר המיועדת להתקנההלוח המסופק מ

Proclima 

על פי חישובי ההתחממות היצרן מרכיב את הוונטות, פתח האוורור, התרמוסטטים ויחידות  .12

הקירור מיצרן המקור של המבנה כדי להבטיח את דרגת האטימות המרבית ועמידה בתקנים 

 הרלוונטיים 

ן המרכיב לא יבצע שום חירור בדפנות בדלת השקופה אלה רק בלוח להתקנה חיצונית היצר .13

 על הדלת הפנימית 

 

 הגדרות יעודיות  -ארון חשמל ממתכת  5 -פרק 
 

 סדרת ארונות יכללו מגוון רחב של דגלים להתקנה על הרצפה ועל הקיר  .1
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בחום  מפולמר RAL7035ציפוי הארון יעשה באמצעות אבקת אפוקסי במרקם טקסטורה  .2

 לעמידות ממושכת ואיתנה בפני קורוזיה 

 כל הדפנות יהיו במישור המסגרת כדי למנוע חיכוך ופגיעות במהלך ההתקנה  .3

 במקומות מיוחדים ובעייתיים תתאפשר התקנת דלת בדופן השמאלי או הימיני של הארון  .4

תוח במקרה של התקנה של שני ארונות או יותר יש להתקין את הדלתות באופן שניתן לפ .5

 אותן ללא הפרעה מהארון הצמוד אליו 

דלת הארון תהיה עם אטם פוליאורטן מוקף. הפתיחה תהיה קדמית, המבנה הפנימי של  .6

 הדלת יאפשר התקנת אביזרים וציוד לדלת 

 הדלת השקופה עשויה מזכוכית מחוסמת עם ציפוי מיוחד למניעת נפילת שברי הזכוכית  .7

עם ידית פתיחה הניתנת לפתיחה באמצעות מפתח הדלת לארון להעמדה על הרצפה יסופק  .8

 יעודי או באמצעות מוט כפול / מפתח רגיל / מפתח משולש / מפתח מרובע 

  IK08ולדלת שקופה  IK10דרגת חוזק מכאני לדלת חלקה תהיה  .9

 תלוי בסוג המבנה  120/180ניתן יהיה לפתוח את הדלת בזוית  .10

 ניתן להחליף את כיוון הפתיחה מצד ימין לצד שמאל ולהיפך  .11

  Spacial CRN/S3Dכדוגמת  IP66דרגת האטימות לארונות לתלייה על הקיר תהיה  .12

 Spacial SF/SMכדוגמת  IP55דרגת אטימות לארונות על הרצפה תהיה  .13

 ארון לתלייה על הקיר יהיה בנוי ומרותך כמקשה אחת בשיטת "מונובלוק"  .14

 להעמדה על הרצפה יהיו בנויים בשיטה מודולארית או מונובלוק לפי בחירהארונות  .15

 

 הגדרות יעודיות  –ארון חשמל מפוליאסטר לתלייה על הקיר או על הרצפה )פילר(  6 -פרק 
 

 סדרת הארונות יכללו דגמים להתקנה על הרצפה ולתליה על הקיר  .1

  Thalassa PLAסדרת הארונות להתקנה על הרצפה )פילר( יהיו כדוגמת  .2

 Thalassa PLMסדרת הארונות להתקנה על הקיר יהיו כדוגמת  .3

 RAL7032ארון הפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית בתהליך יצור מיוחד של יציקת לחץ בגוון  .4

 המיועד לשימוש פנים או חוץ 

  IP65דרגת האטימות לארונות לתלייה על הקיר או העמדה על הרצפה תהיה  .5

  IP54 –דרגת האטימות לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג וגגון מעליו  .6

דרגת אטימות לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג וגגון מעליו ובנוסף פתח  .7

  IP44 –כניסת כבלים בחלק התחתון 

בחירת סוג המבנה ודרגת האטימות תעשה על פי הצורך בצורת התקנה ואם כן, האם יש  .8

 רך בפתח אוורור צו

 פתיחת פתח וחירור בארון פוליאסטר יעשה על פי  הנחיות יצרן המקור  .9

 
 אביזרים  להתקנה לארונות ממתכת או פוליאסטר   7 -פרק 

 
 כל האביזרים יהיו מקוריים וייבחרו מתוך קטלוג יצרן מקור  

 הארון יסופק עם פלטה ממתכת מקורית  .1

 הארון לתלייה על הקיר יסופק עם וו תליה  .2

 ארון מתכת על הרצפה יסופק עם סוקל המאפשר פירוק והכנסת מלגזה  .3

 דלת פנימית נוספת לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקור .4

 מודול פנלים נוסף לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקור .5

 ג יצרן מקור ונטות ופתחי אוורור יהיו מתוך קטלו .6

לכניסת כבלים או  900לארונות פוליאסטר להתקנה על הרצפה )פילר( יסופק סוקל גובה  .7

 סוקר אחר מתוך קטלוג יצרן מקור 
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 .1000Vציוד מיתוג, הגנה, ובקרה בלוחות חשמל עד  08.14.4

 
 כללי  - 1פרק 

 
לוודא שאכן יצרן מרכיב יבחר ציוד מיתוג והגנה אך ורק מתוך קטלוג יצרן מקור על מנת  .1

 .61439שהוא עבר את כל בדיקות הדגם הנדרשים בתקן ת"י 

יצרן מרכיב ישמור על תאימות הגנה עורפית בין כל סוגי הציוד, לרבות מא"זים, מפסקים,  .2

   .מנתקים בעומס, פחתים, מגני מתח יתר, מגענים ווסתי מתח ותדר

יצרן מרכיב ישמור על אחידות הציוד מספק אחד כדי להבטיח תאימות אלקטרומגנטית   .3

Coordination. 

 .כל המפסקים צריכים להיות מוגנים עם כיסוי מקורי כדי למנוע נגיעה מקרית .4

של המפסק או המנתק בהתאם לטבלת  INC -יצרן מרכיב יציין בתוכנית חד קווית את ה .5

  . IP55מעלות צלסיוס ודרגת אטימות  55  עד הטמפרטורה של היצרן המקורי

, מתח בידוד ) 690(  Ue, מתח עבודה ) 440(  Vמתח נומינלי )  : נתוני מתח בלוח  .6

Ui  )1000. 

 .בלוח הראשי המפסק הראשי צריך להיות מפסק מסוג מפסק אוויר נשלף  .7

 .Category B MCCBיהיו מסוג   1250Aועד  800-בלוח הראשי מפסקי היציאה  מ .8

מסוג מגביל זרם קצר אנרגטי דגם  MCCBיהיו  630Aבלוח הראשי מפסקי היציאה  עד  .9

Category A   5וזמן ניתוק עדms  )לא יאושר מפסקי יצוקים מגבילי זרם קצר עם קבוע זמן(. 
 

 .הגדרות כלליות למפסק מגביל זרם קצר מסוג אנרגטי – 630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  - 4 פרק
 

 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .1

עד  100-לצורך אפשרות החלפה ללא צורך בשינויים, מידות המפסקים צריכות להיות זהות מ .2

250A 630ועד  400-ו מA  

 10ms-המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "אנרגטי" ועליו לבצע ניתוק המעגל פחות  מ .3

 בהתאם לכושר ניתוק

   380/415Vלפי מתח  Uיבחר  ICU/ICSסק כושר הניתוק של המפ .4

5. ICS=100%ICU מחזורים מלאים של זרם קצר מלא   3 -וב 2 -יכולת המפסק לנתק ולהגן  ב

 וללא חשש להפחתה  

מתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחקי זחילה בהתאם להתקנה בלוח  .6

 Ue-690V, Uimp-8KV,Ui-800V, Pollution degree - 3ראשי כגון:  

המפסק צריך להיות עם בידוד כפול ולאפשר התקנה צמודה של מפסקים ללא חשש  .7

 להשפעת חום 

המפסק יכלול שני מנגנוני ניתוק: האחד להגנה בפני זרם יתר וקצר נמוכים והשני לזרמי קצר  .8

 גבוהים מאוד   

  IEC60664-1בהתאם לתקן  CLASS 2המפסק צריך להיות עם דרגת בידוד   .9

10. IEC6100 –   המפסק עומד בדרישות התקןEMC  לרבות יחידת הגנה אלקטרונית 

 הפעלת המפסק הסטנדרטית תעשה באמצעות טוגל עם אופציה לידית סיבובית  .11

  A 630עד  400-ומ 250Aעד  100A -לצורך תחזוקה נוחה ושוטפת גודל המפסק יהיה זהה מ .12

  630Aמפסקים עד מגעי עזר וסללי הפסקה צריכים להיות מתאימים לכל  .13

 Schneider Electricתוצרת    Compact NSX/CVSהמפסקים כדוגמת  .14

 
 .הגדרות כלליות ליחידת הגנה – 630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  4.1פרק 

 
יחידת ההגנה צ"ל בת החלפה ע"י איש תחזוקה. זאת כדי לבצע שדרוג והתאמה סופית לסוג  .1

יציאת תקשורת, מדידות זרמים, מתחים, אנרגיה הצרכן או התחברות למערכת בקרה, כגון: 

 .והרמוניות, התנעת מנועים, הזנה מגנרטור, הגנה על כבלים ארוכים ועוד
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יחידת הגנה מכל סוג  צ"ל עם כיסוי שקוף על הכיול, המאפשר סגירה עם חוט שזור  .2

 .ופלומבה  כדי למנוע גישה לאנשים לא מורשים

כגון  IEC60947-2 Appendix Fמוד בדרישות התקן יחידת הגנה מסוג אלקטרוני צריכה לע .3

 .125ºCולעמוד בטמפ' עד  RMS EMCמדידת זרם

ההגנות הסטנדרטיות צ"ל מסוג תרמי מגנטי עם אופציה  250ועד  100-למפסקים מ .4

  .לאלקטרוני

 .ההגנות הסטנדרטיות צ"ל מסוג אלקטרוני בלבד A 630ו  400למפסקים  .5

ליל ניתוק ומשנ"ז מובנה כיחידה אחת, המאפשר החלפה יחידת הגנה אלקטרונית תכלול ס .6

  .מהירה

 .יחידת הגנה אלקטרונית תכלול זיכרון תרמי כדי להגן על הכבל במצב "חם" .7

יחידת ההגנה האלקטרונית תכלול מע' בקרה פנימית הבודקת את תקינותה באופן תמידי  .8

 .במפסק ו / או ביציאת תקשורת LEDוהדיווח יעשה באמצעות נורית 

לחיווי מידע חיוני על רמת העמסה.  LEDיחידת הגנה אלקטרונית תכלול שתי נוריות  .9

מהצריכה  והשנייה תהבהב כשהיא מגיעה ל  90% -הראשונה תהבהב כשהיא מגיעה ל

  .מהצריכה שהמפסק מכויל אליו 105%

 
הגדרות ליחידת הגנה מסוג תרמי מגנטי ואלקטרוני  630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  4.2פרק 

 .סטנדרטי
 

תחום הכיול עבור יחידת הגנה מסוג תרמו מגנטי סטנדרטית צריך להיות תחום  250Aעד  .1

ב   5-10-ומתכונן מ  160Aותחום כיול מגנטי קבוע עד למפסק  1– 0.7תרמי מתכונן מ

  TMDוגמת , כאשר ערך הדרגה והזרם מצוין בברור, כד 250Aלמפסק 

קיימת אפשרות, על פי דרישה, שהמפסק יהיה עם יחידה אלקטרונית מסוג  250Aעד  .2

LSI כדוגמת 10עד  1.5-ומגנטי מ 1עד  0.4, הכוללת תחום כיול תרמי ,Micrologic 2.2 

תחום הכיול עבור יחידת הגנה אלקטרונית סטנדרטית תהיה מסוג  630-ו 400למפסקים  .3

LSIכדוגמת 10עד  1.5 -ומגנטי מ 1עד  0.4י , כולל תחום כיול תרמ ,Micrologic 2.3 

, כולל הגנה בפני זליגה לאדמה תהיה ניתנת LSIGיחידת הגנה עם עקומת ניתוק  .4

 630Aקטבים  עד  4או  3להרכבה במפסק 

 

 
 .הגדרות ליחידת הגנה מסוג אלקטרוני חכם 630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  4.3פרק 

 
 באמצעות  RS485בנוסף להגנה גם מדידה ויציאת תקשורתיחידת הגנה חכמה תכלול  .1

, אשר לא נכנסים Rogowskiכרטיס תקשורת, כולל משנ"ז מיוחדים למדידה מסוג 

 לתחום הרוויה 
  Alarm,  setting, history,I,U,P,F,PF,E,THD מואר לתצוגת ערכים כגון:  LDCכולל  צג  .2

 וכדומה  KWHה לצורך חישוב מנייה מדידת שיא ביקוש לצריכה עם חלוק קבוע או משתנ .3

 כולל זיכרון פנימי לצורך אגירת נתונים, כגון התראות והיסטוריה עם תאריך ושעה  .4

 לצורך סלקטיביות לוגית  ZSIכולל מהדקי חיבור   .5

יחידת ההגנה תכלול מהדקי חיבור למשנ"ז חיצוני לצורך מדידת מוליך האפס או  .6

 ללא    LSIGלאפשר הגנה 

 50%במפסק ארבעה קטבים יחידת הגנה תכלול ניתוק והגנה לשטח מוליך האפס  .7

100% 200%  

  Micrologic Eיחידת הגנה צריכה להיות כדוגמת  .8

 
 .ואביזרים Plug inמנועי הפעלה, התקן שליפה  4.4פרק 

 
 מנוע הפעלה חשמלי ניתן להרכבה בחזית המפסק וכולל ידית דריכה ולחצני הפעלה  .1

 מנוע הפעלה חשמלי יפעל באמצעות מתחי פיקוד או באמצעות תקשורת  .2
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   A 630עד  400 -ו 250מ"מ ועד 100יהיה זהה למפסק  plug inהתקן שליפה  .3

  A 630מגעי עזר ותקלה וסליל הפסקה יתאימו לכל המפסקים עד  .4

סליל הפסקה צ"ל עם מנגנון ניתוק המתח לאחר גמר העבודה כדי למנוע שריפת  .5

 הסליל

ניתן יהיה להרכיב במפסק מגע עזר מתוכנת לפי דרישה, כגון: התראה על עומס יתר,  .6

 התראה על זרם זליגה לאדמה ועוד 

 

 .רב מודד / צג למפסק ואביזרי תקשורת  4.5פרק 
 

המיועד להתקנה על הפנל מאפשר תצוגה גדולה וברורה לאיש  92X92רב מודד / צג  .1

ידות של המפסק ויחידת ההגנה, לרבות ערכי כיול התחזוקה וכולל את כל החיוויים והמד

 עקומת ניתוק, רישום סיבת התקלה ותאריך 

יוזן ישירות מהמשנ"ז הקיימים בתוך המפסק באמצעות כבל  92X92רב מודד / צג  .2

 תקשורת מקורי, הכולל ארבעה גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתקשורת 

באמצעות ספק  24VDCומתח הזנה יהיה  Rj45כדוגמת  plug & playהחיווט יעשה בשיטת  .3

 כוח מיוצב

 IFM  +CORD +FDM121כולל אביזרי תקשורת ויהיה כדוגמת  92X92רב מודד / צג  צג  .4

 Schneider Electricתוצרת 

כולל כבל תקשורות ומתאם למפסק   Modbusבפרוטוקול   RS485כרטיס תקשורת לרשת  .5

 Schneider Electricתוצרת   IFM+NSXcordכדוגמת 

 
 .מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן  250A-MCCB 63Aמפסק יצוק  - 5פרק 

 
 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .1

בהתאם  100ms-המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "קבוע זמן" והוא ינתק את המפסק כ .2

 לכושר הניתוק המוגדר במפסק 

בלוחות משנה, לוחות סופיים בשדה משני, לוחות קבלים, המפסק הנ"ל מיועד להתקנה  .3

 מנועים ועוד

   380/415Vיבחר לפי מתח   ICU/ICSכושר הניתוק של המפסק  .4

5. ICS=75%ICU  יכולת המפסק לנתק ולהגן  בשניים ובשלושה  מחזורים מלאים של זרם קצר

 מלא וללא חשש להפחתה  

על מרחקי זחילה בהתאם להתקנה בלוח מתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה  .6

 Ue-690V , Uimp-6KV,Ui-550V , Pollution degree - 3ראשי, כגון:  

 ABBתוצרת    TMAX T1או דגם Schneider Electricתוצרת  EasyPact המפסקים כדוגמת   .7

 

 

 

 .מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן 126A-MCCB 63מפסק יצוק מודולארי   - 6פרק 
 

מספק יצוק מותאם להתקנה בלוח פנלים עם מא"זים ופחתים וללא צורך בביצוע שינוי  .1

 מכאני 

  KA 50 – 25ויכולת העמידה בזרם קצר של   IEC60947-2כושר הניתוק יבחר על פי התקן  .2

   O -ל 1והטוגל יהיה במצב של אמצע בין  TRIPבעת תקלה המפסק יקפוץ למפסק  .3

 געי עזר וסלילי הפסקה וכן מגע לחיבור פיקוד המפסק יכלול אפשרות להרכבת מ .4

 למפסק ניתן להרכיב פחת מהצד המאפשר כיול ומגע יבש להתראה ותקלה .5

   Schneider  Electricתוצרת  NG125המפסק יהיה כדוגמת  .6

 

 מפסק חצי אוטומטי זעיר: מא"ז  - 7 פרק
 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

91 

 

  IEC60898ו  IEC60947-2המא"ז יבדק ויאושר לפי תקן  .1

ויתאים לזרם הצפוי על פסי צבירה   IEC60947-2של המא"ז יהיה על פי תקן כושר הניתוק  .2

 והגנה עורפית

 125Aהזרם המרבי למא"זים יהיה  .3

ומתח הבדדה של   6KVובעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות   .4

500V  

-IEC60364-410 & IEC61140לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2המא"ז בעל דרגת הגנה  .5

7.2.3/1.1  

  MCCBעם פחתים ומפסקים יצוקים   coordinationהמא"ז יכלול טבלאות תאימות  .6

  Cעקומת הניתוק למא"ז תהיה ברירת מחדל  .7

 המא"ז יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד    .8

 למא"ז ניתן להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה  .9

 למא"ז ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים  .10

 למא"ז יהיה תפס לפס דין מהצד העליון ותחתון לצורך שליפה נוחה משני הצדדים  .11

 למא"ז ניתן יהיה להרכיב פחת משולב .12

  Schneider Electricתוצרת   ICTI 9 /C120המא"ז יהיה כדוגמת  .13

 

 
 .ל חיי אדם ורכוש מפני שריפותרגיל או משולב להגנה ע RCCBפחת  - 8פרק 

 
 ,  ויאושר ע"י מכון התקנים הישראלי61008-1IECהפחת יבדק עפ"י  .1

ומתח   6KVועליו להיות בעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות   .2

 500Vהבדדה של 

-IEC60364-410 & IEC61140לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2הפחת בעל דרגת הגנה  .3

7.2.3/1.1  

 MCCBעם מא"זים ומפסקים יצוקים   coordinationהפחת יכלול טבלאות תאימות  .4

  MCCBבפסי הצבירה הפחת יהיה מסוג פחת משולב למא"ז או מפסק יצוק  10KAמעל ה  .5

ויתאם לזרם הצפוי על פסי צבירה   IEC60947-2כושר הניתוק של הפחת יהיה על פי תקן  .6

 והגנה עורפית

    Tהפחת יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד ולחצן בדיקה  .7

 לפחת ניתן יהיה להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה  .8

 לפחת  ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים .9

 לפחת יהיה תפס לפס דין מהצד העליון והתחתון לצורך שליפה נוחה משני הצדדים .10

  30MA-גה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית ישירה צ"ל רגישות וזיהוי זלי .11

  100MAרגישות  וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית עקיפה צ"ל  .12

  MA  500 – 300רגישות וזיהוי זליגה על רכוש בפני שריפה צ"ל  .13

  AC- DCהכולל זליגה   TYPE Aהפחת יהיה מסוג  .14

הכולל פילטר הרמוניות ונפילות  TYPE SIין פחת מסוג מחשבים וכדומה יש להתק למעגלי  .15

 שווא 

  Schneider  Electricתוצרת  IIDהפחת יהיה כדוגמת  .16
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 . SPD  -הגנות נחשולי מתח וברקים  - 9 פרק
 

התקנת הגנות תעשה בלוחות חשמל ראשיים, משניים וסופיים ותאפשר הגנה בפני פגיעות  .1

 ברקים ישירים או עקיפים וכן נחשולי מתח הנובעים ממיתוגים בתוך המבנה ומחוצה לו מח"ח 

הכוללת הגנה וניתוק על מוליך  TN-Sומותאם לשיטת ארקה   4Pוהמפסק צ"ל   SPD-דגם ה .2

 האפס 

ויצרן  SPDיצרן מרכיב חייב לבחור מגן מתח יתר ומפסק הגנה בהתאם להנחיות יצרן הציוד  .3

 מקור 

 SPDל –למפסק  –מטר אורך מרבי שצריך להיות בין נקודת חיבור של פס צבירה  0.5 .4

 ולארקה   

 ולא נתיך עם כושר ניתוק המתאים לפסי צבירה  MCB/MCCBמפסק מגן יהיה מסוג  .5

ב כוח ודרכו עובר קצר מלא ולכן התקנתו חייבת להיות עלפי הנחיות מוגדר כרכי SPD -ה .6

 יצרן מקור בלבד   

  -וכן בתקן הישראלי  IEC-61643-1נבדק ואושר בתקן הבינלאומי לאלקטרוטכניקה  SPD -ה .7

 2283ת"י 

 עם מגע עזר   CLASS 1 & 2 מסוג  SPDבלוח ראשי יש להתקין דגם  .8

 עם מגע עזר   CLASS 2 סוג מ  SPDבלוח משני יש להתקין דגם  .9

 עם מגע עזר   CALSS 2&3 מסוג  SPDבלוח סופי יש להתקין דגם   .10

כדוגמת  CL 1 – 12.5/50KA , CL 2 - 50KAבלוח ראשי צריך להיות  SPDשל  UPכושר הפריקה  .11

IPRF1 12.5R  

בלוח ראשי הקיים במבנה בודד באזור בו הוא קיים צריך להיות                                     SPDכושר הפריקה של  .12

CL 1 – 25/100KA , CL 2 - 40KA  כדוגמתIPRF1 25R  

    IPRD40Rכדוגמת  CL 2 40KAבלוח משני צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .13

 IPRD8Rכדוגמת  CL 2&3 8KAבלוח סופי צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .14

  Schneider Electricיהיו כדוגמת תוצרת  SPDהגנות  .15

 

 .מגענים ומתנעים - 10 פרק
 

  60947-4IECהמגען יהיה בעל תעודה מאושרת לתקן  .1

 ולכן סוג הדגם והתקנתו צריך להיות   IEC61439המגען הינו אביזר כוח הנדרש בתקן  .2

 על פי אישור והנחיות יצרן מקור בלבד  .3

 מעגל ההתנעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגתרכיבי  .4

ולזרם קצר מחושב  IEC-947-4( בהתאם לתקן   Type 2 coordinationלפחות ) 2תיאום מסוג  .5

 המצוין בתוכניות

 2המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני. לכל מגען יהיו  .6

  NO+NCזר  מגעי ע  .7

 חיווט המגען והתנע ייעשה באמצעות אביזרים מקוריים  .8

 AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה   .9

 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית .10

 IEC70,831 המגענים יבחרו על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן  –מגענים לקבלים  .11

 ולפי

גודל  הקבל הממותג. המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה  .12

 ,  כך שלא ידרש שימוש במשנקי קו 60In -המגבילים את הזרם בעת סגירה ל

 400V –פעולות ב 3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  .13

על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות המגענים יבחרו  -מגענים להפעלת גופי תאורה  .14

 הגופים 

 הגופים וסוג הנורה  .15
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 סלקטיביות והגנה עורפית. 08.14.5
 

 .כללי – 1פרק 
 

אמינות וזמינות אספקת החשמל תלויה באופן ישיר בתכנון סלקטיביות בכל מערכת לוחות  .1

 החשמל במתקן

באופן ישיר בתכנון הגנה עורפית בכל לוחות  חסכון כספי ויעילות המערכת תלויהים .2

 החשמל 

 ראשי ומשני   -תכנון סלקטיביות צריך להיעשות כברירת מחדל בכול לוחות החשמל  .3

השיקול המנחה בעת תכנון סלקטיביות והגנה עורפית הוא הגנה על תשתיות החשמל, כגון  .4

 כבלים, פסי צבירה ולוחות חשמל 

חובה לתכנן סלקטיביות  UPS -ושדה חיוני המוזן מגנרטור ו בבתי חולים, מתקנים ביטחוניים .5

 מלאה 

 הכיולים של המפסקים צריך להיעשות בהתאם לתכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  .6

 בחירת הציוד תעשה על פי שיקולים של תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  .7

 
 .הנחיות והגדרות תכנון סלקטיביות והגנה עורפית – 2ק פר

 
 ימות שלוש רמות סלקטיביות: מלאה, חלקית וללא סלקטיביות קי .1

רמת הסלקטיביות תקבע ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי הצבירה כתלות בגודל  .2

 השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי  

 Totalבשדה חיוני המוזן מגנראטור רמת הסלקטיביות תהיה מלאה  .3

 רפואיים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאהעל פי חוק בבתי חולים ובמתקנים  .4

 במתקנים צבאיים וביטחוניים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה  .5

בלוח ראשי ומשני יצרן מרכיב יתכנן סלקטיביות מלאה כברירת מחדל. במידה  .6

 והסלקטיביות חלקית או ללא סלקטיביות עליו לציין זאת בתוכנית

משני צריכה להיעשות על ידי חיווט יחידת הגנה ראשי ו ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .7

)המפסקים   Schneider Electricתוצרת  ZSIהנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת 

 צריכים להיות מותאמים ליישום זה(

צריכה  1600Aעד  800Aראשי לבין מפסק משני יצוק  ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .8

תוצרת  ZSIה הנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת להיעשות על ידי חיווט יחידת הגנ

Schneider Electric  )המפסקים צריכים להיות מותאמים ליישום זה ( 

צריכה להיעשות על שמירת יחס  MCCB 100A-630Aסלקטיביות בין מפסקי מגבילי זרם קצר  .9

 בין הראשי למשני   1.5ויחס כיול מגנטי קבוע של  1.6כיול תרמי קבוע של 
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תעשה באמצעות בחירת מפסק ראשי מסוג  MCBלמא"זים  MCCBסלקטיביות בין מפסק  .10

 160)מפסק    Micrologic 2עם יחידת הגנה אלקטרונית  NSX100מגביל קצר אנרגטי כדוגמת 

 וכמובן מייקר את הלוח (  400Aלא יאושר מאחר וזה מגדיל את המפסק מעליו ל 

 וכה וצריך לבצע תכנון סלקטיביות בזרם בלבד סלקטיביות בין מא"זים הינה מוגבלת ונמ .11

 

 .הנחיות והגדרות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפית – 3פרק 
 

בחירת הציוד ותכנון סלקטיביות והגנה עורפית  תעשה ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי  .1

 הצבירה כתלות בגודל השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי  

המאפשר יכולת עמידה בזרם קצר למשך  CAT Bהראשי המפסק צריך להיות מסוג  בלוח  .2

   ICW KA/1Sזמן של 

צריכים להיות עם יחידת הגנה מושהית וחיגור סלקטיביות  ACB -בלוח הראשי מפסקי ה .3

   Micrologic 5Eכדוגמת 

חידת ועם י CAT Bצריכים להיות מסוג  MCCB 800-1600Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .4

   Micrologic 5Eהגנה מושהית עם חיגור סלקטיביות 

מגביל זרם  CAT A-צריכים להיות מסוג מ MCCB 100-630Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .5

 ABB - T3, T4, T5או   Schneider Electricתוצרת  NSXכדוגמת   10msקצר אנרגטי תוך זמן עד

   IEC60947 10KAצריכים להיות  MCB10-40Aבלוח ראשי כושר ניתוק של המא"זים  .6

מגביל זרם  CAT Aצריכים להיות מסוג  MCCB 1002-250בלוחות משניים המפסקים היצוקים  .7

 ,ABB T1או   Schneider Electric – Easypact, NG125/160כדוגמת   100msקצר בזמן קבוע של 

T2  

 
 . Coordination–SWITCHומנתקים בעומס  RCCBהגנה עורפית לפחתים  - 4פרק 

 
כידוע, פחת ומנתק בעומס הם ללא מנגנון ניתוק בזרם קצר ולכן חובה על יצרן המרכיב  .1

 לבחור מפסק הגנה המתאימה על פי יצרן הציוד 

תעשה על פי טבלאות בחירה של  SWITCHומנתק בעומס  RCCBבחירת מפסק הגנה על פחת  .2

 יצרן הציוד ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי 

 –התאמה מוחלטת צריכה להיות בדגם וסוג של הפחת או מנתק בעומס עם מפסק ההגנה  .3

 לא יאושרו שני דגמים מחברות שונות 

 מפחת יהיה מסוג פחת משולב על מנת למנוע הדבקות מגעים בזרם קצר גבוה   10KAמעל  .4

 יצרן המרכיב יבצע הרכבת הציוד על פי הנחיות יצרן מקור  .5

 

 .ות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפיתתוכנה וטבלא – 5פרק 
 

   Ecodialיצרן מרכיב יגיש תכנון סלקטיביות והגנה עורפית באמצעות תוכנה יעודית כדוגמת  .1

תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית יעשה מתוך שיקולים טכניים, כגון:  שטחי חתך של  .2

ל השנאי ומרחק התקנתו מהלוח, כבלים או פסי צבירה, סוג התקנה, טמפ' סביבתית, גוד

 מפלי מתח 

 יצרן מרכיב יגיש את דוח התוכנה הכולל את כל הנתונים החשמליים  כפי שתואר .3

יצרן מרכיב יגיש טבלאות הגנות עורפיות בין כל המפסקים ביחס לזרם הקצר הצפוי על פסי  .4

 הצבירה

או מנתקים בעומס יצרן מרכיב יגיש טבלאות תאימות והגנה עורפית בין מפסקים לפחתים  .5

 ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי צבירה 
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 .בדיקת לוחות חשמל 08.14.6
 

 בדיקת לוח בבית המלאכה - 1פרק 
 

 יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו.
טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס יכלול  לפני בדיקת הלוח ע"י המזמין יגיש הקבלן

 בדיקת פיקוד וחיווט הציוד.

לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג המזמין. 
 הבדיקות יכללו:

 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. -
רכב בתוכו  עונים לסטנדרטים בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המו -

 .VDE 0660המקובלים ובמיוחד לתקן 

 .VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן  -
 .ISO 2808ויזואלית ובהתאם לתקן  -דיקת צביעה ב -

הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמין יאשר זאת 
 בחתימתו.

אינה גורעת ו/או אינה מקטינה מאחריותו של יצרן הלוח לגבי תקינותו  ידי המזמין-בדיקת הלוח על

 של הלוח ותאימותו לדרישות המפקח.
חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן בדיקה טרמית של כל הלוחות  3לאחר 

 בפרוייקט שביצוע כולל הוצאת דו"ח מפורט על הליקויים.
 ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא ליקויים. במידה והתגלו ליקויים יתקנן הקבלן

 צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה.
 

 בדיקת הלוח באתר - 2פרק 

 
 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.

 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.
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השונות לפני חיבור המתח ללוח, ויגיש דו"ח בכתב על כל  הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות

 הכיולים שבוצעו
 

 תיעוד - 3פרק 

 
 יצרן הלוח ימסור למזמין תיעוד שיכלול:

 תוכניות לאחר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור.
 כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח.

 , מק"ט, כתובת וטלפון של היצרן או הספק.רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם

 קטלוגים של יצרני הציוד.
 הוראות אחזקה והפעלה.

בגרסה    AutoCad-התוכניות ימסרו למזמין בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משורטטים ב
 .A3עדכנית בגודל 

 
 AS MADEתוכניות  - 4פרק 

 

כולל מדיה  סטים של תוכניות "כפי שבוצעו" מעודכנות 3בסיום העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, 
ידי המתכנן הוא תנאי עיקרי לתשלום -( מאושרות עלAs Made. הגשת תוכניות "כפי שבוצעו" )מגנטית

 החשבון הסופי.
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 עמודי תאורה 08.12
 
 

 עמודי תאורה מפלדה
 

מתומן,  או  עגול מדורג עם נים , בעלי פרופיל ווכל העמודים הינם עמודי פלדה חדשים מגול
מ' ,  12עד  4"קישוט" יצוק ו"צלחת בסיס" יצוקה או דקורטיבית , טבולים באמבט אבץ חם , בגובה 

 עם פתח אביזרים אחד , מתאים לתקן ישראלי.
.   על הקבלן להציג בפני  414ועמידה ברוח לפי ת"י  812העמודים יהיו מיוצרים ובדוקים לפי ת"י 

. כמו כן יותאמו    812כון התקנים הישראלי על עמידת יצרו העמודים לדרישות ת"י המפקח אישור מ

 .  5.5.80העמודים לדרישות תנאי יצור והתקנה של משרד השיכון , לפי החוברת    מתאריך 
ריתוך ,     ברגי היסוד יהיו בקוטר ובאורך המתאים למפרט הנ"ל . חיבור פלטת היסוד תהיה   ע"י 

בסיס   העמוד, וירותכו משולשי   ס"מ על  30ם חיזוק והגנה, יולבש שרוול "זנד" באורך ובנוסף , לש

עמודים דקורטיביים   .לפחות  מ"מ  6חיזוק בין הפלטה לשרוול .  המשולשים יהיו מפלדה בעובי של 
המיוצרים ללא שרוול "זנד" חייבים להיות עם משולשי חיזוק . עובי פלטת העמוד צריך להיות לא 

 מ"מ .  10 -חות  מפ
מ"מ לפחות , אשר ייסגר באמצעות    ברגי  "אלן"  6 -לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה

שקועים , מוגנים בפני חלודה . הברגים יוטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי .   המכסה יחובר לעמוד 
 עם שרשרת מבודדת .
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יוד של העמוד. לבורג תחובר פלטת הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא צ

ממ"ר שיחובר  לפס הארקה  10נחושת ועליה יחוברו: מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה , מוליך 
ממ"ר למנורה על העמוד . פלטת נחושת כלולה במחיר   2.5המגיע מבסיס העמוד , מוליך הארקה 

 העמוד החדש .

 ילה .בטבחם  הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ
 בתנור במפעל  בגוון  לפי דרישת המפקח . יאלקטרוסטאטודים החדשים יצבעו בצבע עמ

ון וצבע סופי בשתי ומודים הישנים, כאשר צובעים אותם בשטח,  יצבעו בצבע יסוד מותאם  לגלע
 שכבות "המרייט", בגוון לפי דרישת המפקח .

מפני  מ'  2מספור העמודים יהיה צבוע בצבע לבן בגודל שיקבע ע"י העירייה  ובגובה לפחות 

 המדרכה .
 

 ציפוי הגנה וצביעה .      
 

ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע באבץ חם בטבילה מבחוץ ומבפנים   ובהתאם למפרט 

ודים ,   ריתוכים , הסרת גרדים וזיזים מיקרון לפחות( וזאת לאחר כל העיב 60 -ולתקן )עובי הציפוי
 וכו' , על כל החלקים , כולל פלטת יסוד , דלת התא ,    וכו'. לאחר הגילבון יש לשפשף קלות 

 
 את העמודים ולהסיר מצבורי אבץ וגרדים   ולהחליקם .

 
 

 יסודות לעמודים 

 
היציקה המפורטות בתוכניות . " לפחות ויבוצעו לפי המידות 200 -היסודות יהיו מבטון  יצוק באתר "ב

כל העבודות של יציקת הבטון ועבודות העזר  תבוצע רק לאחר שהמפקח יאשר את הבורות.
 מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר. - 02הכרוכות בהן יבוצעו בהתאם לדרישות פרק 

נוספים , ס"מ  10במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר , יש לחפור 

 ולמלא שכבה זו בחול , המחיר נכלל במחיר היסוד .
בורגי       יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת )"כיסא"( לשם קביעת המקום המדויק של

בורגי היסוד יובלטו  היסוד , כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד . 
 נים בחלקם העליון .ווולאומים מעל ליסוד מג 3 -לגובה של כ

 
 רגי יסוד :ומידות ב

 

 אורך הבורג קוטר הבורג גובה העמוד

 מ"מ 400 3/4"  מ' 5 -מ' 4

 מ"מ 500 1" מ' 7-6 

 מ"מ 650 1 1/4" מ' 8

 מ"מ 800 1 1/4" מ' 10

 מ"מ 1000 1 1/4" מ' 12

 מ"מ 1000 1 1/2" מ' 15

 
, אך עובי  918בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  נווכל הברגים , האומים והדסקיות יגול

מיקרון . יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים  56ון יהיה לפחות והגל

ון כגון , ע"י העמקת התבריג וכו' , ללא פגיעה וישראלים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגל
ן את הברגים וובמקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגל בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן .

 מיקרון .   56 -ון לא יהיה פחות מו, האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה , אך עובי בגל
ס"מ מעל פני השוליים .  5 -בהתקנה בשולי הכביש , או בשטחי גינון פני היסוד העליונים יהיו כ

 מ מתחת לפני הריצוף .ס" 20בהתקנה בריצוף, היסוד יוכנס 
 

 היציקה תבוצע בתבניות, לקבלת בטון חלק, ללא כל תשלום נוסף .

                                 על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום . 
 סטיות מותרות במקום עמודים :                                                  

 ס"מ;   5 -וד לאבן שפה בין ציר העמ
 ס"מ .  20 -בין ציר העמוד לציר העמוד הבא 
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ס"מ , לשם העברת הכבלים ,וכן צינורות "מריכף"  80בתוך היסוד יוכנסו צינורות שרשורים בקוטר 

עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים מקסימליים . הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם 
יצוניים ופינתיים יוכנסו שני צינורות נוספים כרזרבה להעברת כבלים נוספים כניסתם . בעמודים ק

ס"מ מפני  15 -בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד . כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ

 היסוד בשלבי היציקה .
 על הקבלן יש לקבל מהמפקח מיקום היסודות וכמות שרוולים נוספים .

 
 

 1000צביעת עמודי תאורה מפלדה מגלוונת / אלומיניום המיועדים להיות באווירה ימית או 

  .מ' מקו החוף
 

 
 הכנת השטח

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם  .1

 .מתאימים לצביעה
דטרגנט חם בהתזה. במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין, באמצעות  .2

 .לחליפין, באמצעות אלקלי חם בהתזה
 .מ"מ 0.5 - 0.1 בגודל GRIT (ANGULAR) GL 40 התזת גרגרי פלדה מסוג .3

 .ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק .4
 .בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ .5

. לפי 36ץ באמצעות נייר לטש גרעין במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האב .6

 .הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון
 

  1צביעה שיכבה 
או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס  (FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה

  .מיקרון( לפחות) 75µ( בעובי 50%אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ )

 
 

  קלייה
  .דקות בלבד 7למשך  מעלות 180 ת שלחלקית בטמפרטורת מתכ

 
 

  בדיקה

  .(בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים )ליטוש קל במקרה הצורך
 

 
  2צביעה שיכבה 

או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס  (FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה

מאושרת לפי  7000רקול" סידרה האבקה מתוצרת "אוניב .(HIGHT BILD) HB פוליאסטר טהור מסוג
  .מיקרון לפחות 75הגרמני לדהייה, או שווה ערך בעובי  G.S.B תקן

  .הגוון לפי דרישת הלקוח
 

 

  קלייה
  .דקות 10 למשך מעלות 140 - 155 קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של

  .דקות נוספות 20 למשך מעלות 180 - 220 לאחר מכן
  .דקות 15 מעלות למשך180-המתכת לא תפחת מהערה: טמפרטורת 

 
 

  קירור

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 
  .לפחות מעלות 35 - 40 הטמפרטורה לרמה של
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  בקרת איכות

  .בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים
  .מ"מ לא יהיה קילוף 1 בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווח של

  .מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה

  . ISO 9001המפעל מאושר לפי תקן
 

 
  אריזה

מ"מ לפחות, שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט הדבקה  0.05 העמודים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי

 .בנפרד בשקיות פוליאתילן למניעת גלישת השרוול. האביזרים יארזו
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 כללי. -גופי תאורה  08.13

 
 ת א ו ר ה  08.15.01

 
 כל הגופים כוללים הספקה והתקנה א"א מצוין במפרש אחרת בכ"כ.
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 ציוד תאורה 08.15.02
 

 נורות )מקורות אור(: א. 

 
 לפחות. CRI-80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .1

 .מקורות אור יהיו תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן חלופי  
- OSRAM 

- PHILIPS 

- SYLVANIA 
- GENERAL ELECTRIC 

- VENTURE 
כל המשנקים עבור פלורצנטים יכללו 

 2-חימום מקדים, לכל גוף הכולל יותר מ

נורות  2נורות יהיה משנק עבור כל 
 מקסימום.

 
 מקורות פלואורנים לינאריים: .2

 .396בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -
 .520טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 מ"מ כלל. 38לא יעשה שימוש בנורות בעלות קוטר  -

 -יפחת מ לא ייעשה שימוש בנורות אשר אורך חייהן השימושי הנומינלי )נתוני יצרן( -
 ש"ע בתנאים רגילים.   20,000

 בלבד . T5כל הנורות 
 

 מקורות פלואורנים קומפקטיים: .4

 .396בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -
 .520טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

ארבעה  לצרכי תאורת חרום דו תכליתית, ייעשה שימוש בלעדי בנורות בעלות -
 נורות בעלות שני פינים לא תאושרנה לצורך זה. פינים. 

 אלקטרוני בלבד . כל הציוד 
 

 מקורות פריקה בלחץ גבוה: .5

 .1166 -,  ו1164בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -
 .1166 -ו 1164טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

השימושי  הלייד מסוג קומפקטי אשר אורך חייהן -לא ייעשה שימוש בנורות מטל -
גילים ובנורות מטל רשע' עבודה בתנאי עבודה  6,000 -הנומינלי )נתוני יצרן( יפחת מ

 שעות עבודה. 12,000 -הלייד מסוג תבריג  לא יפחת מ

)נתוני יצרן(  לא ייעשה שימוש בנורות נל"ג אשר אורך חייהן השימושי והנומינלי -
לנורות נל"ג לבן אשר  שע' עבודה בתנאי עבודה רגילים, פרט  12,000 -יפחת מ

 עבודה בתנאי עבודה רגילים. שע'  8,000 -י לא יפחת מאורך חייהן השימוש
עבודה    חודשי הפעלה בתנאי 12לכל נורות הפריקה תתלווה אחריות יצרן של  -

         רגילים

 כל נורות מטל הלייד יהיו מדגם פולסטארט בלבד.
  

 (:או לדים מקורות חדישים אחרים )כגון מקורות השראה .6
    ידי יצרן הנורה או -ורק עם ציוד הפעלה מקורי מסופק על מקורות חדישים יופעלו אך

 ידו בכתב להפעלה,  ואך ורק במנורות מסופקות ע"י יצרן מקור האור או -מאושר על 
 השנים הראשונות  5מאושרות על ידו להפעלה עם מקור האור הספציפי  במהלך 

להופעת הנורה בשוק. )הערה: בכל מקום בו מוזכר "תנאי עבודה רגילים", הכוונה 

פעולות  8שע' הפעלה ביממה לכל היותר,  V 230  5% ,16לפעולה במתח יציב 

 -שנאים, משנקים וקבלים  -כיבוי והדלקה ביממה לכל היותר, ציוד הפעלה 
 ידי יצרן הנורות(.-מאושרים על
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 נטלים, משנקים, שנאים וכו'(:ציוד הפעלה ) ב. 
 

תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן אלקטרוני בלבד וציוד הפעלה יהיה  .1  

 חלופי 
 ידי מהנדס החשמל הראשי או רא"ג חשמל של המפקח:-מאושר על

- OSRAM 
- ELECTRIC GENERAL 

- PHILIPS 

- BAGTURGI 
- HELVAR 

- MAGNETEK 
- SCHWABE 

- TRIDONIC 

HELVAR 
- UNIQTRONIC 

האישור מותנה באישור יצרן הנורות להתאמת ציוד ההפעלה )הערה: 
 לנורות המאפיינות(.

 
כל הנטלים יהיו מתאימים למתח ולתדר הנדרשים ובעלי מקדם הספק גבוה  .2  

 ומעלה(. 92%)

 
  -במידה ויידרשו       במפורש  -נטלים, מצתים וקבלים לנורות פלואוריניות .3

 .402 -ו 398, 97לפחות לפי ת"י 
 

, בעלי הפסדים בלבד נטלים לנורות פלואוריניות יהיו מסוג אלקטרוני .4

,  VDE ,CE ,2-3-0001EN6 ,6-2-86 IECמינימליים הנושאים תקנים ארופאיים: 
 , לרבות משנקים הכוללים חימום מקדים.או תקנים אמריקאים מקבילים 

 
 .1169לנורות פריקה בלחץ גבוה ככלל לפחות לפי ת"י  נטלים .5    

 
 .582נטלים לנורות אדי כספית בלחץ גבוה, לפחות לפי ת"י   .6    

 

שנאים למקורות ליבון במתח נמוך מאוד יהיו מסוג אלקטרוני נושאי  תקנים  .7
או תקנים אמריקאיים מקבילים  ENEC ,2-3-0001EN6 ,55015 ENארופאיים : 

  .ULכגון 
 

כל ציוד ההפעלה יעמוד בדרישות הפרעות אלקטרומגנטיות לפחות לפי ת"י  .8    

961. 
 

במקומות לא ממוזגים ו/או בתנאי חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות  .9

צלזיוס, יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' הנ"ל ללא שינויים  50על  

 בתכונותיהם המוגדרות ע"י היצרן.

 כללו צביעה בגוון אדרכלי ללא תוספת מחיר..      כל הגופים י10

ללא תוספת מחיר    FINE-LINE. כל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת 11
 כלול במחירם.

 
 

 מנורות )גופי תאורה( ג. 

 
כל גופי התאורה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי מוכר ו/או תו תקן  .1    

 ישראלי.
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בעלות עובי המתכת/החומר הפלסטי הנדרש כך שכל כל המנורות תהיינה  .2    

המנורות תהיינה קשיחות, יציבות ותתנגדנה לכפוף ועיקום בתנאי שינוע, 
 התקנה ותחזוקה רגילים.

 

כל החלקים היצוקים, כולל יציקות לחץ, יהיו באיכות אחידה, נטולי חירורי  .3    
עים בחוזק ובמראה נשיפה, נקבים, פגמי כווץ, סדקים או פגמים אחרים הפוג

 או המעידים על איכות ירודה של המתכת, הסגסוגת או החומר הפלסטי.
 

בעלי כיפופים  כל החלקים מפח יהיו נטולי סימני עיבוד וקימוטים, ויהיו .4    

מדוייקים ככל שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח הנדרש. הצטלבויות 
נעים כל עיוות אחר וחיבורים יהיו מדוייקים ובעלי חוזק וקשיחות המו

נטולות דליפות אור. לא יהיו קצוות ושפתיים  ההרכבה. כל המנורות היינה
 חדים גלויים. 

 מישורי פח לא יתכופפו כתוצאה מפעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים.

 
קימוטים כתוצאה  רפלקטורים יהיו נטולי סימני לחצנות בסחרור, קמטים או .5    

חיבור אחרות. שום אמצעי סמרור או חיבור לא יהיו מסמרור או טכניקות 
 גלויים לעין אחרי ההתקנה.

 
במקומות בהם נדרשים שינויים במקורות האור ביחס למוצר המדף  .6   

הקטלוגי, המנורות תשוננה כנדרש עם בתי נורה ממוקמים כך שתיווצר 

ן הפוטומטריה  הנדרשת. יסופק אישור בכתב של יצרן המנורה לשינוי וכ
 בדיקה פוטומטרית חדשה  עם הנורה והציוד החדשים.

 
מנורות המיועדות לתאורת חוץ באזורים שאינם חשופים ישירות למים  .7   

לפחות. מנורות המיועדות לאזורים חשופים לפגיעת  x IP 4תהיינה בעלות 

לפחות. מנורות העלולות להיות מכוסות  x IP 5מים ישירה תהיינה בעלות 
לפחות. מנורות המיועדות להיות   x IP 7זמן  תהיינה בעלות במים חלק מה

 .x IP 8מימיות תהיינה בעלות  -תת
 

חלד בכל -מימיות תהיינה עשויות מפלדת אל-מנורות המיועדות להיות תת .8   
חלק ואביזר העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שוטפת או בעת טיפול 

 תחזוקתי, פרט לעדשה.

 
חלד. לא יתקבלו אביזרים -זרים למנורות לתאורת חוץ מפלדת אלכל האבי .9      

 מגולוונים.
 

אטמים למנורות לתאורת חוץ מגומי סיליקון. יאושרו גם אטמי לבד למנורות  .10

 x IP 5 -בעלות פתח הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור ל
 לפחות.

 
 לא תהייה כל מדבקה על משטח הגלוי  לעין. .11   

 

 מנורות מתכוונות תצויידנה באמצעי סימון וקיבוע זווית הכיוון.  .12  
מנורות עם פיזור אסימטרי תכלנה אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור 

 ופיזורו לא ישתנו בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות.
 מנורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופטימליים.

 
 קל, עם לובריקציה של סיליקון.הברגה: פליז מצופה ני .13         

 

גימור מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתואם עם האדריכל  .14
 או מעצב הפנים האחראי לגימור של התקרה. 

מסגרות וטבעות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם די 
 חוזק לנשיאת משקל הגוף.
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ומשנקים, בתי משנקים יהיו תמיד מחומר  חובה לדאוג לאוורור עבור נורות .15
 מתכתי מגולבן, ולא מפלסטיק.

 

 מנורות למקורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: .16     
אמצעי ניתוק תרמיים נדרשים לכל המנורות בשימושים פנימיים, פרט  -

 לשקועים בבטון.
" או מחומר עמיד אש HEAVY-DUTYכל בתי הנורה יהיו מפורצלן " -

 הידרוסקופי.שאינו 

כל המנורות השקועות תהיינה בנויות כך שניתן יהיה לגשת אל  -
 קופסת החיבורים והציוד החשמלי מכוון פתח האור.

 
 מנורות למקורות אור פלואורינים: .17

מ"מ  0.80אלא אם צויין אחרת, המנורות תהיינה עשויות מפח  בעובי  -

יווט סגורה. לפחות, לחוץ בצורה קשיחה עם בית נטל סגור ותעלת ח
כל נטל יהיה מחובר עם בורג ואום בכל קצה. כל חיווט ייסגר בתוך 

תעלה אינטגרלית לגוף. יש לצייד את הגוף בתעלה עם סימון חיווט 
 לצורך חיווט גופים בהמשכיות.

לבן יצוק עם מגעים מחומר עם   UREAבתי נורה יהיו מפלסטיק תרמי  -
, יהיה V300ח עולה על מנורות בהן המתבציפוי קדמיום  או כסף. 

 מפס זרם אשר יפתח את המעגל עם הסרת הנורה.

                 חיווט עפ"י תקן ישראלי. החיווט יוגן עם סרט הדבקה ו/או שרוול בכל  -
מקום בו ייתכן מגע עם גוף המנורה. לא יאושר כל קצה/שפה 

וד בתוך תעלת החיווט. כל החיווט יהיה עם בד                חד/חדה 

 לפחות. C 120לטמפ' של 

          דלתות מנורות שקועות תפתחנה, תסגרנה ותוסרנה ללא צורך בכלים  -

 אלא אם צויין אחרת. על הדלת לשאת את עצמה במצב פתוח. לא

אושרו אמצעי נעילה או חיבור כלשהם של דלתות הגלויים לעין אלא י
 אם הם במנורות בהן אושרו מראש.

ל ציוד ההפעלה יהיה נטול זמזום בתנאים מכלול המנורות, כול -
 אקוסטיים רגילים.

  וכו'  PL  ,QR.  כל גופי התאורה השקועים בתקרה כגון גופי 18

יכללו קופסת ציוד נפרדת או מחוברת לגוף. הקופסא תחובר 
 הצדדים  2-לגוף ע"י מהדקי שקע תקע בלבד ב

 כל המשנקים האלקטרוניים יכללו חימום מקדים.
 

יהיו גופי תאורה אינטגרליים בעל תו תקן  LEDגופי תאורה  – LEDגופי תאורה  ד.

 ישראלי
 בגופי תאורה LEDלא יתקבלו נורות                           

 
 התקנה .ה 

 
 נורות: .1  

יש לצייד את כל המנורות בנורות עפ"י המפרט. כל הנורות בפרוייקט  -

 וקדם ע"י הרשות.מסויים יהיו מאותו יצרן שאושר אישור מ
 יש להחליף כל נורה שצבעה אינו עונה על דרישות המתכנן. -

יש להחליף כל נורת פריקה בלחץ גבוה אשר פסקה מלפעול במשך  -
חודשי  האחריות. העבודה תהיה כלולה, ללא הוצאה נוספת  12

 למזמין.

כל מקורות האור יהיו חדשים ובלתי משומשים. אם נעשה שימוש  -
עה לצרכי עבודת בניה או למודל , מקורות האור במערכת תאורה קבו

 יוחלפו בעת מסירת הפרוייקט להמפקח.
כל הגופים יחוזקו לתקרת הבטון או התקרה הקונסרבטיבית בסרגלי 
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 פח מגולוון

 כלול מחירי הגופים. 
 

 ציוד הפעלה: .2

 יש לספק ולהתקין הציוד המאופיין לכל המנורות בהן הוא נדרש. -
ה פלואורינית בציוד עצמאי פרט לציוד אלקטרוני בו יש לצייד כל נור -

 שימוש בנטלים לנורות זוגיות.המותר 
 נורות זהות תצויידנה בנטלים זהים.מ -

מ' מהנורה, לכל  1.5ציוד למקורות מטל הלייד יותקן במרחק עד  -

 היותר.
לכל הציוד תהייה אחריות של שנתיים לפחות אשר תכסה גם את  -

 עלות ההחלפה.
 אלקטרונים לעמעום: אין לחבר לזרם עד שהנורות מותקנות. נטלים  -

 

 מפזרי אור: .3  
 עפ"י ת"י. -

חיבורי חיווט פנימיים )בתוך הגופים(: הדקים מכניים, קפיציים, או  -
 חיבורי קרימפים. לא תאושרנה הברגות חיבור אמריקאיות.

 חיבור מהיר. -חיבורי חיווט חיצוניים למנורה   -
ות לתאורת חוץ יבוצעו בתוך קופסאות אטומות כל החיבורים של מנור -

מים. כל החיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יותזו בספריי 

 סיליקון.
 

 תמיכות: .4
  

מנורות בודדות: יש להתקין את המנורות אל אלמנטים  -

בריחוק מצנרת או תעלות ובהתחשב              קונסטרוקטיביים,
 ים.בשיקולים בטיחותיים ותחזוקתי

מנורות פלואורניות שקועות: עם ברגים או רגליים אשר ניתן לאזנם  -
 המנורה.           מתוך 

מנורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: עם אלמנטים קונסטרוקטיביים  -
 ניתן לאזנם מתוך המנורה. אשר

 מנורות תלויות: מחוברות אל שלדת התקרה. מתאזנות אוטומטית. -

 במקום חיבורם )קיר, תקרה, יסוד וכו'(מנורות לתאורת חוץ תאטמנה  -
 בג'ל סיליקון שקוף.

סרגלי פח מגלוון  2כל גוף יחובר לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י 
 לפחות. 

 

 
 מנורות: .5 

 
 תאום: א.   

 יש להתייחס אל תוכניות התקרה הרלוונטיות לכל אזור. -

יש להתייחס אל הפריסות והחזיתות הרלונטיות לכל אזור לתאום  -
 כל מנורת קיר. מיקום

יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות )קונסטרוקציה, מערכות  -
אחרות( לכל אזור לתאום מיקום כל המנורות השקועות 

 ברצפה/קרקע/קירות ומחיצות.
 שורות וטורים של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצויין -

מפורשות בכתב או במידה בתוכניות התאורה. סגירות של מנורות 

 זהות צריכות להפתח לאותו כיוון. נורות מותקנות באותו כיוון.
 

 
 כללי: ב.
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יש לספק את כל המנורות, תמיכות, אמצעי חיבור, חיווט נורות  -

ידי  -ואביזרים הנדרשים עפ"י המפרט או חלופות מאושרות על 
 המתכנן והמפקח.

וודא התקנה כך שהמנורות תהיינה נטולות סימני אצבעות, יש ל -

 שריטות פגמים וקימוטים כלשהם.
על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן ההתקנה לצורך  -

 התקנת המנורות וכיוונן.
 כל המנורות המתכונות תכוונה, תמוקדנה  -

ידי קבלן ההתקנה בהנחיית המתכנן. עם סיום הכיוון, -ותינעלנה על

 צעי הנעילה יהודקו היטב.כל אמ
 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה. -

רפלקטורים ופרטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו עד  -
לגמר סיוד/צביעה וניקיון כללי אלא אם צויין אחרת. הם יטופלו 

 בצורה שתמנע שריטות והשארת סימני אצבעות.

 צבע של שנתיים לפחות. לכל הרפלקטורים תהיה אחריות נגד שנויי -
ידי וע"ח היצרן כולל -רפלקטורים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו על

 עלות עבודת ההחלפה.
 עדשות תהיינה נטולות כל אי דיוקים ספרתיים וכרומטיים. -

מכסי זכוכית יותאמו לדרישות התכנוניות ויהיו בעלי הגנה תרמית  -
 ופיזית בכל מקום נדרש.

פקו בכל מקום נדרש. תהיה להם אחריות מפני פילטרים צבעוניים יסו -

 שינוי צבע/דהייה במשך שנתיים, ובעלי הגנה תרמית.
תקרות גבס רטוב: למנורות שקועות יש להכין מסגרות להתקנה בזמן  -

ביצוע התקרה. תחתית המסגרת מפולשת עם מפלס התקרה 
 הגמורה.

עות לא תאושרנה דליפות אור בין גמורי מנורות שקועות  וחצי שקו -

 לבין התקרה.
 יש לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות בקרקע. -

כל המנורות לתאורת חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך הסוללה  -
 האופטית של המנורה.

בכל מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת אחרים  -
מאלו שהוגדרו במפרט המתכנן ושעל פיהם בוצעו חישובי התאורה 

המתכנן, יהיה עליו להציג חישובי תאורה מפורטים המצביעים על  של

 התאמת הצעתו לדרישות התכנון.
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 .םדקורטיביי -גופי תאורה  08.14

 
 התקנת גופי תאורה 08.16.01

 

גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל מצב  .א
 של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים או שנאי וכו'.

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לאלמנט  .ב
 ר שונים.גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמ
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יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת  –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי  .ג

אוריגינלית או מארז שווה ערך שיוגש לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה 
תקני, יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים יוגשו לאישור 

 המארז הנלווה והחיווט המקשר בניהם.כולל 

 לגופי תאורה המכילים ציוד חרום: .ד
הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל האביזרים ואין 

 2.3לגבי ציוד שיסופק במארז נפרד ראה ס"ק  חשש להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת.
 לעיל.

 

 מערכת החשמל 08.16.02
 

ביצוע כל מערך החשמל להזנת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתאם למפרט טכני  .א

 של מהנדס החשמל והנחיות מחלקת מאור עיריית ראשון לציון 
 

 גופי תאורה מיובאים 08.16.03

 
ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי .  .א

 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.  P.V.Cכל החווטים יהיו עם בידוד 
בתיאום עם מתכנן/ אדריכל, הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי  –במידה ויש צורך בשינוי צבע  .ב

 או צבע אפוי בתנור.
על הגופים  –ערך לאותם גופים שבמכרז הסופי לא תינתן אפשרות לשו"ע -לא יאושרו שווה .ג

 א מחווטת ועובדת לפני אספקה לאתר.שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל המתכנן ע"י דוגמ

לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות היזם, מנ"פ אדריכל,  .ד
קבלן ומהנדס חשמל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינת גופי התאורה 

 והצגתם בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר.
 

 יצור –גופי תאורה  08.16.04
 

ג.ת. אשר ייצור במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדס  .א

החשמל ויעמדו בדרישות התקן. הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג 

האוויר והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור תנור או 
ורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או אמאיל. ציוד הצתה, חיווט ובתי נ

 מניקל או מצופים.  
לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני יצור כל  .ב

 הכמות.
 

 דוגמאות 08.16.05
 

הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס  .א

התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה. יום מצו  30תוך 

לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה 
ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת 

שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר 
האדריכלי של המוצר, המזמין או המתכנן ו/או המהנדס שומרים לעצמם את הזכות לפסול 

 כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.

זה אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החו .ב
ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק, 

עפ"י החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל לפסול הדוגמא 
 ולפנות לספק אחר לקבלת המוצר החלופי ע"ח הספק.

 

 אספקת שווה ערך מאושר 08.16.06
 

ל המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי ש .א

של הספק אך ורק למוצר מסוים זה. מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

107 

 

ייקבע בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק / או  הנ"ל. השימוש 

ספקתו בשווה ערך טעון אישור מראש. מחירו של מוצר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני א
 לאתר.

כל מקרה בו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על המוצר שווה ערך עליו  .ב

לציין זאת במפורש בהצעתו ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י 
 המתכנן ולדאוג לאשרו עוד בשלב הגשת ההצעות.

 
 נורות 08.16.07

 

( CRI85עם מקדם צבע משופר ) PHILIPSאו  G.E ,OSRAMנורות פלורוסנטיות יהיו מסוג  .א
 וטמפרטורת הצבע תינתן בגוף מפרט הנורות.

בטמפרטורת צבע שתינתן בגוף מפרט  G.E, OSRAM ,PHILIPSנורות הפריקה יהיו מסוג  .ב

 הנורות.
 .PHILIPSאו  G.E OSRAMנורות הליבון יהיו מסוג  .ג

 
 ציוד נלווה 08.16.08

 

או  –שעבר אישור מכון התקנים  כל המשנקים יהיו מסוג "סטרטרוניק" עין השופט או יבוא .א
 שנים. 5ציוד הצתה אלקטרוני המשנקים יהיו צבועים בצבע נגד חלודה ותינתן אחריות 

 לכל נורה משנק וכבל נפרד. .ב

 .0.95בכל ג"ת עם נורות פריקה יכלול קבל שיפור כופל הספק  .ג
 

 מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת 08.16.09
 

 ממוחשבות:יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה 

ג.ת למתח נמוך: יש לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. ג.ת 
 לתאורה פלורוסנטית: יש לתאם סוג המשנקים מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. 

על הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על 
 ר את התוצאה עם מתכנן התאורה.גבי הדימרים המוצאים ולאש

 

  "LED"גופי תאורה לד  08.16.10
 

שנים לפחות עם מערכות לדים דומות להרכבה, אספקה  5סיון של יספק הלדים יהיה בעל נ .א

שנים האחרונות מבוססי  5פרויקטים  לפחות שבוצעו בארץ ב  100ותחזוקה ויספק רשימת 
 מערכת לדים דומה .

הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו למתן שירות, ספק הלדים בארץ  יהיה בעל  תעודת  .ב
 אחראיות , חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור.

 IEC)לרבות ,  CE -ו UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  .ג

והמערכת בכללותה תענה  LM79/LM80כמו כן תקן (   IEC 62471 -, ו60825ת"י    61347-2-13
 .energystar 2008  -ו  20על דרישות ת"י 

( ,המסמיך על עמידה Military standardעל גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי ) .ד
,מצבי חום סביבתי  ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז  לא אחיד ,הפרעות אלקטרו -vibrationבמכות

י מעבדה בלתי תלויים ביצרן הגופים מגנטיות וקצרים חשמליים, כל זאת בכפוף לממצא
 ומסמכי בדיקה מצורפים.

על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון תקנים הישראלי מלא לכל סוגי גופי התאורה, ספקים  .ה

 ובקרים.
לפחות, ללא תוספת מעטפות ו/או  ip-65 במידת הצורך כל  לד יהיה בעל דרגת ההגנה  .ו

 אביזרים חיצוניים  כלשהם,
 עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ע"י יצרן הלד. יייעודף קירור לכל לד יהיה גו .ז

ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעוצמת האור,   פוטומטריםלכל  הלדים יסופקו נתונים  .ח

נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  )כדוגמת המצורף(. כמו כן, 
המיועדים לחישוב בתוכנות חישובי  LDT    או   IESרמט  יועברו בפו הפוטומטריםהנתונים 

 DIALUX/RELUXתאורה כגון:
 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. .ט
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 (.binningכל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל  .י

בהתאם לנתוני היצרן  - והעוצמהשנים לפחות ליציבות צבע האור  5היצרן יספק אחראיות ל  .יא
 .lumen depreciation))כדוגמת טבלת 

בתוך הגוף  LED-על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי ה .יב

 ,ע"י מעבדה חיצונית.50%-כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ
כל הרכיבים יענו על  -או ש"ע  CREEאו   PHILIPSתוצרת  LUXEONכל הלדים יהיו מדגם  .יג

 דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה והציוד(
כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא יתקבלו   .יד

 לדים מיצרנים שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים.

 ופקו הנחיות התקנה ותחזוקה.לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יס .טו
לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל המערכת  .טז

 בשלמותה.
לכל ספקי הכוח (  , בידוד כפול2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  .יז

א יוגן יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, מעגל המוצ

 מפני זרם יתר.
 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  .יח

בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו ע"י המותנה בגוף הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע  .יט
 .LED-ללא קיצור אורך החיים של ה יצרן הלדים

 ח.קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כו .כ
לפחות. הקופסה תאושר  IP-66בעלת דרגת הגנה  תייעודיכל ציוד הפעלה יותקן בקופסה   .כא

 ע"י יצרן ספק הכוח או נציגו בישראל.

כל חיווט הלדים  יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יהיו כדוגמת  .כב
scotch lock  3תוצרת חברתM. 

ם מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה או כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגני .כג
 קצר חשמלי,  גם בעת ההתקנה.

 לפחות. 0.92כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל  .כד

 שנים מיום מסירת הפרויקט. 5נדרשת אחריות יצרן ויבואן המלווה בכתב התחייבות למשך  .כה
 וף במידה ונדרש.יכולת דימור לגופי התאורה אינטגרלי לג .כו

ישירות לגוף ללא ציוד עזר, ספקים  או קופסאות התחברות כאשר  230Vיכולת הספקת מתח  .כז
אורך החיים אינו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת בהתאם למסמכי מעבדה מצורפים 

 של היצרן.
על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת  לתנאי חום סביבתי אשר מראים  .כח

 . 50%-נויי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת היצרן ולא יותר מאת שי

בין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים והפרעות  FADE–בתכנות תרחיש  .כט
 תקשורת.

האמריקאי )שלוחה של משרד האנרגיה   lighting factsהמלצה לעמידה בתקן מעבדת  .ל
האמריקאי אשר אינו תלוי בחברות יצרניות ובודק את נכונות נתוני יצרן בהתאם לפרסומיו 

 בקבצים פוטומטרים(.

 לתאורת הצפה.  90Lms/Wיכולת נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות  .לא
 

 אחריות ותקינה 08.16.11
 

בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תקן  אמריקאי או אירופאי כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי. 

בהתאם לארץ הייצור גופים לא יתקבל תו תקן מארצות אחרות. כל הגופים יישאו תווית או חותמת 

 היצרן, הדגם והתקן.
 . אחריות שנים 5למשך  LED בנוסף  לאחריות הקבלן  תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה 

וכן תכסה כל בעיה שתגרם  L79 L80זה תכלול את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד  עפ תקן 
אחד מרכיבי הגוף וכן תכסה כל נזק שיגרם  לגוף התאורה כתוצאה  כתוצאה מחדירת מים לכל 

 האוויר.  מפגעי מזג 
 מחיר/מכרז. עם הגשת הצעת ה אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ  ותסופק בכתב
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 הנחיות כלליות: 08.16.12
 

גוון הנורות והצבע יקבע ע"י המתכנן לאחר ניסוי בשטח באחריות הקבלן לספק נורות ע"פ דרישת 

 המתכנן לצורך ניסוי התאורה.
 מחיר הגופים כולל נורות לבנות בגוון קר ,חם תוצרת אירופאית או צבעוניות תוצרת אירופאית.

 להנחית היועץ. בוצעו כיווני תאורה ע"י הקבלן הזוכה בהתאם עם סיום התקנת גופי התאורה י
 מיקום הגופים המדויק יקבע לאחר ניסוי/ סיור משותף שיערך בשטח.

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 .  מוסיקהמערכות  08.15

 
מערכת המוסיקה תהיה אירופאית על כל מרכביה ובדגם אחד במידה ותשולב עם מערכת הכריזה 

 כל המרכיבים הן של הכריזה והן של המוסיקה תיהיה מתוצרת אחידה.

 
 בכל השטח. מטרות המערכת ודרישות תפעוליות .א

מגרש בומוסיקה  מטרת המערכת הקולית היא שידור הודעות שוטפות .1
 .ספורט

והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי ההודעות  .2
 הקול.

 שעות ביממה . 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  .3

 במספר מקומות ברחבי המבנהשידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון  .4
 3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .5

 חיצה על מתג ההפעלה.צלילים, וישודר אוטומטית עם הל
המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת  .6

 הרקע.

 .19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " .7
 

 ערבל קול  .ב
אינץ' ומותאם להתקנה בארון ציוד ומיועד  19ערבל הקול יהיה בגודל סטנדרטי  .1

 .24/7לעבודה מאומצת של 

ערבל הקול יאפשר חיבור מספר מיקרופונים ומספר מקורות שמע להשמעה  .2
 במערכת הכריזה ויכלול ווסתי טונים גבוהים ונמוכים ווסת עוצמה כללי 

 :נתוני ערבל הקול .3
 

 
Signal Processor  

32-bit fixed/floating-point DSP + ARM, 456 MHz 

Dynamic Range  
> 115 dB A-weighted 20 Hz – 20 kHz, analog through 
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Input Channels  

8 analog (balanced, mic/line level), 16 digital (via option card) 
Output Channels  

8 analog (balanced, line level), 8 ESPLink, 16 digital (via optional card)) 

PC Configuration Software  
ControlSpace® Designer™ software 

 
 או שווה ערך מאושר  Bose Pro ControlSpace ESP-880 –הערבל מהתוצרת 

 

 מגבר קול  .ג
אינץ' ומותאם להתקנה בארון ציוד ומיועד  19מגבר הקול יהיה בגודל סטנדרטי  .1

 .24/7לעבודה מאומצת של 
 :נתונים טכניים של מגבר הקול .2

Maximum Rated Power  

4000 W (500 W x 8 channels at 4 ohms) 
Input Channels  

8 ( balanced line level) 
Output Channels  

2 to 8 (configurable) 
 

 או שווה ערך מאושר  Bose Pro PowerMatch PM8500N - מגבר מתוצרת ה .3

 
 

 
 

 

 
 

 
 :חיצונירמקול  .ד

 רמקול יהיה ומיועד להתקנה מחוץ למבנה ויהיה מוגן ומותאם לכול מזג אוויר  .1
 .24/7ולעבודה מאומצת של  .2

 נתונים טכניים של הרמקול .3

 
Frequency Response (+/-3 dB) 

65 Hz to 16 kHz 
Nominal Coverage Pattern (H x V) 

AM10/60: 60° H x 10° V 

AM10/80: 80° H x 10° V 
AM10/100: 100° H x 10° V  

Sensitivity (SPL/ 1W @ 1m) 
AM10/60: 94 dB (LF) / 107 dB (HF) / 100 dB (Passive) 

AM10/80: 94 dB (LF) / 106 dB (HF) / 99 dB (Passive) 

AM 10/100: 94 dB (LF) / 105 dB (HF)/ 98 dB (Passive) 
  

Nominal Impedance 
Passive 8 Ω / Bi-amp: 8 Ω + 8 Ω 

Frequency Range (-10 dB) 
55 Hz to 18 kHz 

Long-term Power Handling 

Low Frequency: 600 W (2400 W peak) 
High Frequency: 150 W (600 W peak) 

Passive 750 W (3000 W peak) 
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Maximum SPL @ 1m 

AM10/60: 122 dB (LF) / 129 dB (HF) / 129 dB (Passive) 
AM10/80: 122 dB (LF) / 128 dB (HF) / 128 dB (Passive) 

AM10/100: 122 dB (LF) / 127 dB (HF) / 127 dB (Passive) 

 
 

 
 או שווה ערך מאושר  Bose Pro ArenaMatch AM10 -הרמקול מהתוצרת  .4

 

 מיקרופון שולחני: .ה
 24/7מיקרופון שולחני יהיה בעל בסיס כבד ומיועד לעבודה מאומצת של  .1

 :נתוני המיקרופון .2
A. Phantom power supply  

B. Voltage range 12 to 48 V 

C. Current consumption <8 mA 
 

 
 או שווה ערך מאושר Bose -המיקרופון מהתוצרת המקצועית  .3

בכניסות חירום יותקנו מיקרופונים בקופסת מתכת ויחוברו על המגבר לכריזת  .4
 חירום

 

 מסד כריזה .ו
 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי.19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " .1

 מ"מ לפחות. 2אלומיניום או ברזל בעובי של  מסגרת המסד תבנה מפרופילי .2
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו   .3

 כרזרבה עתידית. 25%( ועוד תוספת הספק של 1 3/4שלבי  אוורור בגובה )"

דפנות המסד יהיו עשויים אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת  .4
 קי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.הצורך,  כל חל

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס  .5
 אפוקסי  בהתזה נוזלית או באבקה.

 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. .6
בהתאם  בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע .7

 לפחות. 25%לעומס  ויכלול רזרבה של 

, עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת DC/ACהמסד יכלול פנל  .8
המתחים,  נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר 

 למערכות  המיתוג והבקרה.
 מגברים. 10-,בורר ל, שנאי קו, וסת עוצמה 3הכולל רמקול " 19המסד יכלול מוניטור " .9

 

 
 

 
 

 כבלים וחווט .ז

כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית  - כבל רמקולים .1
 מ"מ לפחות לכל איזור.                      0.8בקוטר של 

(. CAT 7כל אחד)   22AWGגיד בחתך של  8כבל מיקרופון יהיה מורכב  מכבל  .2
בעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצ

סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקנות 
 חיצוניות ופנימיות.

כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול  .3

 חיבור מתאים.
קצותיו במספרים   2 -בכל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר  .4

ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות 
 הקבלן.
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 KNXה מערכת בקר 08.16

 :כללי 1.1

שתתוקן בפרויקט זה, תמלא אחר מספר עקרונות בסיסיים עליהם נפרט  התאורה מערכת בקרת
 בהמשך.

פרויקט ולאפשר מעבר מידע דו התאורה במטרתה העיקרית של המערכת היא לשלוט על מערכות 

צריכה להיות  ת התאורה. מבחינה עקרונית, מערכת בקרבמערכות התאורהכיווני על כל הנעשה 
 יהימערכת הבנויה ממגוון נרחב של אביזרים ויחידות קצה מודולריות המעבירות מידע בין אחת לשנ

רוטוקול תקשורת פתוח שיאפשר לחבר את כל המערכות למערכת שליטה ואיסוף מידע באמצעות פ
משותפת שתאפשר ללקוח לראות ולשלוט בכל רכיבי המערכת מעמדה משותפת תוך שילוב כל 

ה של אובייקטים תאפשר הפעל בקרההפתרונות הטכנולוגיים ברשת בקרה משותפת. מערכת ה
בין הנקודות ללוחות החשמל במבנה יהיה באמצעות רשת ממספר רב של נקודות שונות, החיבור 

ניתן יהיה להרחיב את המערכת כך שתאפשר בקרה לא רק על מערכות  גידית בלבד.-דותקשורת 

 התאורה, אלא גם על מערכות הצללה )תריסים( וקבלת חיוויים ממערכות שונות.
 תעמוד בדרישות הבאות:מערכת בקרת התאורה  .2
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. לא יתקבלו מערכות אשר אינן עומדות בקריטריון ISO/IEC 14543 ,EN50900תקן עמידה ב     .2.1 

 זה כגון מערכות ייעודיות לבקרת תאורה בלבד, מערכות המיוצרות ע"י יצרן בודד וכד'.
דין ללא ברגים. -ויותקנו על פס ימודולאר-רכיבי המערכת בלוח החשמל יהיו בגודל סטנדרטי     .2.2

כל היחידות יותקנו בקופסא סגורה שתאפשר הגנה פיזית על המגעים, החוטים והרכיבים 

 האלקטרוניים הפנימיים.
בקרים קטנים, מקומיים, בעלי מגוון נרחב של סוגי נקודות בקרה, שיותקנו  -עבודה מבוזרת     .2.3

המקומיות, ויעבירו את המידע הדרוש למרכז הבקרה, במקומות שונים במבנה ויבצעו את הדרישות 
 ויקבלו "הוראות עבודה" באמצעות רשת תקשורת.

 

 :KNXהמטרות העיקריות של מערכת      .3
 

 המטרות העיקריות שעבורן תותקן ותופעל מערכת הבקרה הן כדלהלן:    .3.1
שטחים הפרטיים ב שיותקנו התאורה שליטה ובקרה מלאה על כל מערכות -בקרת תאורה 3.1.1

 והציבוריים במבנה.

 
 תכולת העבודה     .4

 
 .KNXבפרוטוקול  דאלי הקבלן יספק ויתקין מערכת בקרת תאורה 4.1

 המערכת תאפשר:
  שליטה בתאורה: בפרוטוקולDALI   

  הפעלה מרחוק, ממחשב ו/או מפנל שליטהKNX . 

 
 במבנה תכלול: KNXמערכת  4.2

 
 התקשורת. הפעלה הכוללים מיקרופרוססור ומחוברים לרשת מפסקי פיקוד או פנלי 

 .כבלי תקשורת 

 חלקי מערכת החיוניים לפעולתה כגון ספקי כוח, מחברים וכדו' 
 

 
 . דרישות ממערכת הבקרה2

 
 דרישות פונקציונאליות: 2.1

 

 מאור:
 במגרשי הספורט.התאורה  גופיא. שליטה ישירה ונפרדת על כל אחד מ

 בלחיצה אחת על כפתור הפעלה תקבל כל אחת מקבוצות -תאורה ג. הפעלת מצבי 
 .התאורה רמת תאורה רצויה בנפרד, כך שכל התאורה באזור מסוים תשתנה בו זמנית    

 שליטה על מס' קבוצות תאורה שונות בעת ובעונה מלחצן אחד, לשם  -ד. הפעלות ראשיות 

 .ביצוע כיבוי, הדלקה או עמעום    
 

 ת ותכנותרשת התקשרו 2.2
 יצרנים שונים,   100א. רשת התקשורת בין היחידות תהיה סטנדרטית ובשימוש של לפחות 

 כך שהרכיבים במערכת יוכלו לתקשר ביניהם ללא תלות ביצרן באמצעות פרוטוקול       

 תכנות היחידות יבוצע באמצעות תוכנה אחת המשותפת לכל היצרנים והמאפרת תכנות. משותף    
 מוצרי המערכת. כל    

 ב. כדי לשמור על אמינות מרבית, כל אחת מן היחידות כולל המפסקים והמפעילים תהיה
 עצמאית ותכלול מרכיבי תוכנה חומרה ותקשורת כך שלא תהיה תלויה במחשב או ביחידה    

 מרכזית כלשהי לשם פעולתה התקינה.    
 קודה ברשת ללא צורך בגישה ג. תכנות היחידות יבוצע מכל נקודה ברשת התקשורת לכל נ

 .פיזית ליחידה המתוכנתת    

 התכנה תתבסס על מודולים מוכנים בדוקים ומאושרים ע"י היצרן כאשר הקבלן ממלא  .ד
 פרמטרים בלבד.    

 .. הקבלן יספק תיעוד מלא של כל התוכנות וכן דיסקט המכיל את קבצי התכנהה
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 כללי -חומרה 2.3

 המאפשר שמירת התכנה ללא EEPROMיקרופרוססור וזיכרון מסוג א. כל היחידות יכילו מ

 .תלות באספקת חשמל או בסוללת גיבוי    
 ב. כל תקלה באחת מהיחידות במערכת לא תשפיע על שאר היחידות והן ימשיכו לתפקד

 .כשורה    
 " ותכלול את מגוון היציאות והכניסות הסטנדרטיותתאוניברסאליה. מערכת הבקרה תהיה "

 : הבאות    

 אמפר או באמצעות 16 -ו 10, 6לבקרת תאורה באופן ישיר בזרמים  ON/OFFיציאות  -     
 וולט. 24וולט או  220הפעלת מגען        

 וולט. 20-0וולט ו  10-0יציאות אנלוגיות לבקרת דימרים במתח סטנדרטי  -    
 תריסים, שערים וכדו'..לבקרת מנועי מסכים חשמליים,  UP, DOWN, STOPיציאות  -    

 

 וולט 0...10 -יציאות אנלוגיות    -    
 מיליאמפר 4...20 -                              

 וולט  220 -כניסות דיגיטליות  -    
 .וולט ומגע יבש 24 -                              

 .K50..0פוטנציומטר  -כניסות אנלוגיות    -    

 וולט 0...10 -                              

 מיליאמפר 4...20 -                              
 ו. רכיבי המערכת בלוח החשמל יהיו בגודל סטנדרטי מודולרי ויותקנו על פס דין ללא

 ברגים.   
 ז. כל היחידות יהיו נתונות בקופסא סגורה שתאפשר הגנה פיזית על המגעים, החוטים 

 וניים הפנימיים מפני קיצור, התחשמלות, גופים זרים ולכלוך.והרכיבים האלקטר   
 שנייה 0.5ח. המערכת לא תושפע מקפיצות מתח ההזנה ומהפסקות מתח לפרק זמן של עד 

אביזרי הקצה המותקנים . על ספק הציוד הבקרה להיות בעל קו מוצרים מלא בעיצוב זהה לט

 במבנה.
 

 מפסקים וממתגים 2.4
 מ"מ     55שיורכבו בשטח יהיו בגודל סטנדרטי ויתאימו להרכבה בקופסאות א. מפסקי הבקרה 

 לפי התקן הישראלי.או קופסא מלבנית     

ב. מפסקי הבקרה יכילו שילוט המפרט בצורה ברורה ובעברית את פעולות האביזר, אופן השילוט 
השילוט . חיצוני כלשהו כפי שיוצרו ע"י יצרן ולא ע"י הדבקה חריטה ו/או חיבור יהיה מובנה באביזר

 .יהיה ניתן לשינוי/החלפה בצורה פשוטה ע"י המשתמש
 .ג. מפסקי הבקרה יכללו נוריות אשר ישמשו לשם מתן חיוויים שונים

 .אופן כיבוי/הדלקת הנוריות ייקבע בתוכנה ללא כל תלות ישירה במצב הלחצנים במפסק    

 ד. מפסקי התאורה יאפשרו ביצוע תכנות מקומי של מצבי תאורה בצורה פשוטה וללא צורך 
 .במחשב    

 : ה. כל אחד ממפסקי הבקרה יוכל לעבוד באופנים הבאים
 .ON/OFFמפסק  -    

 .מפסק עמעם -    
 " להפעלת מנועי תריסים מסך הקרנה וכדו'..0מפסק מחליף + " -    

 לחצן רגעי. -    

 ףמפסק מחלי -    
 לחצן הכולל טיימר )חדר מדרגות( -    

 בחירת אופן הפעולה הרצוי תבוצע באמצעות תוכנה בלבד כך ששינוי בתפקוד לא יהיה      
 .כרוך בכל שינוי פיזי בשטח   

 פעולות מנקודה 8 -פעולות, ובמידה וידרשו יותר מ 8ו. כל מפסק בקרה יתאים לביצוע עד 

 אחת יעשה שימוש במספר מפסקים אשר יחוברו ביניהם בצורה מודולרית ליחידה    
 .הומוגנית אחת בעלת מסגרת סטנדרטית משותפת    

 
 

 כבלי רשת התקשורת 2.5
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 גידי כאשר זוג אחד ישמש לתקשורת     4רשת התקשורת תתבסס על כבל תקשורת  א.  

 .והשני לגיבוי      
 וולט. 4000בעל בידוד של לפחות ב. כבל התקשורת יהיה   

 " במרחק שלא יעלה על מטר בין EIBכבל התקשורת יהיה בצבע ירוק ועליו סימון ברור "  ג.  

 .EIBA -סימון לסימון, על הכבל להיות כבל בעל אישור תקן מ      
 לרשת התקשורת תהיה הגנה כך שלא יגרם לה נזק כתוצאה ממקצר בין גידי התקשורת  ד.  

 וולט לפחות בין הגידים, כך שלא יגרם כל נזק פיזי   300וכן הגנה מפני מתח של עד      
 ליחידות השונות ועם סיום התופעה תחזור המערכת לתפקד בצורה מלאה. כמו כן על      

 הרשת להיות בנויה כך שבעת תקלה כנ"ל יגרם חוסר תפקוד רק באזור אחד של מערכת      

 .ואילו שאר האזורים יתפקדו בצורה מלאה     
 

 . הדרכה ותיעוד3
 .הקבלן יספק ללקוח הדרכה מלאה בתפעול המערכת כולל הסבר תאורטי ותרגול מעשי

 הקבלן יספק ללקוח תיעוד מסודר, המפרט את פרטי היחידות המותקנות במערכת, הוראות

 .'רלוונטים וכו , תוכנההפעלה, שרטוטים
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות טיח - 09 פרק

 

 דרישות כלליות 10.09
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הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכין  09.01.1

 טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף. תערובת באתר.

 

ע"י מגן פינה מפח כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה  09.01.2

" או ש"ע, PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 לכל אורך וגובה הפינה.

 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  09.01.3

ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג 

 לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

 

ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  09.01.4

 מכל צד של הפניה.

 

 X.P.M או יותר ייעשה בעזרת רשת  ס"מ 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5

 מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  09.01.6

 שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

 

לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים 09.01.7

 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 

כלול במחיר  -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8

 .החיפוי

 

 אופני מדידה מיוחדים 20.09

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  

 הסעיפים הבאים:

 טיח בחשפים וגליפים. א.

 יישום במעוגל ובשיפוע. ב.

 חיזוק פינות כמפורט לעיל. ג.

 מגולוונת כמפורט לעיל.  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  ד.

 טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב( ה.
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 נות ברצועת רשת מתוחה.כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השו ו.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  .ז

 בסעיפי כתב הכמויות.
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 

 כללי 10.10

 

יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות 10.01.1

 .המפקח

( למניעת החלקה ובכל התקנים 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  

הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'. 

 האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  

ים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג מכון התקנ

 הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

  

סדרה אחידה של היצור תהיה זהה. יש להקפיד על  /אריחיםמידת כל המרצפות 10.01.2

( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות תאריך ייצור)

. יש למיין את /אריחיםגוון אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל לאותו אריח. 

המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או 

 פגם. 

 

 לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  -צורת הנחת האריחים  10.01.3

 

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.  10.01.4

 

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר  10.01.5

 מ"מ מעוגן היטב. 40/4שטוח  ו/או אלומיניום הוראה אחרת, בזויתן פליז

 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6

מדה  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלןבהדבקה ישירה ע"ג הבטון.  א.

  עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה. ו/או שפכטל מתפלסת

ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב  ב.

 ק"ג למ"ק.  200 -העבידות. תכולת הצמנט בתערובת 

 30-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג

)הכלול במחיר  במפרט הכללי 1008סעיף מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם ל

 היחידה(.

 תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה. 
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מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה,  10.01.7

 הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר. 

 

 על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.  10.01.8

 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים  10.01.9

 ושיפולים מכל סוג שהוא. 

 האישור יכלול את:  

 סוג האריחים.  א.

אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל  ב.

 ביצוע העבודה. הדרוש ל

מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

 מהעבודה המיועדת לביצוע. 

 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10

, הפרויקטהעבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת 

תו על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים לאחריו

כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. האחריות תכלול 

את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח 

ון יוכל לכלול החלפת שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין. התיק

 מסוים או בשטח כולו.  באזורהריצוף 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48גילוי פגמים או תוך 

 המפקח. 

 

 הגנה על שטחים מרוצפים10.01.11

ם מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או על הקבלן להגן על משטחי 

שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל 

שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

 

 יט פורצלןריצוף באריחי גרנ 20.10

 

( בגוון לפי 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1

 בחירת המפקח.
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צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות  10.02.2

 בהתאם לתכניות. מדויקיםמיוחדות לרבות חיתוכים 

 

" של 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100מסוג "סופר גמיש הטיט להדבקה יהיה  10.02.3

מכמות הצמנט( של  "נגב  15%) 460( +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

 טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 

" של "כרמית" ו/או 181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  

 15%) 460( +לטקס 1:2ו/או טיט מחול:צמנט )"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" 

 מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 

 

 הכנת האריחים להדבקה 4.20.10

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את  

גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" 

עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר  םתעשייתיימגב האריח. הסבר: אריחים 

למשל(.  טלקיקה" )כגון של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחל

אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית 

 לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. 

 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  

מטלית על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת  

רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 

. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות נקיים מאבק ויבשים

 לקלוט את מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.

 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5

לעיל. יש לרצף בשיפוע לכיוון  05פרק הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט ב 

מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר 

למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות 

 האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.

 

 מילוי מישקים 6.20.10

 מ"מ 3חת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים הנ 

ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי לפחות או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו 

עד שתיפגש עם הדבק שחדר  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIתוצרת "

 מ"מ.  6למישק ולפחות 

. אין בגוון המוזמןוכן מראש ע"י היצרן, נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מ 

 לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.
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 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  

 מ"מ.

 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 

יש לבצע לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר  10-8 -מישקי התפשטות ברוחב כ

בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא  גמיש על בסיס סיליקון

 לאישור האדריכל והמפקח.

 

 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 30.10

 

( 2)314בת"י  4אחיד, מסוג א' לפי טבלה  האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון 10.03.1

 בגוון לפי בחירת המפקח.

בוצע ת דבקת האריחיםהבמפרט הכללי.  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2

 472במפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט 100651ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף 

" מתוצרת C-7ו/או דבק "מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" 

 "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן.

 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 

 

 לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3

 

יוצאים מהקירות, כגון יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים ה 10.03.4

צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר 

 כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

 

" ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5

 בתוכניות.

 

 אופני מדידה ומחירים 06.10

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 

כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב  וקרצוףניקיון  א.

 נקי לחלוטין.

ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ב.

 הריצוף על בסיס מלט לבן.

ת לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל שילוב גוונים ודוגמאו ג.

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים,  למיניהן וכו'. ההתאמות

 מעוגלים וכו'.
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ו/או בטון שיפועים  , בטוןהכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב .ד

  כמפורט לעיל.

 לעיל.הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט  .ה

סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים  .ו

לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי 

צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, 

 חשמל וכיו"ב.

 .משטחי טרצו ודינוג )"ווקס"(הברקה )"פוליש"( -ליטוש ז.

 הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף. ח.

 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ט.

 מ"מ וסתימתם ברובה. 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב י.

ביב לכל מתקני איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מס יא.

 התברואה ברצפה ובקירות.

 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

123 

 

 עבודות צביעה - 11פרק 

 

 כללי 10.11

 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.01.1

 המקורית.

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 

 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2

לול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר יפריימר וחומרי הד

שלוש  לפחותהשכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 

 שכבות(.

 

 והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח  11.01.3

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.

בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  ב.

 שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.

למשל דלת החוזרת במבנה מספר בחירת גוונים שונים ליחידות השונות ) ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 

 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4

 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 

ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי  שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך 11.01.5

 מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

 

מ"ר, מכל  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6

 דה.סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבו

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד  -כל הגוונים  

 לקבלן הגוון המבוקש.

 

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 ריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.אסניט

 

 יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.מחירי היחידה  11.01.8

 

 טיפול בצבעים 20.11
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 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1

 

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם חשופים  11.02.2

 לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 

 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.02.3

 

מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 בשעת ערבובם.

 

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.02.5

  

 בטיחות 03.11

 

במצב תקין. כן יש לצייד את העובדים כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו  11.03.1

 בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

 

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או  11.03.2

 מדללים.

 

 תיקוני צבע 04.11

 

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  11.04.1

 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30)טרפנטין טמבור( ברוחב 

 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי  11.04.2

 גוון אחיד.

 

 . ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.05

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.  

במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 

 חשבון הקבלן.

 

 אופני מדידה מיוחדים 06.11

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1
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ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  א.

 חלקים ונקיים.

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות  ב.

והורדת כל כתמי הצבע  בפוליאתילןוחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 

 רצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.מ

 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. ג.

הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  ד.

 וניקיון סופי.

 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.

 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. ו.

דרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י תיקוני צבע שי ז.

 המפקח.

 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2

 בנפרד.
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 עבודות אלומיניום - 12פרק 

 

 כללי 10.12

תקן -תומודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל  

 ומחלקת תכנון בסגל החברה.

 ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות. 

 

 וכניות ביצועת 20.12

 

התכניות יבוצעו  לאישור המפקח. SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 12.02.1

 .הטעון אישור המפקח בתחום, מומחהע"י 

 

תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תוכניות העבודה בנוסף יגיש הקבלן  12.02.2

 לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן.

 

ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה צורך  התוכניותלאחר אישור  12.02.3

 .בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור

 

 חומרים וציפויים 03.12

 

, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י כל  12.03.1

 לחלונות אלומיניום. 

 

מ"מ  2בעובי , פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים 12.03.2

המותרת לפחות. דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף 

 לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.

 

 רמת גימור 12.03.3

 

 פרופילים א.

היו בגמר צבוע בתנור בהתאם פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 

 לרשימות. 

 

 אמצעי חיבור ב.

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  

ומיניום או חומרים בלתי מחלידים אחרים פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אל
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תא חשמלי.  רייווצהמתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא 

 כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.

 

 אמצעי עיגון ג.

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  

חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה נמצא 

 הבניין.

 

 אביזרים ופרזול ד.

ה בלתי מחליד מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  

ם ואינו ניזוק על ידו. האביזרים כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניו בגמר מופרש

 והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח.

 

 סרגלי זיגוג ה.

 המצויניםהזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע 

  בתוכניות.

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף, חיבור  

 ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה. מדויקתישר בצורה 

 

 הזכוכית ו.

קס בהתאם למפורט בתוכניות. לטריפבידודית ו/או הזכוכית תהיה מסוג  

 .938ות"י  1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 04.12

 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 12.04.1

 תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים. א.

 דוגמאות לכל האלמנטים. ב.

 הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב. ג.

 כל הבדיקות כנדרש. ד.

 כל הפרזול כנדרש. ה.

 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה. ו.

הנדרש ע"י היצרן עד כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל  ז.

 לקבלת מוצר מושלם.

כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות בהרכבת  ח.

חלקי האלומיניום אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל התיקונים 

 שלכל חלקי הבניין שניזוקו בעת ההרכבה.

 מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי. ט.
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 בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה.± %10נוי מידות בגבולות שי 12.04.2
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22 פרק

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 20.22

 

 דרישות כלליות  22.02.1

 

( ולתקן רעידות אדמה 2005החדש )אוקטובר  5103 כל התקרות יעמדו בת"י א.

 , ומסומנות בתו התקן.921וכן בדרישות עמידות אש לפי ת"י 

 

סיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה ב.

 מאושר ע"י המפקח. 

 

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה,  ג.

והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות.  העיגון

על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי 

מכניות שמעל -התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו

 התקרה בוצעו ונבדקו.

 

התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  ד.

הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו גם  המפקח.

 במכון התקנים.

 

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של  ה.

 שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

 

עימם באה מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים ש ו.

 התקרה במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

 

 כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה. ז.

 

 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף. ח.

 

 םו/או אטומי מחוררים ,פחם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  22.02.2
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על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות  א.

ו/או  , מחוררים )אקוסטיים(מגלווניםמגשי פח אריחים ואקוסטיות עשויות 

מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  .אטומים

 מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10

 

החירור יהיה מיקרו  .26%ם המחוררים יהיה מגשיאריחים ובאחוז החירור ב ב.

 מ"מ. 2פלוס בקוטר 

 

( משני הצדדים. הצביעה של הפח PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי ג.

 80פוס סיליקון פוליאסטר בעובי יתיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מט

ייצבע בצבע פחים . הצד הפנימי של המפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון

 להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

 

ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם מגשיה ד.

 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ה.

רם ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגהלוחות  

 נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

. מגשי הפח מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 

 יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  לוחותהחיבורים בין ה 

 צמודים אחד לשני. לוחותאמצעים אחרים כש

 

 0.75-יריעה מפחיתת רעשים לתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  ו.

NRC. 

מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  ז.

 וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  , סינריםלאורך קירות, מחיצות

התואם את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד ו/או בצבע שחור עצמה

  למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.

 

כל  התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ח.

 החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.
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בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה יש להקפיד על נוחיות  ט.

לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי 

 הנחיות המפקח.

 

משקל וב ממ" 25צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  י.

משקל מרחבי וב ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 60מרחבי 

 מיקרון. 30בעובי  כבה מאליו פוליאטילןשקיות ק, כולל ציפוי /מ"גק" 24

 

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב  יא.

  - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 

 . תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים

בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין  

 האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 

 ותתקרות מינרלי 22.02.3

)צמר זכוכית יהיו מלוחות מינרליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות א.

קח, ובהתאם למפורט בתוכניות מפמאושרים ע"י הדחוס( ו/או פיברגלס 

 ובכתב הכמויות.

 

לרבות החלק  (סילקוני) "AKUTEXTמסוג " האריחים יהיו מטופלים בצבע ב.

העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של הלוחות יהיה 

צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים 

 חת השוליים.יעברו טיפול זהה של הקש

 

ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם יהאריח ג.

 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ד.

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם הלוחות  

 אליו. נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים

. מגשי הפח מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 

 יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  לוחותהחיבורים בין ה 

 צמודים אחד לשני. לוחותאמצעים אחרים כש

 

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר  ה.

 Zלאורך קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים )
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 +L ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  המפקח( חייבים באישור מוקדם שלRAL 

התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים 

הפרופילים  אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.)

(L+Z יהיו בעובי של )מ"מ. 2 

 

 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ו.

 

 מלוחות גבסוסינורים תקרות  4.20.22

 מ"מ. הלוחות יהיו אטומים בהתאם לתוכניות. 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.

מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות  י"עיקבע  השלד ב. 

 .הקונסטרוקטיביתלאמצעי התליה והחיבור לתקרה 

 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  

 מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.ה בקרניזים 

 היצרן. השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי 

 

כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים,  יעשוהגבס  בתקרות ג.

 .ב"וכיוגלאים, גרילים למיזוג אויר 

יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה  םידקורטיבי בקרניזים 

 .ואנכיתנת בפינה אופקית וומגול

 

ו, חיזוקים סמויים במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונ ד.

לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל 

 וכלול במחירי היחידה.

 

עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש גמר כל התקרות יהיה בשפכטל  ה.

 להנחיות האדריכל.למפורט וכן בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 

 

חלק  5103ים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי תקרות גבס רציף במרחבים מוגנ ח.

 .2010מאוקטובר  3,2,1

 

 דוגמאות 22.03

, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של  22.03.1

עליו יורה המפקח. הדוגמאות  מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב

 תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה.
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: את דרישות המפקח, במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.03.2

 את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח.

 

הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי הביצוע  22.03.3

 המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.

 

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח. 22.03.4

 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים  22.03.5

, שתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחיםהאחרים שיש בדעתו לה

 וכו'. אביזרי אקוסטיקה,

 

 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 22.04

 

 )תקרות, סינורים וכו'( גבס אלמנטי 1.40.22

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

 ואישור מכון התקנים )במידת הצורך(. קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם א.

קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם  ב.

 ..R.H.Sכולל פרופילי 

 .עיבוד פתחים כנדרש ג.

לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר  למיניהם האיטומיםאת כל  ד.

 זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

, דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יחיבורים, קונסטרוקצכל החיזוקים וה ה.

חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה חיזוקים לרעידות אדמה, 

 מושלמת.

כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות  למיניהם האיטומיםאת כל  ו.

 ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד ז.

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ח.

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה  לרבותוהנובעות מהן, 

 דרש.ייבהן וכל שינוי ש

 עיבוד במעוגל ובשיפוע. ט.

 פרופילי פינות. י.

 שפכטל. יא.

 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 ס"מ מעל תקרות אקוסטיות. 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

134 

 

 

 תקרות אקוסטיות 22.04.2

 ה כוללים גם את הנאמר להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחיד 

 ואישור מכון התקנים. קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם א.

ולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" ב.

 .כנדרש

 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. ג.

גמר ומעבר וכל החיזוקים ילי כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופ ד.

 כמפורט לעיל.

כפוף במושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה ה.

 לדרישת התכניות ו/או האדריכל.

כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד ו.

 .כלהאדריהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ז.

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה  לרבותוהנובעות מהן, 

 דרש.ייבהן וכל שינוי ש

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת  ח.

 .בנפרד בסעיפי כתב הכמויות

 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  

מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול  22.04.3

 במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים.

 

שונים וכו'(  מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים 22.04.4

פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום  כוללים

 הפתחים.

 

 קונסטרוקצית נשיאה 22.04.5

מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים  

 וכו'

הנשיאה. הקבלן יכין על  מכל סוג שהוא( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית

חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור 

המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן. כל הנ"ל על 

 חשבונו הבלעדי של הקבלן.
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 
 
 כללי 1.23
 

הנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ולהנחיות עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם לכל  23.1.01
הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל . כל במפרט הכללי 23ובהתאם לפרק  יועץ הקרקע

 כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.הכללי  האמור במפרט
 

על הקבלן להעסיק, על חשבונו, מודד מוסמך. המודד יסמן את הכלונסאות  23.1.02
הקמת מתווה לעבודות ביסוס  אנכיות הקידוחים כנדרש.מיקומם ויבטיח את ו

 כלולה במחירי היחידה והיא הכרחית.
 

( מעודכנת לפי הביצוע AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ) 23.1.03
. מזמיןימסר לותתוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט  של עבודות הביסוס.

ע"י מודד מוסמך. הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה. לא התוכנית תבוצע 
תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות 
כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת 

 הביצוע.
 
 אחריות כוללת של הקבלן  41.0.23

 ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרטהקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות  
הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו והתאם להנחיות יועץ 

לבצע, על חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע 
 העבודה.

בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה  
עתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות עליו בלבד. אם לד

 הכלונסאות, הוא יעשה זאת על חשבונו.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים  23.1.05

 בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.
 
 

 C.F.A-מפרט לביצוע קידוחים בשיטת ה 23.02
 
 
המפקח באתר יבדוק אנכיות ומרכזיות הכלונסאות. הסטייה המותרת מהמרכז  .1

 .1% מהקוטר והסטייה מהאנך 5%הינה 
תוספת  סטיות גדולות מהנ"ל ידווחו למהנדסי הביסוס, הקונסטרוקציה ויחייבו  

 זיון ביסוד או אמצעים נוספים אחרים. 
 
 
 בתוכנית היסודות.  מידות המקדחים יהיו זהות למידות הכלונס המופיעות .2
 
 
  הנתונים המפורטים להלן )של ציוד המדידה הנדרש( ירשמו עבור כל יסוד  .3

 בנפרד באופן רצוף( ויוגשו לאישור מהנדס הביסוס בסוף העבודה.  
 
 
 מכונת הקדיחה תהיה מצויידת באמצעים הבאים:  .4
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 מד נפח בטון מוזרם.  א. 
 מד לחץ הבטון בראש המקדח.  ב. 
 מד מומנט לקשיי הקדיחה.  ג. 
 עומק המקדח מתחת לפני הקרקע.  ד. 

 
 
ס"מ מתחתית  15 -תחילת היציקה תעשה לאחר הרמת המקדח בלא יותר מ .5

הקידוח. אם פקק הצינור לא משתחרר בתחילת היציקה ותדרש קדיחה חוזרת, 
 לעומת המתוכנן.  מ' 2-יש להעמיק הקידוח ב

 
 
אטמ'.   0.75-יד על שמירת לחץ בטון שלא יפחת מבכל מהלך היציקה, יש להקפ .6

  כן יש לבדוק את נפח הבטון הנצוק תוך השוואה מתמדת עם הנפח 
 התאורטי עד לאותו מפלס.  

 
 
 היציקה תהיה רצופה, כאשר הפסקה בתהליך תביא לפסילת הכלונס.  .7
 
 
 7שקיעה של "לפחות ללא אגרגט גס )"פוליה"( ובעל  30 -הבטון היצוק יהיה ב .8

של המפרט הבינמשרדי  23יש להתייחס לדרישות המפורטות בפרק חות. לפ
 ולהתיעץ עם טכנולוג בטון ביחס להרכב התערובת.

 
פרומיל משטח  3-4-כמות הזיון תקבע לפי הכוחות והמומנטים אך לא יפחת מ  .9

ועד  מ' 2כאורך הכלונס פחות  החתך )ביחס הפוך לקוטר(. אורך הברזל יהיה
, יכלול טבעות מ"מ 16 . הברזל יהיה בקוטר מינימלי שלמ' 14למקסימום של 

רותך במפעל כלוב הזיון ימ'.  3מ"מ במרווחים של  14חיזוק של ספירלה בקוטר 
 קטןקוטר כלוב הזיון יהיה כולל ריתוך של כל הספירלות. 

 ס"מ מקוטר הקידוח.  20-ב  
 
 

מ' לתוך  6 פייסרים באורךס 3 כנת כלוב הזיון תעשה לאחר הכנסתה .10
 בנוסף לקשירת שומרי מרווח נוספים לאורך כלוב הזיון.  הקידוח, זאת  

 
 

בגמר הביצוע יש לסתת הבטון בראש הכלונס עד לקבלת בטון נקי בעל חוזק  .11
 ס"מ.  10-20 מתאים. בד"כ עובי הסיתות אינו עולה על

 
 

ביצוע העבודה תעשה בהשגחה צמודה של מפקח בעל הכשרה מקצועית נאותה,  .12
ל המפקח להקפיד עאשר ידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הביסוס.

ולוודא עומק הביצוע בפועל בכל כלונס וכלונס , תוך שהוא נעזר  במד העומק 
 המותקן במכונה ומוודא את האיפוס בתחילת הקדיחה בקרקע. 
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 בכל הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות )לאחר הסיתות(.  .13
 
 
 

 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים 3.23
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם: 

סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו נמדד  .1
הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, לא מפורר, ללא כל שאריות  בנפרד.

 לכלוך, בנטונייט, קרקע וכו'.
 .(AS MADEתכנית עדות )לרבות הכנת מדידות ושירותים של מודד מוסמך  .2
 כל הבדיקות )סוניות, אולטראסוניות( כמפורט לרבות צינורות הבדיקה. .3
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 עבודות הריסה ופירוק  -  24פרק  

 
  כ ל ל י .1
  
לאחר קבלת התוכניות על הקבלן לבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע הקיימת, כולל אפשרות  .1

 קרקעיים, בין אם סומנו בתוכניות ובין אם לא.-מצאותם של קווים תתילה
מיוחדים בכל רוחב שהוא וכן המפקח לא יכיר בשום תביעה נוספת הנובעת מתנאי חפירה   .2

מצא בתחום שטח העבודה או בקרבתו יבכל סוגי הקרקע ללא יוצא מהכלל העשויים לה
 הסמוכה.

לויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או ילא תשולם כל תוספת עבור החפירה לג  .3
 בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל

 ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.

והחומרים המתקבלים מן  רבהכל פרוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות   .4
הפירוק ימסרו לידי המפקח במחסני הרשות המקומית או יאוכסנו באתר לצורך שימוש חוזר 

מהאתר יהיה באחריות הקבלן בהם. ויתר המפקח על החומר, יחשב החומר כפסולת שפינויה 
 ועל חשבונו.

תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק כתוצאה מהעבודה כל פסולת   .5
מורשה על חשבונו לרבות הוצאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות , בהתאם לאמור 

  במפרט המיוחד.

ים המפורקים ושלמותם על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה ואבטחת החומר  .6
בות יחבלות, גנפגיעה , מפני והא אחראי עליהם  במשך זמן אכסונם עד למועד הרכבם מחדש 

 וכו'.

במחיר הפרוקים נכללות גם עבודות סתימת הבורות ותעלות שנוצרו עקב הפרוקים, כמפורט   .7
 במפרט הכללי. 51016בסעיף 

לפי הגבהים בתכניות של כל שלב הקבלן ימדוד לפי דרישת הפיקוח מצב לאחר ביצוע    .8
א המדידה בדף המציין את יבעבודה )כל שכבת עפר, מצע, אגו"ם ואספלט( על חשבונו וימצ

 גבהי הביצוע לעומת התכנון.
 
 .יםו/או פירוק ותריס. ה2

  

 .ת תבוצענה בהתאם לתוכניות ו/או הנחיות והוראות המפקחעבודו .1
 

לפני תחילת כל עבודות ההריסה ו/או פירוק, על הקבלן לסמן את מקום ההריסה בדיוק  .2
כנדרש בתוכניות ו/או הנחיות ולבדוק שוב על מנת לוודא ולהיות בטוח שלא קרתה טעות, 
במידות ובמיקום, העלולה לגרום נזק. כמו כן, יבדוק בקבלן את מהלך הצינורות בבנין הקיים 

ת ומתקנים קיימים של חשמל,  טלפון, מים, דלוחין ושופכין וכד', בכדי לא לפגוע במערכו
במבנה. על כל בעיה תתעורר בנושא, יש להסב את תשומת לב המפקח  רלהישאהמיועדים 

             .הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה במקום ולקבל
 

 אופני מדידה מיוחדים. 3.
 

  
כל עבודות ההריסה המפורטים בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הקשורות בהריסה .  1

, על פי התוכניות הפיתוחופירוק. עד להבאת השטח למצב המתוכנן לפני ביצוע עבודות 
החדשות, לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לרשום בסעיפים השונים בכתב הכמויות 

 .גם אם לא צוינו במפורשעבור עבודות הפרוק וההריסה השונות, 
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 .זה הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד.  כל  2              
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 עבודות יומיות )רג'י( - 29פרק 

 

  אופני מדידה 29.01

המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  

 המפקח. ושיאושרו מראש ובכתב ע"י

שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה באותו  

 יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק. 

 כשעות רגילות.עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה  

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו. 

 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. 

 

 כוח אדם  29.02

בפועל. מנהלי העבודה לא הפועלים רק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום  

 ח הקבלן.יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברוו

 

 ציוד מכני  29.03

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים  

 ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות. 

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל" העדכני.  

 )הנמוך מבניהם(.

 

 חומרים  29.04

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב של  

 המפקח. אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.

 

 פיגומים ודרכים  29.05

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן  

ו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י הותקנ

 המפקח.

 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  29.06

 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 

 יוקר.שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  א.
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 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.

 

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. ג.

 

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד.

 

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה  ה.

 וממנו(.

 

 שום והאחסנה.הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרי ו.

 

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז.

 

 רווח הקבלן.  ח.

 

 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  29.07

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 

 לשכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמ 

הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, 

 הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו.
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 עבודות פיתוח האתר - 40פרק 

 

 כללי 40.1

העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק המתאים 

המפורטות בפרק זה. הנחיות הפרקים הנ"ל מהוות חלק בלתי במפרט המיוחד בנוסף להנחיות 

 נפרד מהנחיות פרק זה.

 

 עבודות הכנה 40.2

 

לא תבוצע כל עבודת כריתת ו/או עקירת עצים ו/או עקירת גדמי עצים או כל פגיעה  40.2.01

בעצים קיימים ללא אישור מפורש מהמתכנן והוראה מפורשת של המפקח גם אם 

 צוין כך בתכניות.

 

על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא בדייקנות  40.2.02

הוראות יישום חומרי הדברת העשבים. הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל שימוש 

 לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה.

 

לפני יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים  40.2.03

 תחילת העבודה.

 

כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות החומרים,  40.2.04

החלקים והאביזרים ו/או המתקנים הקיימים. על הקבלן לקבל אישורו של המפקח, 

 ומראש, לאופן הפירוק המוצע על ידו.

 

בהיעדר סעיף נפרד בכתב  ת.הכנה והידוק שתית ותשתיכל העבודות בפרק זה כוללות  40.2.05

הכמויות, כלולים מחיר השתית והתשתית במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד. 

 העבודה כוללת:

 

הכנת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתוכניות  א.

ובהפחתת שכבות תשתית, חול וחומרי הריצוף/הבניה שצוינו. השתית 

מטר מכל צד. הכנת  1.00תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת 

 ס"מ. 30השתית היא בחפירה ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד 

 

מודיפייד  96%ופטימלית לצפיפות של הידוק השתית תוך הרטבה א ב.

 ס"מ מקסימום. 15א.אש.או. הידוק מילוי לשתית יהא בשכבות של 
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ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית  20שעובייה עד שכבת תשתית  ג.

מודיפייד א.אש.או. סוג התשתית הינו מצע סוג א' ו/או  100%לצפיפות של 

 50הריצוף/הבניה בתוספת של כורכר. מידות שכבת התשתית יהיו כמידות 

 ס"מ מכל צד.

 

עבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי דרישות  40.2.06

המפרטים והתכניות ונבדק שהידוקן עומד בצפיפות הנדרשת. יש לקבל את אישורו 

 של המפקח לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה.

כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור מוקדם הקבלן יפרק ויסלק על חשבונו 

 של המפקח לטיב המילוי.

 

 ריצופים מדרכות ומדרגות 40.3

 

כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ערך באישור המפקח  40.3.01

 ס"מ לפחות. 5בעובי 

 

של כל פינה. הטפסות  1.5/1.5כל היציקות כוללות קיטום פינות בסרגלי פלסטיק  40.3.02

הכל לפי הנחיות סעיף "בטון חשוף"  -תהיינה מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן 

 )עבודות בטון יצוק באתר( של המפרט המיוחד. 02בפרק 

 

ור מותר רק שיוצרו ע"י היצרן וניס במרצפות שלמות וחצאיםעל הקבלן להשתמש  40.3.03

. לא יותר שימוש חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבדבמידות שונות מהנ"ל. 

 ב"גיליוטינה".

בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן 

שיתאפשר ניסור במקום של קו השוליים המתוכנן. הסטייה המרבית המותרת מהקו 

מ"מ. מרצפות שחורגות מהקו  5במפרטים תהא  הישר או העיגול שצוין בתכניות או

 או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

, בעבודת הריצוף ללא חגורת בטון סמויהבהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות תיכלל  40.3.04

ברזלי  2כולל  20 -ס"מ ויהא מבטון ב 20X10מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא 

ס"מ  3 -. פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב6@20וברזל קושר  8אורך בקוטר 

 כלפי חוץ. 10%ויהיו בשיפוע של 

 

במידה שלא צוין בתכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס  40.3.05

. כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי לקו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף

ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות  3 -סגירת מרווח הקטן מ אופן
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מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון הכולל פיגמנט 

דומה לצבע המרצפות ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצוף, או 

 במרצפות מנוסרות.

 

מ"א  1.00י התכניות/הפרטים ברוחב מזערי של לפ על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף 40.3.06

מ"א לפי הדוגמא שצוינה בתכניות/בפרטים ולקבל אישור  3.0ובאורך מזערי של 

המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את  ולפניהמפקח 

הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות נוספות, על חשבונו, עד קבלת 

 אישור המפקח.

 

ולפזרו על פני המרצפות במטאטא, עד שיתמלאו  לפזר חול נקי ויבשלאחר הריצוף יש  40.3.07

כל המרווחים בין המרצפות, על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה קלה של המשטח 

 המרוצף עד שלא יכנס יותר חול בין המרצפות.

 

)צפרדע( שגודל שטח  יהודק במהלך ויבראציונימשטח/מדרכה של מרצפות משתלבות  40.3.08

 מ"מ ו/או לפי הנחיות המפקח. 0.1 - 0.062המהדק שלו היינו 

 

כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצוין כוללות  40.3.09

לצנרת השקיה, מים, כבלי חשמל ותקשורת אך לא את מחיר חומר  הנחת שרוולים

השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן המשטח/המדרכה בצבע, בהטבעה או בסימון 

 מוסכם אחר לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים.

 

בכף בנאים כולל חגורות בטון סמויות, מדרגות  בבטון הגלוי יותקנופני כל העבודות  40.3.10

ומים, שלחים, ודפנות גרמי מדרגות(, פרט לשטחים שנדרש בהם גימור אחר )ר

 כלשהו.

 

פני עבודות הפיתוח  לשמור מפני פגיעה או לכלוךבכל העבודות בפרק זה על הקבלן  40.3.11

תוך תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף 

פקח לא ניתן לתיקון. ההחלפה אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת המ

 ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן.

 

אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים )קטעים( לעצים מבטון טרומי מכל סוג  40.3.12

והעבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני  150 -שצוין, יונחו על גבי מסד בטון ב

 השפה, ללא מדידה ותשלום נפרד.

 

ס"מ לפחות מתחתית  10גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן היינו  40.3.13

ס"מ לפחות במקום הצר ביותר. רוחב תחתית  10האלמנטים. רוחב גב הבטון יהא 
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ס"מ, לאבן  40 -מסד הבטן יהא על פי החתך בפרט, אך אם לא צוין אחרת לא פחות מ

 גן טרומית. ס"מ לאבן 30 -שפה טרומית ולא פחות מ

 

כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים מכל סוג שהוא כוללות השלמת אדמת גן  40.3.15

מאושרת בכל שטחי הגינון הצמודים לשולי המדרכות ו/או המשטחים. גובה אדמת 

 1ס"מ מתחת לפני הריצוף הסמוכים. רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא  1הגן יהא 

ס"מ.  1.0ים. רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא ס"מ מתחת לפני הריצוף הסמוכ

תבוצע רק לאחר שאישר המפקח שסולקו כל שאריות חומרי  -השלמת אדמת הגן 

 הבנייה ופסולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי באדמת גן.

 

 

 

 : עב' גינון השקיה וצינון 41פרק 

 א: עבודות במגרש דשא טבעי: 

 מבוא          

כר דשא מאושר למשחקים  והמפורטות במסמכים המצורפים ,מטרתן להקיםהעבודות במכרז זה 

 .רשמיים בליגות מטעם ההתאחדות לכדורגל

 

 היקף העבודה והצעת הקבלן

וכתב הכמויות ולכן כל עבודה ) הוצאת משרד הביטחון( המפרט המיוחד הינו השלמה למפרט הכללי 

 חלק ממנו.שהיא, גם אם אינה מתוארת במפרט, תחשב כאילו היא 

הצעת הקבלן תכלול את כל הסעיפים והעבודות אשר בכתבי הכמויות.במידה וסעיפים כל שהם לא 

 ימולאו תיפסל ההצעה על הסף.

 לוח זמנים

 לוח זמנים. על הקבלן יהיה להגיש יום עד שתילת כר הדשא 45משך הזמן לביצוע כל העבודה הינו 

 ם עם קבלנים אחרים במידה ויהיו בשטח.תוך הקפדה על רצף ותאו בתרשים זרימהמדייק, 

 פיקוח

בא להחליף מנהל  אינותציב מפקח מטעמה לצורך פיקוח על הקבלנים המבצעים. מפקח זה  העירייה

 עבודה, באתר, מטעם הקבלן. הקבלן אחראי לקבל אישור המפקח לכל שלב בביצוע עבודתו, בכתב.

ם סיים סעיף קודם, יהיה על הקבלן, לתקן קבע המפקח שהקבלן אינו יכול להמשיך בעבודתו כי טר

ואו לסיים פרק זה לפני המשיכו. פסיקתו של המפקח הינה סופית ומוחלטת ותינתן בכתב, הקבלן לא 

 יוכל לערער על כך.

 מדידות

כל המדידות בשטח יבוצעו ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן ויוגשו לאישור המפקח על גבי מפה 

 מצבית לפני כל שלב.

 רשת  מפה(.5מצבית לפני תחילת העבודותX5) 
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 רשת( .5עם סיום פילוס וייצוב השתיתX5) 

 .עם סיום חפירת תעלות הניקוז והתקנת צנרת הניקוז 

 .עם סיום פריסת החצץ והידוקו 

 .לאחר התקנת צנרת ההשקיה 

  רשת (.5עם סיום פריסת החול, הידוקו והחלקתוX5) 

 

וכל עבודות הניקוז, החפירה, היישור  ) שיפועי(  מדידה בלייזרמכשיר העבודות יהיה בשטח  כלבמהלך 

 והפילוס של השכבות השונות יבוצעו באמצעות מכשירים מונחי לייזר.

 

 ציוד וחומרים

כל ציוד שהוא שברצון הקבלן להשתמש בו בעבודותיו באתר, יובא לאישור המפקח. על הקבלן לוודא 

 וע העבודות הנדרשות.תקינות הציוד וניקיונו וכן התאמתו לביצ

ציוד שלא יאושר,  לא יאושר ציוד עם נזילות הידראוליות וכן ציוד עם שרידי אדמה, עשבים וכו'...

 יסולק מן השטח ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד מתאים.

 

לפני  לא יאוחר משבועמכל החומרים שברצונו להשתמש בהם,  על הקבלן לספק למפקח דוגמאות

הדרישה חייבים בתו תקן ילוו באישור היצרן על כך. חומרים  . חומרים אשר ע"פבודותתחילת כל הע

אשר נדרשים לעמוד במפרט מיוחד יובאו עם בדיקות מעבדה מוסמכת המעידות על כך.מזמין העבודה 

רשאי לדרוש בדיקות נוספות ,על חשבון הקבלן, בכל עת אשר יחליט המפקח.חומרים אשר לא יאושרו 

 יסולקו מן האתר ע"י ועל חשבון הקבלן. ע"י המפקח

 

*** למען הסר כל ספק כל דחייה במתן הדוגמאות ,האישורים הנדרשים והמפות המצביות תגרום 

 לאיחור במועד סיום העבודות ולקיזוז התשלומים המגיעים לקבלן.

 

 חשמל ומים

עם המפקח לוודא  תספק לקבלן את כל החשמל וכמויות המים הנדרשות . על הקבלן בתאום העיריה

 שימוש מושכל במשאבים אלו על מנת למנוע בזבוז שלא לצורך.

 

 ניקיון

עם סיום כל העבודות ולפני מתן אישור לסיומן,יפנה הקבלן מן השטח, כל שרידי פסולת, למקום שפך 

 אשר יורה לו עליו המפקח.

 ומסודר.אישור החשבון הסופי יהיה אך ורק עם סיום כל העבודות והשארת האתר נקי 

    

 מפרט טכני מיוחד                                                       

 .המפרט הטכני המיוחד הינו חלק אינטגרלי מכתב הכמויות ועל פיו יש לתמחר

 הגדרות -מפרט טכני                                           
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 דשא טבעי

 למ"ר "אדמיר" או שווה ערך .  גר 150 רוג במשקל בד לא א   בד גיאו טכסטיל:

 

 מ"מ  פנימי לפחות ללא בד עטיפה  110צינור מחורר    צינור הניקוז המשורשר:

 דוגמת "וולטה קיז" או ש"ע.                                           

 

 מ"מ.  250מ"מ ו 200לניקוז בקוטר, צנרת ניקוז אטימה:                 צינור פי.וי.סי

 .דוגמת "מריביב" או ש"ע.                                                

 

  שטוחות ביחידה אחת ובעלות    מ" 1ס"מ או  60שוחות הניקוז:                 שוחות ביקורת בקוטר 

                                                                        )דוגמת "רומולד " או ש"ע(                                                                                                     מכסה   פלסטיק,                                           

                                                                                                            

  בעלת  \10דרג  63פוליאתילן   , בעלת תו תקן ישראלי  \10דרג  75פוליאתילן                צנרת השקיה:   

 בעלת תו תקן ישראלי \10דרג  32פוליאתילן  תו תקן ישראלי                                          

 

 ואביזרי  השקיה:         "פלסאון" או ש"ע.               מחברי 

 נירוסטה או ש"ע. 8005" ריינברד"                          ממטרות :        

                                                 "או ש"ע.                                                                      esp moduls              בקר השקיה:               

                      ולל לוח בקרהכש"ע   או "CR45-4 SOFTSTART" פוס" דנגרו"  משאבה להגברת לחץ

 

 מ"מ. 9מ"מ ל 6בין  65%לפחות  מ"מ  12חלקיקים גדולים   מ  ללא:    ז(מ"מ)חצץ הניקו 6-9: חצץ 

 מ"מ. 2קטן מ 10%לא יותר מ                                       

 .3%מ"מ  לא יותר מ 3.4מ"מ ל  2בין    :דרוג החול

 .7%מ"מ  לא יותר מ 2מ"מ ל 1בין 

 20%מ"מ לא יותר מ 1לבין  0.5בין 

 .60%מ"מ מינימום  0.5מ"מ ל  0.25בין 

 . 20%מ"מ לא יותר מ  0.5ל  0.15בין 

                            5%מ"מ לא יותר מ 0.15מ"מ ל  0.05בין                                                     

                                                   5%מ"מ לא יותר מ 0.05מ"מ ל 0.002בין   

 .3%מ"מ לא יותר מ 0.002פחות מ                    

      .                             10%מ"מ לא יותר מ 0.15מ"מ ועד  0.002* סה"כ מ                                        

                 5%אחוז גיר מכסימלי                               

 מפרטו טכני לכבול: 

 מ"מ. 1-30אורך סיבים: 

 רטיבות. 50%עד                                                  

 1.0עד ל  E.Cמוליכות חשמלית                                                  
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 0.5%תכולת מינרלים כללית: לפחות                                                  

                                                                                 נקי לחלוטין מזרעי עשבים                                                 

.             

 " ממרבדי דשא נקיים,        419:                           ברמודה "טיפווי סוג הדשא

. או דשא אשר יסופק 15%בכמות של  ,באצטדיון, טופים, מרוסקים בשטח.                                       ש

 לקבלן ע"י המזמין

 

 

 

 

 

 

 מיוחד מפרט טכני                                               

 

 המפרט הטכני בא לקבע את סדר ביצוע העבודות ואת האיכות הנדרשת מן הקבלן. 

 ופיתוח פרק א: עבודות עפר

 

את השטח הנתון ויבצע מפה מצבית. מפה זו תהווה בסיס מוסמך הקבלן יסמן בעזרת מודד             

יפלס הקבלן לגבהים הנדרשים ע"פ התכנון יחשף את השטח ו לחישוב העבודות. לאחר מכן 

מהמכסימום וזאת ע"פ בדיקות מעבדה ובדיקות  96%ויהדק השטח בגבהים הנ"ל לרמה של 

 .ס"מ 1 -\הסטייה המותרת מן הרומים הנדרשים לאחר הידוק הינה + גרעיניות בשטח.

 

 : עבודות ניקוזב פרק

 

הקבלן יסמן בעזרת מודד מוסמך ועל פי מפת התכנון את מקומן המדויק של      תעלות הניקוז            

 המפקח.בכתב מאת והשוחות וידאג לקבל אישור 

 

 חפירת תעלות הניקוז: 1.ב

בעזרת  נהתיחפר ותת(. התעלות )הראשיות הניקוז שמאספותעל נהא.  כשלב ראשון תיחפר              

ס"מ. במידה ומסיבות כל שהן תחפור תעלה רחבה יותר ימלא  50לא יעלה על  ןמחפרון ורוחב

שמעבר לשוחות לכיוון  הקבלן ויהדק בשכבות לרוחב הנדרש.עודפי החפירה יונחו בצד

שוחות הביקורת תוצבנה במקומן ובגבהים  ית התעלה תהודק בויברציה .תחת.הטריבונה

בהרטבה . גובהן  ויברציוני ותוך כדי הידוק חול ללא אבניםהנדרשים, תפולסנה ותיוצבנה ע"י 

 ס"מ מגובה פני החול הסופי. 20הסופי בתוספת המכסה יהיה נמוך ב

מ"מ(, לאחר קידוח השוחות.  200,250,315העיוורים )אל שוחות הניקוז יחוברו צינורות הניקוז             

לקדוח דרך טבעות החיזוק אלא רק ביניהן. אל השוחה תוצמד טבעת אטימה תקנית  אין

 מגומי אשר לתוכה יחובר הצינור.
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לאחר חיבור הצינורות ויצירת השיפוע המתוכנן ייסתם המרווח ,אם יוצר, בעזרת פוליאוריתן             

 ת למנוע נזילות.מוקצף על מנ

על הידוק החול שמתחת לצינור, בהרטבה. מעל הצינור  דגשהצינור ייעטף בחול ללא אבנים עם              

יונח חול כנ"ל ויהודק גם הוא. מעל החול יונח חומר החפירה שהוצא ויהודק בוויברציה ע"י 

ס"מ  5הגדולות מ חול זה יהיה ללא אבניםברציוני ידני לרמת ההידוק של השתית.ימכשיר ו

קוטר. עודפי החפירה ,במידה ויישארו יוצאו אל מחוץ לאתר לפני חפירת התעלות הרוחביות, 

באופן שלא תיפגע ישרות השטח. במידה והמפקח יחליט שישרות השטח נפגעה, יישרה הקבלן 

 ויהדקה בשנית ועל חשבונו לגבהים הנדרשים ולצפיפות הנדרשת.

 

לות הניקוז הרוחביות תתבצע כך שלא יושאר חומר חפירה על פני השתית ,אלא ב. חפירת תע             

יונח על גבי עגלה ויסולק מהשטח ,תוך דגש על שמירת פילוס השתית והידוקה. החפירה 

במרכז וע"פ השיפועים  ס"מ 30ס"מ, לעומק של  20תבוצע באמצעות מחפרון בעל רוחב כף של 

 לשוחת ניקוז אחת.לאחר הידוק תחתית התעלהתעלות יחוברו  4כאשר כל שבתכנית. 

אשר  בד גיאו טכסטיל, יונח מהמכסימום %96באמצעות פלטה רוטטת )גבקה( לצפיפות של 

ס"מ לכל כוון על גבי הבד  50שוליו יפרסו אל משני צידי התעלה. רוחב השוליים יהיה 

עבודת ידיים ס"מ ויפולס בעזרת ציוד לייזר וב 5בשכבה של   חצץבתחתית התעלה יונח 

 לשיפוע ולרום הנדרש.

בצורה ישרה אך רפויה ותיבדק שוב אחידות  הצינור השרשורילאחר אישור המפקח יונח             

השיפוע . הצינור ייאטם בקצהו ע"י בד אשר יקשר סביבו. במידה ויאלץ הקבלן להשתמש 

רן. הצינור השרשורי בלבד, שיסופק ע"י היצ במחבר תקניבחלקי צינור  יחוברו האחד לשני 

יחובר לשוחת הביקורת לאחר קידוחה בקוטר המתאים והתקנת אטם גומי תקני ובמידה 

 ויישאר מרווח ימולא בפולי אורתן מוקצף. 

 .לא  תותר חציית תעלות ע"י כלי עבודה אלא רגלית בלבד

ור מן המפקח ימלא לאחר בדיקה חוזרת של שיפועי ורומי הצינור המשורשר ולאחר קבלת איש            

 הקבלן בחצץ את התעלה עד פני גובה השתית.

 

* לאחר סיום העבודה במלואה בתעלה הראשונה, ימשיך הקבלן לעבוד בתעלה שנייה וכן הלאה            

 עד לסיום העבודה וההתקנה של כל התעלות.

 

בית. המדידה  תתבצע ג. בשלב זה תבוצע מדידת מצב קיים ע"י מודד מוסמך ותוגש מפה מצ          

בשלושה מקומות אקראיים לאורך הצינורות,כל צינור וצינור וזאת על מנת לוודא אי סטייה 

 מהתכנון. במידה ותהינה סטיות על הקבלן לפרק את התעלה ולבנותה מחדש.

 

 : התקנת מערכת ההשקיה גפרק 

 

הכדורגל  וזאת על מנת  מערכת ההשקיה באה לאפשר השקיה מבוקרת וממוחשבת של מגרש           

 לחסוך במים. 
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 . ראש המערכת.1ג  

אפשרות נעילה. ע"פ המפרט ,כאשר כל האביזרים יהיו  עם סגור חדרראש המערכת יותקן בתוך        

או  עשויים ברזל ,בקטרים המיועדים ויצבעו במפעל בצביעה אלקטרוסטטית . נגד קורוזיה.

ההשקיה יותקן  בתוך חדר אשר יסופק לקבלן  בקר . לחילופין עשויה פוליאתילן מרותך באתר

 .בקרעם דגש לגישה קלה בהפעלה. כבלי תקשורת יחברו את הברזים בראש המערכת אל ה

הבקר יחובר לחדר בקרה אשר יקבע  אשר יוכל לחלוש באופן אלחוטי על הפעלת המערכת. 

 ק והרכבה מהירים.בקטרים הנדרשים לצורך פירו VICלפני ואחרי כל ברז יותקנו מחברי 

 . משאבת ההגברה. 2ג  

משאבת ההגברה ולוח הפיקוד יותקנו כך שתהיה גישה נוחה להפעלתן. המשאבה תונח על ריצפת        

 בטון ותיוצב באמצעות ברגים.

 

 .  צנרת ההשקיה והממטירים.3ג  

הקבלן לחפור יחד  עלס"מ.  10צנרת ההשקיה תותקן ע"פ מפת התכנון, כאשר עומק החפירה יהיה       

עודפי עם חפירת תעלות הניקוז וזאת על מנת למנע שפיכת חומרי חפירה אל תעלות הניקוז.

החפירה יועמסו על עגלה ויפונו מן השטח וזאת על מנת למנוע שינוי בפני השטח. במידה ויוצר 

יר  שינוי כל שהוא , הקבלן יישר על חשבונו עד קבלת אישור המפקח להמשך העבודה.  הממט

)ראה פרט(. תקניים.ומחברים ברגים בעל עמידות ללחץ גבוה  4 יחובר לצינור באמצעות רוכב 

ובעלת תו תקן. בשלב הראשון יחוברו צינורות פוליאתילן אל  10הצנרת תהייה בעלת דרג 

ורק לאחר  ס"מ מכל צד. 15מברזל באורך של  Uמטרים יהודק הצינור לקרקע ב 3. כל המחבר

 ידוקו בגבהים הסופיים יורכבו הממטירים וייוצבו .פריסת החול וה

הרכבת הממטירים עצמן תבוצע לאחר שטיפת הקווים וזאת על מנת למנוע השבתת הממטיר על ידי 

 חלקיקי פלסטיק. 

 עם סיום שלב זה תבוצע מדידה נוספת ועל הקבלן להגיש מפה מצבית.

 

 . מערכת השקיה זמנית.4ג  

הקבלן יספק ויתקין, על חשבונו, מערכת השקיה זמנית בספיקה נמוכה, למשך כל זמן העבודות ועד      

מסירה סופית של הדשא.מערכת זו תאושר ע"י המפקח. במידה ולא תאושר יידרש הקבלן 

להחליפה. מערכת זו תוסר ותותקן שוב ע"פ הצורך ללא חיוב נוסף וזאת ע"פ הצרכים 

  עם סיום העבודה יפנה הקבלן את המערכת מן המגרשים.     ודרישות המפקח.   

 

 : פריסת החולד פרק

 

 פיזור החול. 

 

לא . החול ייפרס בשטח כאשר השופל המוביל ידחוף את ערמות החול ולא ירד מן החול אל השתית 

 לכלי צמ"ה כל שהוא נסיעה על השתית אלא על החול בלבד. תאושר
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ובנוסף לכך יחזיק במשך כל זמן העבודות   10X10הנדרשים ברשת  הקבלן יסמן ביתדות את הגבהים

 מכשיר לייזר לבדיקות מקומיות.

 הקבלן ישים דגש על ניקיון החול ואי הכנסתו של כל חומר אחר מן השוליים או מן השתית.

לאחר פריסת החול, יפלס הקבלן את החול במפלסת מונחית לייזר בעלת גלגלי בלון תוך כדי הרטבה 

 96%דוק ויברציוני. ההידוק באמצעות מכבש בומג כנ"ל.  ההידוק יהיה לרמה של והי

וייבדק בארבעה מקומות לפחות ,למגרש, ע"י מעבדה מוסמכת  מכסימליתמהצפיפות ה

באמצעות מכשיר מדידה גרעיני. על הקבלן לשמור על לחות החול במשך כל זמן העבודות 

 לאתר על חשבונו.בעזרת ממטירים או תותחי השקיה אשר יספק 

רמת הסטייה הנ"ל תתקבל אך ורק במידה ותהיה אקראית ס"מ. 0.5 -\רמת הדיוק בפילוס תהיה  +

 במגרש ולא תוכל להיות מאובחנת בעין.

 לאחר קבלת המפה המצבית ואישור המפקח יבצע הקבלן את הכנת בית הגידול.

 השטח. פיזור הכבול באמצעות "טופדרסר" בשכבה אחידה על פני כל  1ד.

 . החומר יפוזר שתי וערב באמצעות מדשנת כנ"ל.20:24:9פיזור חומר דישון סטרטר 2ד.

 ס"מ באמצעות מתחחת עד קבלת תערובת אחידה בהרכבה. 15הצנעת החומרים לעומק  3ד.

 ס"מ. הכל כנזכר לעי"ל. 0.5 -\פילוס והידוק בית הגידול לגבהים הנדרשים בסטיות שלא יעלו על + 4ד.

 ס"מ. 5א בדיקת מעבדה לאחידות הפיזור בשלש שכבות של יש להבי

 עם סיום התיחוח , יחזור הקבלן על פעולת הפילוס וההידוק לרמות הנדרשות.

 

לאחר קבלת מפה מצבית ואישור המפקח יתקין הקבלן את הממטרות . הממטרות ייוצבו 

 בעזרת חול רטוב ,ויאוזנו תוך כדי הידוק החול.

החלקה,את  סרגלליק הקבלן באמצעות מפלסת הלייזר ובאמצעות לאחר הצבת הממטרות יח

עם סיום . , כך שלא ייראו סימני הצמיגים של הטרקטורפני המגרש וזאת ע"פ הרומים שנקבעו

 ההחלקה יתקין הקבלן את מערכת ההשקיה הזמנית.

 

 : עבודות שתילת הדשאהפרק 

 

אספקה ושתילת השתילים וכן טיפוח כר  , הדישון,עבודות שתילת הדשא כוללות את עבודות              

 הדשא עד לקבלתו הסופית.

נשא ע"ג טרקטור בעל גלגלי בלון במשקל  ליטר 300מרסס חומר מונע נביטה בעזרת  ריסוס        1.ה

 ק"ג. 1000שאינו עולה על 

 

ע"י המפקח. שתילי הדשא שיסופקו וישתלו )בזריה ידנית( במגרש יהיו ממקור שיאושר        2ה. 

יש להביא אישור מעבדה  השתילים יהיו נקיים מזנים אחרים של דשא, מעשבי בר ומחלות.

לנמטודות על ניקיון השטח מנמטודות. )לא תתאפשר שתילת חומר שלא קיבל אישור 

 המפקח(.
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הדשא יובא לשטח כמרבדים שטופים וייגרס בשטח באמצעות מרסקת גזם. מרבדים אשר יגיעו 

לחילופין רשאית  ובמידה ולא יתאימו יילקחו מן השטח ע"י הקבלן ועל חשבונו. לאתר ייבדקו

 החברה לספק לקבלן דשא מסוג אחר כמרבדים. הקבלן ירסקם וישתול אותם כנדרש לעי"ל.

 על פני כל המגרש. לאחר פריסת מערכת ההנבטהשתילי הדשא יפוזרו בעבודה ידנית בלבד,  

 הנשתל.  מהשטח 15%אחוז מרבדי הדשא יהיה 

על הקבלן להקפיד במשך כל עבודות השתילה )זריה( לכך שלא ישתנו פני השטח. במידה 

ויגרמו שינויים מישרות השטח יהיה על הקבלן לחזור ולתקן זאת  על חשבונו וללא תמורה 

 נוספת.

 

 על הקבלן לטפח את כרי הדשא עד לקבלת משטח דשא אחיד ,ללא סוגי דשא אחרים, וסגור      3.ה 

באתר על בסיס  יומי אשר  עובד קבועהמאפשר משחק כדורגל בטיחותי. על הקבלן להחזיק 

טכניות הנדרשות ואשר יוטלו עליו ע"י המפקח מפעם לפעם.  יבצע כל העבודות האגרו

 הפעולות הנדרשות הן : עישוב ,השקיה, דישון וריסוס ,הזזת צנרת ההנבטה ,כסוח וכו..

וההדברה הינם על חשבון הקבלן כמופיע בסעיפי כתב  בתקופת הטיפוח חומרי הדישון

 הכמויות..

 על הקבלן יהיה למלא יומן עבודה יומי ולהביאו אישית למפקח לאישור וקבלת הנחיות להמשך.

במהלך טיפוח כר הדשא יספק הקבלן על חשבונו את כל החומרים: הדברה ודישון הנדרשים ע"י 

 המפקח  על מנת לקבל משטח דשא כנדרש.

 

 .התקנת שערים וסימון מגרש   7ה. 

עם קבלת מגרש דשא סגור ומוכן למשחק יסמן הקבלן בעזרת מודד מוסמך את כר הדשא , 

 ע"פ , המפרט והמפות , ויתקין את שערי הכדורגל ע"פ התקן של ההתאחדות לכדורגל.

 עבודות שזרוע חורפי. 8ה.

לזרות דשא קיצי יזרע הקבלן זרעי במידה ועקב לוחות זמנים ותנאי מזג אויר לא ניתן יהיה 

 יבוצעו כנזכר לעי"ל. 6,וה3, ה2, ה1דשא חורפי ממקור שיאושר ע"י המפקח. פעולות ה

 

ועד למסירתו הסופית  6מיום זריעת הדשא החורפי יטפח הקבלן את כר הדשא כנזכר בסעיףה

 של המגרש.

וישאב את החומר ויזרה עם סיום עונת הכדורגל , ירסס הקבלן את הדשא החורפי י, יקרקף 

 .5דשא כנזכר בסעיף ה.

 

 כתב כמויות                                                

 

 חלה חובה על הקבלן לספק את כל תכולת כתב הכמויות כלשונו ולבצע את .1

 כל העבודות בהתאם לתנאי המפרט הכללי והמפרט המיוחד שבחוברת זו.             

 



 4/  2019מס'  פומבימכרז 
 לביצוע עבודות הקמת שני מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 
 מפרט טכני וכתב כמויות –' גפרק 

 
 

153 

 

מזמין העבודה לא ישלם בנפרד וכתוספת עבוד סידורי נוחיות של הקבלן באתר, כגון דרכי  .2

גישה שלא הוזמנו בנפרד מכתב הכמויות, מבנים או שטחים מגודרים לאחסנה, משרד זמני 

 ומחיר כל הנ"ל ייחשב ככלול במחירי היחידה ומחיר החוזה. -וכו'

 

וההוראות שבמפרט הכללי והמפרט המיוחד  מחירי היחידה יכללו את כל התנאים, הסייגים .3

ואת כל מרכיבי כתב הכמויות. תיאור העבודה בכתב הכמויות נעשה בקיצור, והקבלן חייב 

 לבצעה על פי התיאור  בתכניות ובמפרטים כנ"ל.

 

חובתו  -במידה והקבלן מתכוון לבצע שינויים או הסתייגות ממרכיב כלשהו בעבודה בחוזה זה             

ים עם מזמין העבודה בירור על כך לפני שיעשה שינוי כלשהו וכל זאת לפני הגשת המכרז. לקי

 היה והגיש הקבלן את טופסי המכרז קבע בכך שהינו מקבל התנאים הנ"ל.

     

 

 ב: עבודות במגרש דשא סינתטי:

  

 מבוא  

 

אימונים העבודות במכרז זה והמפורטות במסמכים המצורפים ,מטרתן לבצע כר דשא סנטטי ל

 ומשחקים שיאפשר פעילות במשך כל שעות היממה ובכל מזג אויר.

 לפחות. מ"מ לשעה 80מערכת הניקוז תסלק עודפי המים ברמה של 

 מערכת הצינון תאפשר צינון מידי ונשלט של המשטח.

 המשטח הסנטטי יאפשר אמונים ומשחקים ברמה גבוהה.

 לוח זמנים

מדייק,  לוח זמניםעל הקבלן יהיה להגיש  .יום 70 ביותרמשך הזמן לביצוע העבודות הינו קצר 

 בתרשים זרימה תוך הקפדה על רצף ותאום עם קבלנים אחרים במידה ויהיו בשטח.

 פיקוח

בא להחליף מנהל  אינוהעירייה תציב מפקח מטעמה לצורך פיקוח על הקבלנים המבצעים. מפקח זה 

שור המפקח לכל שלב בביצוע עבודתו, עבודה , באתר, מטעם הקבלן. הקבלן אחראי לקבל אי

 בכתב.

קבע המפקח שהקבלן אינו יכול להמשיך בעבודתו כי טרם סיים סעיף קודם , יהיה על הקבלן, לתקן 

ואו לסיים פרק זה לפני המשיכו. פסיקתו של המפקח הינה סופית ומוחלטת ותינתן בכתב , 

 הקבלן לא יוכל לערער על כך.

 אישורים ותווי תקן לחומרים

הקבלן יגיש למפקח את אישורי הבדיקה לחומרים הנדרשים וכן אישורי תקן לציוד בו הוא משתמש 

ציוד \לא יאוחר משבוע לפני השימוש בהם. על הקבלן לקבל אישור בכתב לשימוש בחומרים
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ליום  ₪ 1000הנ"ל. אי הבאת המסמכים בזמן תגרום לעיכובים בהמשך העבודה ובקיזוז של 

 איחור.

 מדידות

המדידות בשטח יבוצעו ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן ויוגשו לאישור המפקח על גבי מפה  כל

 מצבית לפני כל שלב.

 * מפה מצבית לפני תחילת העבודות.

 * עם סיום פילוס וייצוב השתית.

 * עם סיום חפירת תעלות הניקוז והתקנת צנרת הניקוז.

 *עם סיום פריסת החצץ והידוקו.

 המילוי לדשא הסנטטי והחלקתו. * עם סיום פריסת

 

עבודות הניקוז , החפירה, היישור והפילוס  כלו מכשיר מדידה בלייזרהעבודות יהיה בשטח  כלבמהלך 

 .בעלי גלגלי בלון של השכבות השונות יבוצעו באמצעות מכשירים מונחי לייזר

 

 ניקיון

מרכיב שהוא אשר שימשו במהלך עם סיום העבודות ידאג הקבלן, על חשבונו " לניקיון השטח מכל 

 העבודות.

 

 מפרט טכני כללי                                                        

                                                                             

 ג"ר                                                                                       - 200ארוג במשקלבד גיאו טכסטיל:                                                  בד לא 

 למ"ר "אדמיר" או שווה ערך .                                                                       

 

 ללא בד מ"מ  110צינור הניקוז המשורשר:                                        צינור מחורר 

 עטיפה. 

                                                                      

   

                                                                                      1ס"מ או  60שוחות הניקוז:                                                   שוחות ביקורת בקוטר 

 מ" שטוחות ביחידה אחת ובעלות                                                                      

                                                                                      מכסה פלסטיק, )דוגמת "רומולד " או ש"ע(                                                                                                                                                             

                                                                                                            

                       . בעלת תו                                                                                    10דרג  75ו 10דרג  100צנרת השקיה:                                                    פוליאתילן  

 תקן ישראלי                                                                      

 

 או ש"ע.   " 18פיה  ST1600הנטר ממטרות :                                                        " 
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 או ש"ע   CR-32-6-2"נדפוסגרומשאבה להגברת לחץ כולל לוח בקרה:                  "

 

 

 מ"מ.  6ללא חלקיקים גדולים מ                             מ"מ. 0-6חצץ שכבת הסגירה 

 מ"מ. 6מ"מ  ל 1בין  50%לפחות                                                                                  

 .200עובר נפה    4%לא יותר מ                                                                               

 

 

 

 

 מ"מ    12ללא חלקיקים גדולים    מ                                      מ"מ. 2-6חצץ חצץ : 

 מ"מ 9.5גדולים    מ   5%פחות מ                                                                      

 מ"מ 6.3גדולים     מ  30%- 20%                                                                     

 מ"מ 4.0גדולים     מ  50% -40%                                                                     

 מ"מ            2.0גדולים     מ  20% -10%                                                                     

                                                                      מ"מ                                                 2קטנים מ    10%לא יותר מ                                                                      

                                                                    D90/D15  2.5קטן או שווה ל                                                                                                                                                                                                        

                                                                    

 בבדיקת  12%יותר מ  ללא איבוד של                                                                     

 (ASTM C88ח.גפריתית לפי תקן )                                                                    

                                                                  

  

 מ"מ 16ם         ממ"מ                                    ללא חלקיקים גדולי 4-14חצץ : חצץ 

                                                        D90/D15  2.5קטן או שווה ל                                                                                                                                                   

                        ללא אבק או חרסית**                                                                    

 בבדיקת  12%ללא איבוד של יותר מ                                                                      

 (ASTM C88ח.גפריתית לפי תקן )                                                                    

                                                                 

 

 למרבד הסנטטי נתונים טכניים                                      

 

 משטח דשא

 מ"מ, שטיח דשא סינטטי ממולא בחול וגומי, תבנית  60שטיח  סוג

 סריגה ישרה.

 פוליאוליפין,  חוט טווי ישר אחיד "מונופילמנט" בעל חתך 100% תכולה

עמיד בפני קרני אולטרה סגול  שמינית או יהלוםמצטלב,
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(U.V.) 12000, צפיפות סיב Dtex  לפחות, עובי סיב ממוצע

 לפחות. מיקרון 300

 בסיס פוליפרופילן משולב פוליאסטר מיוצב אולטרה סגול, אריגה  בסיס ראשי

 טופל תרמית, עם צמר חסין אש או דומה.קשה, מ

  בסיס משני(DIN61151) PU  10מ"מ כל  4חדירה למים, עם פתחי ניקוז של x 10  ס"מ או

 דומה.

  גובה המשטח(DIN 4-54325) ±60 mm               +/- 10% 

  עובי כולל(DIN 53855 P3) ±62 mm +/- 10% 

  ±6.3 ס"מ )רוחב( 10תדירות תפרים לכל 

  1 -/+ ±16 ס"מ )אורך( 10תדירות תפרים לכל 

 5% -/+ ±9.600 מספר ציצות למ"ר 

 2±1,650 משקל סגולי gr/m  -+/5% 

  2±245             /+-  משקל בסיס ראשיgr/m5%            

 

 700 2± משקל בסיס משני gr/m  -+/5% 

  משקל כולל(DIN 53854) 2±2600gr/m  -+/5% 

 400 רוחב גליל cm +/- 10% 

  מטר( 75לפי דרישה )מכסימום                           אורך גליל 

  

 

 

 

 נדרשות לאיכות השטיח : תוצאות בדיקה                                 

 

 30-גדול או שווה ל חוזק אחיזת המשטח ( ניוטון ISO4919) 

                     דקה\ליטר  30גדול מ חדירות מים עם מילוי\(   .מDIN 61151    ) 

  עמידות צבע(ISO - NORM 105V, 

part 2) 

    התנגדות לקריעה עם כיוון הסיבים 

                                        התנגדות לקריעה נגד כוון הסיבים 

 מערכות פסים                                             

 

 4 ≥ אפור, 7 ≥ : כחול(Xenon test)בדיקת קסנון 

 

DAN60 

DAN 40    
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 זמינות בצבעים לבן או צהוב 

 

  גוונים ירוקים, כלומר ירוק בהיר וכהה. 2צבע השטיח ירוק:             שילוב של 

 מילוי

 0.8 – 0.2(, גודל חלקיק 80%הרכב: חול סיליקה שטוף ומיובש )עגול  שכבה תחתונה 

 מ"מ.

 Kg/m 19 2±:  פרו (Fifa)פיפ"א  סיווג המילוי:

    

 הרכב: גרגרי גומי ממוחזר שכבה עליונה 

 מ"מ 2.5 – 0.8, גודל חלקיק Kg/m 218:    פרופיפ"א  סיווג המילוי:

  

  גובה הסיבים מעל

 המילוי:

± 20 mm 

 יישום המוצר

 כדורגל 

 

  80%:                                    תכולת סיליקט אפיון החול הסיליקטי

 מ"מ 0.2ללא גרגרים קטנים מ                                                                 

 ללא אבק                                                                 

 8%מ"מ לא יותר מ  0.315 -0.2ביו                                                                  

 . 15%מ"מ לא יותר מ  0.4 -0.315בין                                                                  

 . 30%עד  20%מ"מ      0.5  -0.4בין                                                                  

 .40%עד  20%מ"מ    0.63 – 0.5בין                                                                  

 .40%עד  20%מ"מ     0.8 – 0.63בין                                                                 

 

 

 . 1%מ"מ     לא יותר מ   2.8אפיון פתיתי הגומי:                                        גדול מ 

 .   85%מ"מ  גדול מ  2.8ל  0.7בין                                                                   

                                                       (D ASTM 297 מיצוי אצטון, קטן מ)13% . 

                                                       (D ASTM 297  אפר קטן, מ )10%         . 

                                                       (D ASTM 1131  ,פחמן )3%  -\+30       . 

                                                      (D ASTM 1131  ,תכולת גומי )5% -\+ 55 . 

 ללא שיירי ברזל.                                                       
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 מפרט טכני

 

 הטכני בא לקבע את סדר ביצוע העבודות ואת האיכות הנדרשת מן הקבלן.המפרט  

 

   

 : עבודות ניקוז. בפרק 

הקבלן יסמן בעזרת מודד מוסמך ועל פי מפת התכנון את מקומן המדויק של      תעלות הניקוז            

 והשוחות וידאג לקבל אישור המפקח.

ית לשיפועים הנדרשים ובסטיות פילוס שלא יעלו לפני חפירת תעלות הניקוז יביא הקבלן את השת

 .מהמכסימום 96%וכמו כן יהדק השתית לצפיפות של  ס"מ 0.5 -\על+

 

 חפירת תעלות הניקוז: 1.ב             

א.  כשלב ראשון תיחפר תעלת הניקוז המאספת )הראשית(. התעלה תיחפר בעזרת מחפרון               

מידה ומסיבות כל שהן תחפור תעלה רחבה יותר ימלא הקבלן ס"מ. ב 50ורוחבה לא יעלה על 

ויהדק בשכבות לרוחב הנדרש.             חפירת תעלת הניקוז  תתבצע כך שלא יושאר חומר 

חפירה על פני השתית ,אלא יונח על גבי עגלה ויסולק מהשטח ,תוך דגש על שמירת פילוס 

"פ שיפועי המפרט .בתחתית התעלה יונח ס"מ בצד הדרומי וע 30השתית והידוקה , לעומק של 

ס"מ לכל  50אשר שוליו יפרסו אל משני צידי התעלה. רוחב השוליים יהיה  בד גיאו טכסטיל

ס"מ ויפולס בעזרת ציוד לייזר  10בשכבה של   חצץכוון .על גבי הבד בתחתית התעלה יונח 

 ובעבודת ידיים לשיפוע ולרום הנדרש.

ובגבהים הנדרשים, יפולסו וייוצבו ע"י חול ללא אבנים ותוך כדי  שוחות הביקורת יוצבו במקומן 

 ס"מ מגובה פני השתית הסופי. 10הידוק בהרטבה . גובהן הסופי בתוספת המכסה יהיה נמוך ב

לקדוח  איןמחוררים לאחר קידוח השוחות. \אל שוחות הניקוז יחוברו צינורות הניקוז המשורשרים

דרך טבעות החיזוק אלא רק ביניהן. אל השוחה תוצמד טבעת אטימה תקנית מגומי אשר 

 לתוכה יחובר הצינור.

לאחר חיבור הצינורות ויצירת השיפוע המתוכנן ייסתם המרווח ,אם יוצר, בעזרת פוליאוריתן מוקצף 

 על מנת למנוע נזילות.

ה אך רפויה ותיבדק שוב אחידות השיפוע . בצורה ישר הצינור השרשורילאחר אישור המפקח יונח 

הצינור ייאטם בקצהו ע"י בד אשר יקשר סביבו. במידה ויאלץ הקבלן להשתמש בחלקי צינור  

בלבד שיסופק ע"י היצרן. הצינור השרשורי יחובר לשוחת  במחבר תקנייחוברו האחד לשני 

ויישאר מרווח  הביקורת לאחר קידוחה בקוטר המתאים והתקנת אטם גומי תקני ובמידה

 ימולא בפולי אורתן מוקצף. 

 לא  תותר חציית תעלות ע"י כלי עבודה אלא רגלית בלבד.

לאחר בדיקה חוזרת של שיפועי ורומי הצינור המשורשר ולאחר קבלת אישור מן המפקח ימלא הקבלן 

 בחצץ את התעלה עד פני גובה השתית.

עם סיום בדיקת המודד את פני השטח ואישור המפקח יפרוס הקבלן את בד הגיאו טכסטיל על פני כל 

 ס"מ. 50השטח ובחפיפות של 
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ג. מילוי שכבות החצץ המנקזות תתבצע כאשר החומר מפוזר לפני כלי העבודה. לא תותר ירידה           

ר מונחה לייזר בעל גלגלי בלון של כלי צמ"ה אל השתית. החצץ ייפרס,יפולס באמצעות גרייד

ס"מ בהתאמה, לגבהים הנדרשים ,בוויברציה ותוך כדי  5ס"מ ו 10ויהודק בשכבות של 

ס"מ מהגבהים המתוכננים. לאחר  0.5 -\הרטבה. הגובה הסופי של שכבת החצץ לא יסטה מ+

  .ניקוי שוחות הניקוז וקבלת אישור על כך ייסגרו מכסי השוחות והחצץ ייפרס גם עליהן

שכבת חצץ ה"סגירה " יפוזר באמצעות "טופדרסר" ויהודק בגבהים הנדרשים )לא תותר סטיה של 

 ס"מ.( תוך כדי קבלת יציבות מכסימלית. 0.5 -\מעבר ל+

 כלי הצמ"ה יישטפו מכל שיירי אדמה,צמחים ואבק לפני תחילת העבודה.

 

בסיסי השערים ועמודי הקרנות  ד. לאחר ייצוב החצץ בגבהים המתוכננים יתקין הקבלן את        

 בגבהים הנדרשים וזאת לאחר חפירה ידנית.

הבטון ליסודות הנ"ל יובל על גבי מריצה בלבד אשר תנועה על משטח עץ רחב על מנת למנוע טביעות 

 גלגלים ושינוי פני השטח.

 

 

 : התקנת מערכת הצינון.גפרק 

 

משטח הסנטתי בימים חמים תוך כדי אפשרות מערכת הצינון באה לאפשר צינון מהיר של ה           

 פתיחה מקומית בלבד ע"פ הצורך וזאת על מנת לחסוך במים.

 

 . ראש המערכת.1ג       

ראש המערכת יותקן בתוך ארון סגור ע"פ המפרט כאשר כל האביזרים יהיו מפלסטיק . בקר        

 ההשקיה יותקן גם כן בתוך הארון עם דגש לגישה קלה בהפעלה.

 . משאבת ההגברה.2 ג       

משאבת ההגברה ולוח הפיקוד יותקנו כך שתהיה גישה נוחה להפעלתן. המשאבה תונח על ריצפת        

 בטון ותיוצב באמצעות ברגים וכנ"ל בתוך ארון .

 

 .  צנרת ההשקיה והממטירים.3ג      

ודות הנן כולל צנרת ההשקיה תחובר לראש המערכת הראשי הממוקם מתחת לטריבונות. כל העב

 חציבה , חפירה , כיסוי בחול והחזרת המצב לקדמותו. )אספלט, בטון וכו...(

צנרת ההשקיה תותקן בהיקף המגרש ועל פי מקומה המדייק ע"פ מפת התכנון, כאשר עומק       

ס"מ. הממטיר )והברזים הנלווים( יחובר לצינור באמצעות רוכב ומחברים  30החפירה יהיה 

בלי החשמל ימשכו ויחוברו למחשב כאשר הם מוגנים בתוך שרוול. הצנרת )ראה פרט(,וכ

 ובעלת תו תקן. 10תהייה בעלת דרג 

הרכבת הממטירים עצמן תבוצע לאחר שטיפת הקווים וזאת על מנת למנוע השבתת הממטיר על ידי 

 חלקיקי פלסטיק. 
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 : התקנת המשטח הסנטטי.דפרק 

 

ואשר מתאים למשחקי ואימוני  **סוג הדשא כנזכר במפרט המיוחד ואשר עבר אישורי פיפ"א      

 כדורגל.

 מטעם החברה היצרנית ובאישורה בלבד. מתקין מוסמךההתקנה תתבצע ע"י 

. פריסת גלילי הדשא הסנטתי לרוחב השטח, בגלילים שלמים, באופן רופף על מנת למנוע 1ד       

או  העבודה.המשטח יעוגן לאבני השפה באמצעות סרגלי אלומיניום או עץ התכווצויות בזמן

. )יש לקבל אישור המפקח מראש עבור שיטת העיגון( כל שיטה אחרת שתוצג ע"י הזוכה

הדבקת הגלילים האחד לשני תתבצע באמצעות דבק וסרטי הדבקה תקניים ומאושרים ע"י 

 ום.יצרן המרבד. ההדבקה תתבצע בשעות הקרירות של הי

. סימוני המגרש ) הקווים( יודבקו אף הם לאחר חיתוך מדויק באמצעות מודד ועלפי מפת 2ד       

המגרש. הקווים יהיו מסיבים זהים בהרכבם וצורתם למשטח המורכב אך בצבע שיקבע ע"י 

 המפקח.

" או ש"ע במעבר אחד לכל סוג SANDMATIC.פיזור חומרי המילוי תתבצע בעזרת מכשיר "3ד       

חומר בעל מתקן מיוחד להרמת הסיבים. החומרים יוחדרו בשכבות מדייקות  כאשר שכבת 

החול תפוזר ראשונה ולאחריה שכבת פתיתי הגומי.מכשיר זה יבצע פיזור והחדרה של 

 מ"מ. 20החומרים בו זמנית. גובה הסיב החשוף לאחר פעולה זו יהיה 

 ם.פרק ד:בדיקות ואישורי

 

עם סיום פעולות ההתקנה וקבלת משטח דשא ראוי למשחק יבצע המתקין מספר בדיקות בעזרת 

מעבדה מוסמכת אשר תוסכם מראש וזאת על מנת לוודא עמידה בדרישות המפרט. כל 

 הבדיקות הנ"ל יבוצעו על חשבון המתקין ועלותן כלולה במחיר אותו הגיש .

 וכל החומרים עומדים בתקנים הנ"ל. פרו "פיפא" לאיכות.המגרש יעמוד בתקנים אשר פורסמו ע"י 1ד

 הבדיקות הנדרשות לתנועת הכדור:

 *החלקת הכדור על המשטח עד עצירה.

 *החזר הכדור אנכית.

 *החזר הכדור זוויתית.

 הבדיקות הנדרשות לתנועת השחקן:

 *תאחיזה

 *מרחק החלקה.

 * מניעת החלקה בריצה.

 *כושר הבלימה.

יפרקו הקבלן ויבצעו מחדש עד קבלת התוצאות   **FIFAמוד בדרישות תקן במידה והמגרש לא יע

 הנדרשות.
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וערכי טמפרטורת החיכוך שבין המשטח הסנטטי לבין   GMAXכמו כן יבדקו ערכי קשיות המגרש 

 השחקן.

 

 פרק ה:אחזקת משטח הדשא.

על ק את המגרש ,יתחזקבלן תכנית עבודה לאחזקת כר הדשא וכן \עם הגשת הצעת המחיר יגיש היצרן

 חודשים בהתאם לתכנית זו.  3חשבונו ,למשך 

תכנית זו תופעל ע"י מזמין העבודה ועליה לאפשר עמידה באיכות  לאחר גמר הבדיקות והאישורים

 המשטח לאורך זמן.

כל עבודות תיקון עקב שימוש תיקני במשטח במידה וידרשו יתוקנו ע"י המתקין ועל חשבונו. במידה 

 לא יבוצע הדבר יהיה רשאי המזמין לתקן הנדרש על חשבון המבצע. שעות 24ובתוך 

 

 300במכרז עצמו יגיש הקבלן הצעת מחיר לתיקון נזקים בכר הדשא לפי מ"ר ויחזיק ברשותו כ          

 מ"ר של משטח זהה למטרות תיקונים בקריאה מיידית.

 

 

 

 
 ת התוכניותרשימ - ה'מסמך 

 ממכרז/חוזה()המהווה חלק בלתי נפרד 

 
 תכניות אדריכלות: 

 

מספר 

 גיליון

סטטוס  תאריך עדכון מהדורה שם התכנית 

 התכנית

 תכנית העמדה כללית 1

 

 למכרז 16.04.19 1

 

 תכנית פיתוח 2

  

 למכרז 16.04.19 1

 

 קירות פיתוח.  3

 תכנית + פריסות

 למכרז 16.04.19 1

 

 

4 

 

קיר אקוסטי. תכנית, פריסות, 

 פרטים

 למכרז 16.04.19 1

 

 מגרשים.  5

 נספח ניקוז

 למכרז 16.04.19 1

 

 מגרשים.  6

 נספח השקיה

 למכרז 16.04.19 1
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21 

 

 מבני עזר. 

 מבנה מלתחות. תכנית

 למכרז 16.04.19 1

22 

 

 מבני עזר.

מבנה מלתחות. תכנית גג. 

 חזיתות. חתכים

 למכרז 16.04.19 1

23 

 

 מבני עזר.

 מבנה שירותי קהל

 למכרז 16.04.19 1

24 

 

 מבני עזר.

 מבנה מזנון

 למכרז 16.04.19 1

25 

 

 מבני עזר.

 תקרות אקוסטיות

 למכרז 16.04.19 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשמל -רשימת תכניות 

 

מס' 

 גליון

מס'  קנ"מ תיאור שם הקובץ

 עדכון

תאריך 

 עדכון

1.  

ele_Migrashei_Sport_1375 

 מגרשי ספורט

תכנית חשמל 

מגרשי  -ותקשורת

 הספורט

1:100 00 16.04.19 

2.  
ele_Migrashei_Sport_1375 

 מבנים

תכנית חשמל 

 מבנים  -ותקשורת

1:50 00 16.04.19 

3.  
ele_Migrashei_Sport_1375 

 הארקות

 16.04.19 00 1:50 תכנית הארקות מבנים

4.  
ele_Migrashei_Sport_PW_1375 

 לוחות חשמל

 16.04.19 00  לוחות חשמל
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 אינסטלציה וכיבוי אשמערכות תכניות 
 

 מס' גיליון
תאריך  מהדורה שם התוכנית

 עדכון

קנה 

 מידה

 סטטוס

מערכות אינסטלציה  01

 וכיבוי אש

 קומת קרקע 

 מכרז 1:50 17.04.19 0

מערכות אינסטלציה  02

 וכיבוי אש

 תכנית גגות

 מכרז 1:50 17.04.19 0

מערכות אינסטלציה  03

 וכיבוי אש

 1:250קומת קרקע 

 מכרז 1:250 17.04.19 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : קונסטרוקציהתכניות 

 

מספר 

 גיליון

סטטוס  תאריך עדכון מהדורה שם התכנית 

 התכנית

 תכנית מרחב מוגן 0

 

 למכרז 16.04.19 1

 

 המבניםת ותכני 1

  

 למכרז 16.04.19 1

 

 למכרז 16.04.19 1 1אלמנטים בפיתוח  2
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3 

 

 למכרז 16.04.19 1 2אלמנטים בפיתוח 

 

 למכרז 16.04.19 1 3אלמנטים בפיתוח  4

 

 

 

 

 

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל 

 שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.

 

 

 

 

 

 

   חתימת וחותמת הקבלן:    תאריך: 

 
 
 
 

 והצעת המחיר כתב כמויות
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 תוכניות למכרז
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מגרשים, טריבונות, ופיתוח בפנים01

עבודות עפר01.01

חפירת גישוש בכלים קטנים לגילוי מתקנים01.01.0010
תת-קרקעיים בכל מקום שיידרש, (כלול
במחירי סעיפים אחרים של פרק עבודות

עפר).

________1.00קומפ

חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ, כולל הסרה01.01.0020
ופינוי דשא ו/או צמחיה

________16,000.00מ"ר

חפירה ומילוי בחומר מקומי בעובי עד +/-01.01.0030
50 ס"מ למפלסי שתית מתוכננים המחיר

כולל לרבות פיזור והידוק רגיל ע"י 10 מעברי
מכבש דינאמי.

________16,000.00מ"ר

מצע סוג ב', מתחת לריצוף חוץ (בתחום01.01.0040
הגידור של המגרשים בצידי המגרשים

ובאזורי קהל) לרבות פיזור בשכבות של 20
ס"מ והידוק לא מבוקר,

________1,600.00מ"ר

חפירה ומילוי חוזר למבנים בפיתוח

חפירה ליסודות עוברים, יסודות קירות תמך,01.01.0060
רפסודה לרמפה ומדרגות, קורות יסוד ראשי

כלונס וכד'

________200.00מ"ק

מילוי חוזר לקירות גדר ו/או בגב קירות01.01.0070
תומכים וכיוצ"ב ,בחול נברר מאדמה מקומית

בשכבות של 20 ס"מ והידוק רגיל.

________400.00מ"ק

סה''כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר01.02

כל המחירים מתייחסים לבטון מסוג ב 30
תנאי סביבה דרגה 4 לפחות, אלא אם מבוקש

אחרת בתכניות.

טריבונות בטון

קידוח ויציקת כלונסאות בטון "בשיטה יבשה"01.02.0030
קוטר 50 ס"מ לטריבונות, לעומק לפי תכנית

המחיר כולל זיון, בדיקות סוניות ובטון.

________250.00מ'

לא לסיכום____240.00מ"רמצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים01.02.0040

מצע ארגזי קרטון כוורת או פוליסטירן מוקצף01.02.0050
בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים, המחיר כולל
תבנית אבודה של רצועות פי.וי.סי ברוחב 30

ס"מ בהיקף הרצפה באורך 150 מ"א

________240.00מ"ר

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים

עמוד 06/05/20191

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 899אתר דקל

http://www.dekel.co.il
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יציקות בטון גלוי לטריבונות ישיבה, מדרגות,01.02.0060
קירות בטון, בלוחות "טגו" חדשים עם קיטום
פינות חדות במשולש 15/15 מ"מ , המחיר
כולל תפרי הפרדה, פלטקות פלדה למעקות

ולעמודי פרגולה, גמר בטון גלוי שימוש
בבטון מסוג "בטונל" או ש"ע לקבלת פנים

חלקות, הכול מושלם למעט ברזל זיון.

________250.00מ"ק

ברזל לזיון הבטון, ברזל זיון רתיך פלדה 01.02.0070400
או 500 מוטות מצולעים או רשתות

מתועשות על פי התכניות .

________25.00טון

גדר פריקה בין מגרשים

קידוח ויציקת כלונסאות בטון "בשיטה יבשה"01.02.0090
קוטר 50 ס"מ לעומק 9 מטר, עבור גדר
פריקה בין המגרשים, המחיר כולל זיון,

בדיקות סוניות ובטון..

________90.00מ'

ראשי כלונס בקוטר 60 ס"מ ובגובה 80 ס"מ01.02.0100
יצוק מעל כלונס קוטר 50 , לרבות זיון .

________2.00מ"ק

מדרגות ורמפת נכה

________120.00מ"רמצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים01.02.0120

________110.00מ"ררצפת בטון בעובי 35 ס"מ יצוקה (רפסודה )01.02.0130

"נגיש" - כבש (רמפה משופעת - ומשטחי01.02.0140
ביניים) מבוצע מחוץ למבנה מבטון ב-30

בעובי 20 ס"מ ,תלויה על תבניות אבודות או
מילוי לצרכי ביצוע (התבניות והמילוי

משולמים בסעיף זה)

________80.00מ"ר

כנ"ל אך מרצפי בטון ב-30 למשטחים01.02.0150
אופקיים ומשופעים למדרגות בעובי 25 ס"מ

.

________35.00מ"ר

________40.00מ"קקירות בטון בעובי 20 ס"מ01.02.0160

ברזל לזיון הבטון, ברזל זיון רתיך פלדה 01.02.0170400
או 500 מוטות מצולעים או רשתות

מתועשות על פי התכניות .

________7.00טון

עמודי תאורה למגרשים

________21.00מ"רמצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים01.02.0181

קידוח ויציקת כלונסאות בטון "בשיטה יבשה"01.02.0190
קוטר 50 ס"מ לעומק 9 מטר, עבור עמודי
תאורה המחיר כולל זיון, בדיקות סוניות

ובטון..

________300.00מ'

ראשי כלונס במידות 160/160/100 לרבות01.02.0200
זיון .

________25.00מ"ק

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים
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קירות כובד - תומכים

קירות תומכים (כובד) עם גמר חזית בטון01.02.0230
גלוי. סוג הבטון ב-20. כולל: יסוד, עיבוד

ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, נקזים קוטר
"4 כל 4 מ"ר חזית קיר, תפר הפרדה בעובי 3
ס"מ כל 8 מטר קיר, כל עב' הדרושות לצורך

ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות הקירות.

________1,100.00מ"ק

קירות גדר היקפית

קירות בטון לגדר היקפית , כולל קירות01.02.0250
תומכים אדמה, מבטון מזויין החלק הגלוי
לעין יהיה ב גמר בטון גלוי , כולל יסוד,
נקזים, תפרים, זיון הקיר וכל העבודות
החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר

בשלמות כמפורט בתכניות .

________100.00מ"ק

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

מסגרות אומן01.06

אספקה והתקנה של כסאות פלסטיק דו01.06.0010
שכבתי בשיטת הניפוח או ש"ע, על הכסאות
להיות באישור ת"י לעמידות באש, ועמידות

לקרינת U.V כנדרש במפרט.

________346.00יח'

01.06.0030
מאחז יד לרמפת נכה, מגולוון וצבוע

באפוקסי מיובש בתנור, לפי פרט מ -7,
מגולוונים וצבועים אפוקסי מיובש בתנור

בגוון לפי בחירת האדריכל.

________65.00מ'

מאחז יד כפול למדרגות, מגולוון וצבוע01.06.0031
בתנור לפי פרט מ-8 , בגוון לפי בחירת

האדריכל.

________12.00מ'

מאחז יד "מקל סבא" מגולוונים וצבועים01.06.0090
באפוקסי מיובש בתנור לפי פרט מ-10,
מגולוונים וצבועים אפוקסי מיובש בתנור

בגוון לפי בחירת האדריכל.

________12.00יח'

מעקה בקצה טריבונות לפי פרט מ-9 ,01.06.0100
מגולוונים וצבועים אפוקסי מיובש בתנור

בגוון לפי בחירת האדריכל.

________15.00מ'

אספקה,התקנה בעזרת סלי ברגים של01.06.0700
פרגולה מברזל מלא (לא מחורר) צבוע

אפוקסי בתנור מדגם רקיע של "חברת שגב"
או ש"ע ע"פ המפרט ופילוס המשטח לרומים

הנדרשים ע"פ המפרט

________220.00מ"ר

סה''כ למסגרות אומן

עבודות חשמל01.08
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חפירות ובסיסי בטון01.08.011

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים01.08.011.0070
ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע
וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

________318.00מ'

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים01.08.011.0080
ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע
וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

________112.00מ'

01.08.011.1060130X130X200 יסוד לעמוד תאורה, במידות
ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי

מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי
עיגון

________8.00יח'

תאי בקרה01.08.012

תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 01.08.012.0010100
ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה
מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים,

איטום וחצץ בתחתית

________6.00יח'

תא בקרה במידות 100X100X100 ס"מ01.08.012.0040
מבלוקים או מיציקת בטון, לרבות חפירה
ומכסה מתאים ל- 12.5 טון, שילוט וחצץ

בתחתית

________2.00יח'

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 01.08.021.051075
מ"מ עם חבל משיכה

________1,320.00מ'

01.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך01.08.031.0090
3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________1,848.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך01.08.031.0170
5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________148.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך01.08.031.0200
5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________16.00מ'
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כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך01.08.031.0230
5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________1,270.00מ'

מוליכי נחושת גלויים01.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר,01.08.035.0030
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על

סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________990.00מ'

הארקות והגנות אחרות01.08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים01.08.040.0010
נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ'
תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים

מקוריים

________8.00יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ,01.08.040.0020
עם מכסה להתקנה במדרכה

________8.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת01.08.040.0030
בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים

________8.00יח'

________8.00יח'מהדק קנדי בגודל 35 ממ"ר01.08.040.0520

01.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנה לוח מפוליאסטר במידות01.08.061.0379
300X600X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת,

סוקל מובנה ומסגרת קיבוע

________1.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות01.08.061.0381
300X1100X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת,

סוקל מובנה ומסגרת קיבוע

________1.00יח'

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט01.08.061.0410
(I.C) במידות 250/525 מ"מ בעומק 150
מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים

וחומרי עזר)

________8.00יח'

01.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר01.08.062.0020
חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר

________102.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 32 אמפר תלת01.08.062.0210
קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר

________19.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת01.08.062.0220
קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר

________2.00יח'

מאמ"תים01.08.063
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מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 01.08.063.003025
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת

לכיוון (לרבות ידית רגילה)

________1.00יח'

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה01.08.069
ומכשירי מדידה

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 01.08.069.03792
B2 556 - ISO יציאות דוגמת מצג בקרה

________1.00יח'

________1.00יח'משנה זרם עד 250/5 אמפר01.08.069.0630

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת:01.08.069.0670
מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק,

שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם
PLUS- PM130EH (לא כולל משני זרם)

________1.00יח'

________1.00יח'3 מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד01.08.069.0715

01.08.069.07503PH+O)) רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
20 קילואמפר

________1.00יח'

תאורה01.08.099

גוף תאורת הצפה בטכונולגיית LED. מבנה01.08.099.0010
יציקת אלומיניום, צבוע אבקת פוליאסטר

אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף
לעמידות נגד קורוזיה. מע' אופטית זכוכית

מחוסמת. מיובא ע"י אורעד מהנדסים.
.DALI 800. כולל דרייברW

________64.00יח'

גוף תאורת הצפה בטכונולגיית LED. מבנה01.08.099.0020
יציקת אלומיניום, צבוע אבקתפוליאסטר
אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול נוסף
לעמידות נגד קורוזיה. מע' אופטית

זכוכיתמחוסמת. מיובא ע"י אורעד מהנדסים.
.DALI 1000. כולל דרייברW

________24.00יח'

01.08.099.0030KNX ירוק מאושר איגוד EIB כבל תקשורת
.4KV כולל 4 גידים וסיכוך בעל בידוד של

________1,170.00מ'

בקר DALI כולל צג LCD בעל יכולת שליטה01.08.099.0040
על 64 משנקים ב 16- קבוצות הדלקה שונות
כאשר כל הדלקה מתפקדת ומבוקרת באופן
.ABB עצמאי כולל חווי מצב כל נורה תוצרת

דגם SV/S 30.640.5.1 או ש"ע.

________2.00יח'

ספק כוח 640mA להתקנה על פס דין, מיוצב01.08.099.0045
ומסונן כולל משנק פנימי כולל חיבור לספק

גיבוי להזנת רכיבי KNX מתוצרת ABB. דגם
SV/S 30.320.2.1. או שוו"ע.

________1.00יח'
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5035 מחולק למבנים

עמוד 06/05/20196

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 899אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עמודים לתאורת שטח, למגרשי ספורט מסוג01.08.099.0050
כדורסל, קטרגל, טניס וכדומה. הכולל שלבי
טיפוסקבועים או מתפרקים. סולמות טיפוס
בטיחותיים ונוחים לטיפוס.משטח עבודה
(מרפסת) בראשהעמוד, לטובת עבודה

בטוחה ויציבה בעת צורך בטיפול- בפנסים
ובציודבגובה. עמוד התאורה מגולוון באבץ ח

________8.00יח'

01.08.099.0060Input:מטריצת אודיו בעלת הנתונים הבאים
Channels:8analog (balanced, mic/line

level), 16 digital (via option card)Output
Channels:8 analog (balanced, linelevel),

8 ESPLink, 16 digital (via optional
((card

________2.00יח'

מגבר הספק בעל הנתונתים הבאים:של01.08.099.0065
Bose Pro PowerMatch PM8500N חברת

או ש"ע.

________2.00יח'

עמדת כריזה שולחנית כולל מיקרופון01.08.099.0070
צוואר4,400.00 4,400.00 גמיש.

________1.00יח'

רמקול OUTDOOR בעל הנתונים הבאים:·01.08.099.0075
Low Frequency: 600 W (2400 Wpeak)·
FrequencyResponse (+/-3 dB)-65 Hz to

15 kHz· Maximum SPL @ 1m –
Bose Pro ArenaMatch: 124תוצרתdb

AM10 או ש"ע.

________8.00יח'

01.08.099.0080speaker כבל רמקול לחיבור מערכת הכרזיה
cable 4x4mm. כולל אספקה והתקנה.

________1,474.00מ'

________8.00יח'התקן תליה ייעודי מתוצרת יצרן הרמקול.01.08.099.0085

בית חכם אלחוטי01.08.151

________2.00יח'פאנל חכם 6 לחצנים01.08.151.0020

סה''כ לעבודות חשמל

תשתיות תקשורת01.18

מסדים/ארונות ואביזרי זיווד01.18.030

מסד תקשורת ייעודי בגובה עד U44, רוחב01.18.030.0015
750 מ"מ, עומק 1000 מ"מ. כולל מסילות
מחורצות ניתנות להזזה (T-NUT) לציוד
ברוחב "19 או פסי "19 עם חורים לאומי
כלוב, כולל סימון U, כולל רגליות פטריות
קבועות, כולל דפנות צד, כולל דלת קדמית
מתכתית מחוררת 80%, שתי דלתות אחורי

________1.00קומפ

סה''כ לתשתיות תקשורת

עבודות פירוק והריסה01.24
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על עבודות הפירוק וההריסה כוללות : פינוי
פסולת למקום שפך מאושר (וכולל אגרות
לתשלום עבור ההטמנה וההסעה) ללא

הגבלת מרחק, ו/או פינוי אביזרים לשימוש
חוזר למחסני העירייה.

העבודות כוללות עבודות תימוך, תיקוני
בטון, תיקוני צנרת תת קרקעית שנפגעה,
הריסת מבנים תת קרקעיים סמויים מהעין
(שמפריעים לביצוע העבודות המתוכננות),

הכול עד להבאת המבנה והפיתוח למצב מוכן
להמשך עבודות לפי התכניות.

עבודות הפירוק וההריסה מתייחסות לכל
הפרויקט, העבודות מתייחסות לפירוקים
והריסות שמסומנים בתכניות ו/או שאינם

מסומנים. העבודות כוללות הריסה ופירוקים
של אלמנטי גלויים לעין או סמויים מהעין.

כל הסעיפים יפורשו בהרחבה ויכללו את כל
הנדרש לצורך הפירוק, הן פירוק זהיר של

אלמנטים לשימוש חוזר או מסירתם למזמין
או פירוק לצורך פינוי, הכול כלול במחירי

הסעיפים.

התמורה לכל עבודות הפירוק וההריסה
הנדרשות לצורך המשך עבודה כלולה

במסגרת פרק זה. הקבלן יכלול במחירי
הסעיפים השונים את כל הנדרש לצורך

המשך העבודה והשלמתה מבחינת הפירוקים
וההריסות .

פירוק והריסת טריבונות ישיבה, סככות01.24.0060
ומבנים קטנים בשטח העבודה לרבות ניתוק

תשתיות (חשמל,מים ביוב, בזק וכד')

________1.00קומפ

פירוק תשתיות תת קרקעיות בתחום01.24.0070
העבודה מים,ביוב, תיעול, חשמל על פי

הנחיות המפקח.

________1.00קומפ

פירוק גדרות ושערים קיימים לשימוש חוזר01.24.0080
או לסילוק מהאתר.

________1.00קומפ

פירוק משטחי אספלט וריצוף חוץ קיים01.24.0090
(לרבות אבני שפה אבני גן צמודות במידת

הצורך) לפי הנחיות התכניות המפקח
והמזמין.

________1.00קומפ

פירוק מתקני תברואה , בריכות, צנרת מים,01.24.0100
צנרת ביוב , חיצוניים, טמונים,

גלויים,סמויים בהתאם לצורך וקביעת
המפקח

________1.00פאושל

גיזום עצים ו/או עקירת עצים במידה שיידרש01.24.0110
על ידי המפקח עבור ביצוע העבודות באתר.

________1.00קומפ
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פירוק וסילוק עמודי תאורה קיימים לרבות01.24.0120
פירוק תשתיות

________1.00קומפ

פירוק מתקני ספורט קיימים (שערים01.24.0140
וכיו"צב) לשימוש חוזר או לסילוק מהאתר על

פי הנחיות המזמין

________1.00קומפ

עבור כל עבודות ההריסה המפורטים לעיל01.24.0200
ושאינם מפורטים אך נמצאים באזור

העבודה, כולל פינוי הפסולת לאתר הטמנה
מורשה, או פינוי למחסני העירייה על פי

הנחיות המפקח.

________1.00קומפ

סה''כ לעבודות פירוק והריסה

עב' פיתוח01.40

מחיר עבודות הריצוף כולל עבודות בשפה
של משטח הריצוף כגון: התחבריות לריצוף
קיים, עיבודים מסביב לשוחות, בריכות,

תעלות וכדומה.

כל מוצרי הפיתוח, אבנים משתלבות, אבנים
מחומשות, קימוריות, וכו' יהיו תוצרת

"וולפמן תעשיות" או "אקרשטיין" או ש"ע
מאושר בכתב

ריצוף משתלבות

ריצוף שטחים במרצפות אבן משתלבות גדם01.40.0020
ריבועית 20/20 או 10/20 בקוקטייל צבעים,

המחיר כולל מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ
מהודק בהידוק מבוקר ל- 98% מוד אאשהו,

מצע חול בעובי 5 ס"מ, וריצוף.

________1,600.00מ"ר

"נגיש"- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים01.40.0030
כבדי ראיה (עם בליטות ), במידות 20/20/6
ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני -

על בסיס מלט אפור

________15.00מ"ר

אבני גן

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד01.40.0041
ומשענת בטון, גוון אפור

________620.00מ'

שרוולים מצינור PVC בקוטר "5 למעבר01.40.0049
מתחת לריצוף.

________30.00מ'

טיח גרנוליט
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טיח גרנוליט שתי שכבות עם צרורות נחל,01.40.0150
על שטחים מישוריים , בריצוף משטחים
מדרגות ופנלים ,ובחיפוי קירו ומעקות

למשטחים גליפים ו/או רצועות צרות, לרבות
פסי פליז לתפרי הפרדה ולתפרי התפשטות,
המחיר כולל הכול מושלם למדידה לפי מ"ר.

________1,000.00מ"ר

סה''כ לעב' פיתוח

עב' גינון והשקיה01.41

מצעים למגרש דשא טבעי

מצע (ניילון) פוליאתילן בעובי 400 מיקרון01.41.0020
בשתי שכבות שתי וערב לרבות חפיפה של

20 ס"מ, על גבי השתית לפני בילוי חול
מודרג. המדידה לפי שטח הקרקע המכוסה

(לא לפי שטח הניילון)

________6,800.00מ"ר

אספקה, פריסה, הידוק ופילוס של חול מודרג01.41.0030
כמפורט במפרט הטכני (מצע גידול לדשא

טבעי) בעובי 30 ס"מ, לגבהים המתוכננים.

________6,750.00מ"ר

אספקה, פיזור, ערבוב והצנעה של שכבת01.41.0040
כבול מנופה ודחוס, על פי התיאור במפרט
הטכני המיוחד, בכמות של 2 טון לדונם,

בתוך שכבת החול המודרג (שבסעיף קודם) .

________14.00טון

שתילת דשא טבעי

אספקה וריסוס חומר הדברה "רונסטאר"01.41.0060
נוזלי בכמות לפי המפרט הטכני ו/או הנחיות

היצרן

________20.00ליטר

אספקה ופיזור של חומרי דישון 01.41.007020:24:09
סטרטר

________1,200.00ק"ג

אספקה ופיזור של חומר דישון "חנקת01.41.0080
אשלגן".

________780.00ק"ג

אספקה ופיזור של חומר דישון איטי תמס01.41.0090
"מולטיקוט" 39:0:0 או ש"ע

________780.00ק"ג

אספקה ופיזור של חומר דישון איטי תמס01.41.0100
"מולטיקוט" מיני 28:6:18

________1,200.00ק"ג

אספקה, שתילה (זריה) וטיפוח של שתילי01.41.0110
דשא ברמודה "טיפווי" ע"פ המפרט.

________6,750.00מ"ר

אספקה וזריעת זרעי דשא חורפי "זון רב01.41.0120
שנתי" ע"פ המפרט

________1,000.00ק"ג

אחזקת כר הדשא ע"פ01.41.0130
המפרט

________12.00חודש

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים

עמוד 06/05/201910

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 899אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

השקיית דשא טבעי

אספקה והתקנת צינור10\50 כולל אביזרי01.41.0150
חיבור. הכל כולל חפירה ע"פ המפרט

המיוחד.

________180.00מ'

אספקה והתקנת ברז 2" בתוך קופסת הגנה01.41.0160
מפלסטיק מאחורי השערים. כולל אביזרי

חיבור וחיבור למחשב

________2.00קומפ

אספקה והתקנת צינור 10\75 כולל אביזרי01.41.0170
חיבור לראש המערכת ואביזרי חיבור

לצינורות 63. הכל כולל חפירה ע"פ המפרט
המיוחד

________300.00מ'

________550.00מ'כנ"ל אולם צינור 10\01.41.018063

________48.00יח'אספקה והתקנת של זוויות 32 מ"מ-"01.41.01901

________48.00יח'אספקת והתקנת רוכבים 32 מ"מ - "01.41.02001

אספקה והתקנת צינור 10\32 מ"מ כמפורט01.41.0210
במפרט המיוחד

________48.00יח'

אספקה והתקנת ממטרות "ריינבירד" 01.41.02208005
נירוסטה פיה#12 או ש"ע.

________28.00יח'

________8.00יח'אספקה והתקנת סוף קו 01.41.023063

________8.00יח'אספקה והתקנת מחברים 63\01.41.024075

________8.00יח'אספקה והתקנת זוויות "2\01.41.025075

אספקה והתקנת מחשב השקיה תוצרת01.41.0260
"ריינבירד" ESPLX MODULES או ש"ע 20

פתיחות וכולל התחברות לברזים בראש
.NYY המערכת באמצעות כבלי

________1.00קומפ

אספקה והתקנת ראש מערכת בתוך חדר01.41.0270
כמצויין במפרט והכולל כל אביזרי החיבור

כפי שמצויין בפרט.קומפ'.

________1.00קומפ

אספקה והתקנה של משאבת מיים ליניקה01.41.0280
והגברת לחץ כולל לוח פיקוד והתחברות

תוצרת "גרונפוס" או ש"ע.

________1.00קומפ

מצעים לדשא סינתטי

מצע (ניילון) פוליאתילן בעובי 400 מיקרון01.41.0300
בשתי שכבות שתי וערב לרבות חפיפה של

20 ס"מ, על גבי השתית לפני בילוי חול
מודרג. המדידה לפי שטח הקרקע המכוסה

(לא לפי שטח הניילון)

________7,900.00מ"ר

אספקת ופריסת בד גיאוטכסטיל כולל חפיפות01.41.0310
. ע"פ המפרט

________7,900.00מ"ר

מגרש כדורגל כפר יונה
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אספקה פיזור והידוק מצע חצץ "עדש" גודל01.41.0320
4-14 בעובי 15 ס"מ בשתי שכבות 10+5

ס"מ, כמפורט במפרט הטכני המיוחד.

________7,900.00מ"ר

אספקה פיזור והידוק מצע חצץ "שמשם" גודל01.41.0330
2-6 בעובי 5 ס"מ כמפורט במפרט הטכני

המיוחד.

________7,900.00מ"ר

אספקה ופריסה של שכבת החצץ המנקזת01.41.0340
בשיפועים ובהידוקים הנדרשים ע"פ המפרט

0-6

________7,900.00מ"ר

התקנת דשא סינתטי

אספקה פריסה והדבקה של מרבד הדשא01.41.0360
הסנטטי, החדרת חול ופתיתי גומי ע"פ

המפרט ופילוס המשטח לרומים הנדרשים
ע"פ המפרט הכל כולל בדיקת פיפ"א פרו

כולל אחזקה ל3 חודשים ע"פ הוראות היצרן.

________7,850.00מ"ר

אספקה והתקנה של בסיסי בטון לשערים01.41.0370
ולעמודי מתיחת הרשתות.

________8.00יח'

אספקה והתקנה של יסודות הבטון לדגלי01.41.0380
הקרנות.

________4.00יח'

01.41.0390TURFKING אספקה של מכונת טיפול בדשא
3 נקודות בהפעלה של PTO ברוחב 1.2

מטר לפחות תוצרת SMG או ש"ע.

________1.00יח'

השקייה /צינון דשא סינתטי

אספקה והתקנת צינור 110/16 להתחברות01.41.0392
למקור המים כולל חפירה וכיסוי ואביזרי

חיבור להידראנט קיים.

________120.00מ'

01.41.0393ELRאספקה והתקנת של עמדות המטרה
תוצרת חברת ריינבירד או ש"ע והכוללות

ממטיר+כל אביזרי החיבור

________6.00יח'

אספקה והתקנה של צינור 10\75 הכל כולל01.41.0394
חפירה וכיסוי וכן כל אביזרי החיבור

הנדרשים לצינורות ולממטירים

________600.00מ'

אספקה והתקנה של מחשב השקייה תוצרת01.41.0395
חברת "ריינבירד" ESP MODU או ש"ע כולל

התחברות לחשמל ומשאבה

________1.00קומפ

אספקה והתקנה של ראש מערכת בעל שישה01.41.0396
ברזים להפעלת צינון המגרשים הכל כולל כל
אביזרי החיבור וברזים 3" ,מסננים מדי מים

וכו.. הכל ע"פ המפרט.

________1.00קומפ

מגרש כדורגל כפר יונה
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אספקה והתקנה של משאבה להגברת לחץ01.41.0397
"גרונפוס" CR 45 או ש"ע הכוללת ממיר תדר
ולוח בקרה וחיבורה למחשב הכל כולל כבלים

ומחברים.

________1.00קומפ

אספקה והתקנה של מגופים ידני וחשמלי 3"01.41.0398
וחיבורם לראש המערכת ולצינור 110כמפורט

במפרט

________1.00קומפ

סה''כ לעב' גינון והשקיה

ריהוט חוץ וציוד ספורט01.42

ציוד ספורט דשא טבעי

________3.00יח'שער אלומיניום 7X2 קבוע ציפוי אנודייז01.42.0010

01.42.00207X2מסגרת ח. אחורית מתקפלת לשער מ.
קבוע

________2.00יח'

זוג רשתות סוכה 2X2X2X7, פוליפרופילן 01.42.00304
מ"מ, לבן, ת. הולנד

________1.00יח'

זוג עמודי מתיחה לרשת סוכה לשער 01.42.00402/7
קבוע

________2.00יח'

שער אלומיניום 7X2 נייד, ציפוי אנודייז כולל01.42.0050
זוג יתדות לעיגון השער

________2.00יח'

________2.00יח'התקנת שער נייד, כולל ריתוך, כולל הובלה.01.42.0060

זוג רשתות 2/0.8/2/7 ירוק 4 מ"מ01.42.0070
פוליפרופילן ת. הולנד

________1.00יח'

ציוד ספורט דשא סינתטי

שער אלומיניום נייד 2X5, ציפוי אנודייז כולל01.42.0200
זוג יתדות לעיגון שער.

________4.00יח'

________4.00יח'התקנת שער נייד, כולל ריתוך, כולל הובלה01.42.0300

זוג רשתות 1.5/0.8/2/5 לכדורגל01.42.0400
מפוליפרופילן 4 מ"מ ת. הולנד, ירוק

________2.00יח'

________2.00יח'שער אלומיניום 7X2 קבוע ציפוי אנודייז.01.42.0500

01.42.06007X2מסגרת ח. אחורית מתקפלת לשער מ
קבוע

________2.00יח'

זוג רשתות סוכה 2X2X2X7, פוליפרופילן 01.42.07004
מ"מ, לבן, ת. הולנד.

________1.00יח'

זוג עמודי מתיחה לרשת סוכה לשער 01.42.08002/7
קבוע

________2.00יח'
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שער אלומיניום 7X2 נייד, ציפוי אנודייז כולל01.42.0900
זוג יתדות לעיגון השער

________2.00יח'

________2.00יח'התקנת שער נייד, כולל ריתוך, כולל הובלה.01.42.1000

זוג רשתות 2/0.8/2/7 ירוק 4 מ"מ01.42.1100
פוליפרופילן ת. הולנד

________1.00יח'

מתקן קבינה לשחקנים 15 מושבים. בסיס01.42.1200
אלומיניום חיפוי פוליגן 8 מ"מ מסוג ICE חצי

.U.V שקוף בעל הגנת

________2.00יח'

סה''כ לריהוט חוץ וציוד ספורט

גידור01.44

כל הגדרות יבדקו על ידי מכון התקנים
לרבות יצור אספקה והתקנה על ידי מכון

מוסמך לפי ת"י2142 1142 4273 וכן כל תקן
רלוונטי לרבות אישור כיבוי אש ויועץ
הבטיחות וכל אישור רלוונטי שיידרש.

גדר סבכה מפרופילי פלדה כל 9.0 ס"מ,01.44.0020
מק"ט 3030 של ד.נ. כל גדר או ש"ע, בגובה

2.0 מטר, לרבות עמודים ויסודות עפ"י
מפרט היצרן, מגולוונים וצבועים אפוקסי
מיובש בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

________185.00מ'

גדר סבכה מפרופילי פלדה כל 9.0 ס"מ,01.44.0030
מק"ט 3045 של ד.נ. כל גדר או ש"ע, בגובה

4.0 מטר, לרבות עמודים ויסודות עפ"י
מפרט היצרן, מגולוונים וצבועים אפוקסי
מיובש בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

________250.00מ'

אספקת והתקנת שערים תואמים לגדר מק"ט01.44.0040
3030 של ד.נ. כל גדר או ש"ע, מגולוונים
וצבועים אפוקסי מיובש בתנור, בגוון לפי
בחירת האדריכל, דו כנפיים, או חד כנפיים
ברוחב 2.20 מטר ובגובה 2.10 מטר לרבות

ידיות בהלה לפי תקן כיבוי אש' לרבות
השלמת גדר מעל השער לגובה הכללי.

________1.00יח'

אספקת והתקנת שער שירות דו כנפי במידות01.44.0050
4.20/4.00 מטר, תואם לגדר מק"ט 3045
של ד.נ. כל גדר או ש"ע מגולוונים וצבועים

אפוקסי מיובש בתנור בגוון לפי בחירת
האדריכל

________4.00יח'

גדר סבכה מפרופילי פלדה כל 9.0 ס"מ,01.44.0060
מק"ט 3050 של ד.נ. כל גדר או ש"ע, בגובה

1.10 מטר, לרבות עמודים ויסודות עפ"י
מפרט היצרן, מגולוונים וצבועים אפוקסי
מיובש בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

________120.00מ'

מגרש כדורגל כפר יונה
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אספקת והתקנת שערים תואמים לגדר מק"ט01.44.0070
3050 של ד.נ. כל גדר או ש"ע, מגולוונים
וצבועים אפוקסי מיובש בתנור, בגוון לפי

בחירת האדריכל, דו כנפיים, ברוחב 1.7 מטר
ובגובה 1.10 מטר לרבות ידיות בהלה לפי

תקן כיבוי אש.

________2.00יח'

אספקת והתקנת שערים תואמים לגדר מק"ט01.44.0080
3050 של ד.נ. כל גדר או ש"ע, מגולוונים
וצבועים אפוקסי מיובש בתנור, בגוון לפי

בחירת האדריכל, חד כנפיים, ברוחב 1 מטר
ובגובה 1.10 מטר לרבות .

________7.00יח'

קונסטרוקציה לגדר פריקה (רשת ניילון)01.44.0090
מפרופילי פלדה צינורות בקוטר "6 מגולוונים
לרבות פלטקות עיגון וברגי עיגון לפי פרט
מהנדס, וטבעות קשירה לגדר ניילון פריקה

לעצירת כדורים בין המגרשים.

________1.50טון

רשת ניילון לקליטת כדורים לגדר פריקה01.44.0100
מותקנת על בטבעות פלדה על עמודי הגדר.

________240.00מ"ר

סה''כ לגידור

ניקוז01.57

ניקוז מגרש דשא טבעי

אספקת והתקנת צינורות ניקוז משורשרים01.57.0020
מנוקבים בקוטב 110 מילימטר " וו לתה קיז"
אוש"ע בתקן הנדרש במפרט המיוחד.ופקקי
קצה הצינור חיבורם לשוחות האיסוף בקצה

הקו לפי תכנית כמפורט. העבודה
כוללת:חפירת התעלות לנקזים, אספקה

ופריסת בד גיאוטכסטיל, אספקת והתקנת
חצץ המדרג בתעלה מסביב לצינור לפי

המפרט והתכנית, סילוק וניקוי כל עודפי
החפירה והשארת השטח בין התעלות
במפלס השתית המתוכנן ללא בליטות

כתוצאה מחפירת התעלות- הכל כמפורט
במפרט המיוחד.

________1,794.00מ'

הספקת והתקנת שוחות איסוף בקוטר 01.57.00300.6
מ'ל ניקוז בקו המאסף, מפלסטיק כנדרש
במפרט, חיבורן לצינורות הניקוז לקווי

המאסף.העבודה כוללת חפירה, התקנה,
ייצוב ופילוס כמפורט במפרט המיוחד.

________6.00יח'

אספקת והתקנת צינור מאסף לשוחות01.57.0040
מריביב" או ש"ע בקורט 200 מ"מ עם מופות
חיבור. התעלה בעומק הנדרש, ריפוד הצינור
בחול מהודק בתחתית התעלה וכיסוי התעלה
בחול מטיב מאושר חופשי מעשבים, אבנים

ופסולת מכל סוג שהוא והידוקו תוך כדי
הרטבה בשכבות במכבש רוטט- כמפורט.

________48.00מ'

מגרש כדורגל כפר יונה
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אספקת והתקנת צינור מאסף לשוחות01.57.0050
מריביב" או ש"ע בקורט 250 מ"מ עם מופות
חיבור. התעלה בעומק הנדרש, ריפוד הצינור
בחול מהודק בתחתית התעלה וכיסוי התעלה
בחול מטיב מאושר חופשי מעשבים, אבנים

ופסולת מכל סוג שהוא והידוקו תוך כדי
הרטבה בשכבות במכבש רוטט- כמפורט.

________41.00מ'

ניקוז מגרש דשא סינתטי

אספקת והתקנת צינורות ניקוז משורשרים01.57.0070
מנוקבים בקוטב 110 מילימטר " וו לתה קיז"
אוש"ע בתקן הנדרש במפרט המיוחד.ופקקי
קצה הצינור חיבורם לשוחות האיסוף בקצה

הקו לפי תכנית כמפורט. העבודה
כוללת:חפירת התעלות לנקזים, אספקה
ופריסת בד גיאוטכסטיל וניילון, אספקת

והתקנת חצץ המדרג בתעלה מסביב לצינור
לפי המפרט והתכנית, סילוק וניקוי כל עודפי

החפירה והשארת השטח בין התעלות
במפלס השתית המתוכנן ללא בליטות

כתוצאה מחפירת התעלות- הכל כמפורט
במפרט המיוחד.

________460.00מ'

הספקת והתקנת שוחות איסוף בקוטר 01.57.00800.6
מ'ל ניקוז בקו המאסף, מפלסטיק כנדרש
במפרט, חיבורן לצינורות הניקוז לקווי

המאסף.העבודה כוללת חפירה, התקנה,
ייצוב ופילוס כמפורט במפרט המיוחד.

________5.00יח'

________1.00יח'כנ"ל אך בקוטר של 1 מטר01.57.0090

אספקת והתקנת צינור מאסף לשוחות01.57.0100
מריביב" או ש"ע בקורט 250 מ"מ עם מופות
חיבור. התעלה בעומק הנדרש, ריפוד הצינור
בחול מהודק בתחתית התעלה וכיסוי התעלה
בחול מטיב מאושר חופשי מעשבים, אבנים

ופסולת מכל סוג שהוא והידוקו תוך כדי
הרטבה בשכבות במכבש רוטט- כמפורט.

________10.00מ'

אספקת והתקנת צינור מאסף לשוחות01.57.0110
מריביב" או ש"ע בקורט 315 מ"מ עם מופות
חיבור. התעלה בעומק הנדרש, ריפוד הצינור
בחול מהודק בתחתית התעלה וכיסוי התעלה
בחול מטיב מאושר חופשי מעשבים, אבנים

ופסולת מכל סוג שהוא והידוקו תוך כדי
הרטבה בשכבות במכבש רוטט- כמפורט.

________100.00מ'

סה''כ לניקוז

סה''כ למגרשים, טריבונות, ופיתוח בפנים

מלתחות חדרי שופטים וממ"מ02

עבודות בטון יצוק באתר02.02

מגרש כדורגל כפר יונה
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הערה: כל הבטונים יהיו ב-30 תנאי חשיפה
4 אלא אם כתוב אחרת בתכניות.

קידוח ויציקת כלונסאות קוטר 50 מ"מ לעומק02.02.0020
עד 12 מ' המחיר כולל בדיקות סוניות ובטון.

________220.00מ'

קורות יסוד מבטון ברוחב 30 ס"מ יצוקות02.02.0021
ביחד או בנפרד מהרצפה

________8.00מ"ק

מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף (פוליביד)02.02.0022
בגובה 20 ס"מ וברוחב 30 ס"מ לקורות יסוד.

________130.00מ'

מצע ארגזי קלקר בגובה עד 20 ס"מ או ש"ע02.02.0030
מתחת לרצפות.

________180.00מ"ר

לוחות P.V.C בשני צידי קורות יסוד ברוחב02.02.0040
35 ס"מ המדידה לאורך ציר הקורה. .

________65.00מ'

ריצפת בטון על מצע ארגזי פוליביד (נמדד02.02.0050
בנפרד) בעובי 25 ס"מ.

________220.00מ"ר

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "02.02.0060,5
חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ

________5.00מ"ק

________10.00מ"קקירות בטון בעובי 20 - 25 ס"מ.02.02.0070

________3.50מ"קקירות בטון בעובי 30-40 ס"מ.02.02.0080

________260.00מ"רתקרות מקשיות בעובי 25 ס"מ.02.02.0090

קורות בטון תחתונות ו/או עליונות ו/או02.02.0100
הגבהות בטון יצוקות במידות שונות לפי

תכנית.

________13.00מ"ק

מוטות פלדה עגולים, מצולעים ורשתות02.02.0110
בקטרים שונים לזיון הבטון.

________18.00טון

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה02.04

מחיר עבודות בניה כולל ביצוע עבודות
בשטחים קטנים כגון סתימת פתחים, בניה
ברצועות, בניה בגבהים מעל 3.0 מ' וכד'.

מחיר עבודות בניה כולל ביטון משקופי פלדה
לחלונות ו/או לדלתות.

מחיר עבודות בניה כולל ביצוע יציקת חגורות
בטון , בניה ויציקה בבלוקי U , ויציקת
שטרבות (שינני קשר) לעמודים וקירות

קיימים או חדשים.

קירות בלוקי בטון חלולים 5 חורים תרמי02.04.0040
(r=0.45) בעובי 20 ס"מ

________180.00מ"ר

מגרש כדורגל כפר יונה
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________150.00מ"רקיר בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ.02.04.0041

סה''כ לעבודות בניה

עבודות איטום02.05

בידוד תרמי לגגות בטון ע"י פוליאוריתן02.05.0010
מוקצף מרוסס באתר בעובי 3 ס"מ

________260.00מ"ר

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"),02.05.0020
במשקל מרחבי 650 ק"ג/מ"ק חוזק 10

________30.00מ"ק

רולקות משולשות במידות 6x6 ס"מ מטיט02.05.0030
צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)

________70.00מ'

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית02.05.0040
של יריעות ביטומניות פלסטומריות עם ציפוי
אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי

5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 5R" או
"ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או
"ישראנובה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות

לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ. לרבות
פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או
B- או "ספיר פריימר "GS 474 פריימר"

2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

________260.00מ"ר

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות02.05.0050
חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות משוכללות
מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ כל

אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות
רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם
ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50

ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג
"פריימר 101" או "פריימר GS 474" או

"ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300
גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של

רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או
"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

________70.00מ'

נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות02.05.0320
יציאה אנכית קוטר "4 עם יריעה ביטומנית,

לרבות מתאם גומי, ברדס חוסם עלים,
כדוגמת "גולד" תוצרת "Essman" או ש"ע
משווק ע"י חב' "מלגול בע"מ", צינור פלדה
למי גשם "4 עם עטיפה צמנטית פנימית

וברך יציאה בזוית 45 מעלות . הכול מושלם.

________6.00יח'

סה''כ לעבודות איטום

עב' אומן: נגרות מסגרות אלומיניום02.06

מחיר המוצרים כולל כל העבודות והחומרים
לפי פרטי התכניות והמפרטים הטכניים.

הכול מושלם.
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מחיר הדלתות כולל משקוף פח מגולוון,
וצבוע בתנור, ידיות אלומיניום, מנעול

צילינדר תפוס/פנוי, מעצור ברצפה או על
הקיר, ומגן אצבעות. בכל המוצרים בהם

נרשם שם היצרן והדגם, ולא נרשם או ש"ע
מאושר, יסופק המוצר שנרשם בלבד, מוצר

חליפי לא יתקבל ע"י המזמין.

פרופילי אלומיניום תוצרת קליל או אקסטאל
בלבד, בגוון שיבחר האדריכל/מזמין. כל

החלונות החדשים ימסרו עם תעודת אחריות
כוללת לפרופילים, לפירזול, למוצר, ולהתקנה
של יצרן הפרופילים. כל אביזרי הפירזול יהיו
מאלומניום מאולגן וצבוע בתנור או ממתכת
מצופה/מגולבנת לבחירת המזמין, לא יהיו

חלקי פלסטיק.

דלת במידות 80/210 ס"מ, דלת עץ מלאה חד02.06.0040
כנפית מצופה פורמיקה בהדבקה חמה, וקנט
עץ גושני בהיקף. מלבן פלדה מגולבן וצבוע ,
כולל מגן אצבעות , מונע טריקה או מחזיר

שמן, מעצור , מנעול תפוס פנוי, הכול מושלם
לפי פרט נ-1

________2.00קומפ

סורגים מפרופילים מרובעים כדוגמת הקיים02.06.0050
גמר מגולוון וצבוע בתנור, הכול לפי פרט מ-6

________15.00מ"ר

חלון אלומיניום קיפ במידות 60/60 זיגוג02.06.0060
טריפלקס 3+3 לפי פרט א-2 ברשימות

________2.00יח'

חלונות אלומיניום הזזה כנף על כנף, פרופיל02.06.0070
קליל 7000 או ש"ע, זיגוג בטחונית 3+,3
הלבשות אלומניום ואיטומים משני צידי
החלון, הכול מושלם ולפי פרטים א-1

________14.00מ"ר

סט אביזרים לשירותים נגישים, הסט כולל02.06.0071
מראה במידות 45/90 עם מסגרת אלומיניום
+ מתלה אלומיניום מותקן על כנף הדלת, +
מאחז יד מתרומם מפלב"מ 304 + מאחז יד
קבוע בצורת L במידות 60/60 מפלב"מ 304
, + מאחז יד קבוע באורך 60 ס"מ מותקן על

כנף הדלת, מפלב"מ 304.

הכל מותן מושלם לפי תקן נכים.

________2.00קומפ

סט אביזרים למקלחת נגישה, הסט כולל02.06.0072
מאחז יד מתרומם מפלב"מ 304 + מאחז יד
קבוע בצורת L במידות 60/60 מפלב"מ 304
,+ כסא מתקפל, מותקן על הקיר. הכל מותקן

מושלם לפי תקן נכים.

________2.00קומפ

דלתות פלדה רב זרועיות02.06.032
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"נגיש" - דלת פלדה רב זרועית במידות02.06.032.0022
100/210 ס"מ לפי פרט מ-1, עם מנעול
בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה,

לרבות משקוף פלדה צבוע, וכנף דלת צביעה
בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

________6.00יח'

סה''כ לעב' אומן: נגרות מסגרות אלומיניום

מתקני תברואה02.07

צנרת מים02.07.002

כנ"ל, אך צינור בקוטר "PEX) 1/2 או02.07.002.0010
מולטיגול 16 מ"מ).

________550.00מ'

כנ"ל, אך צינור בקוטר "PEX) 1 או מולטיגול02.07.002.0020
32 מ"מ).

________25.00מ'

________20.00מ'כנ"ל, אך צינור בקוטר "02.07.002.0030.2

מחלק מים דירתי. כמות היציאות על פי02.07.002.0040
התוכנית.

________2.00יח'

אספקה, התקנה, וחיבור דוד שמש לחימום02.07.002.0050
מים בנפח 150ל' כולל קולטי שמש בשטח

מתאים בהתאם לתקן, גוף חימום לגיבוי 2.5
KW כולל מגביל טמפרטורה בקו צריכה כולל
התקנה, לרבות קו ניקוז, שסתום בטיחות,

כולל אישור מת"י לרבות שסתום ביטחון, אל
חוזר, ברזים כדוריים, כל האביזרים

הדרושים לתליית הדוד כולל מעמיד לדוד
ולקולטים וחיבור לחשמל ולמים, הכל כנדרש
בתקנים. אחריות יצרן ומתקין לשלוש שנים
ואחריות לגוף חימום וטרמוסטט לשנה אחת.

________4.00יח'

נקודות אינסטלציה02.07.003

נקודה סניטרית הכוללת מים קרים ושופכין,02.07.003.0020
הרכבת אסלה תלויה, אספקה והתקנת מיכל

הדחה סמוי דו כמותי מתוצרת גרוהה או
גבריט, לחצן, כולל כל הברזים, האביזרים
ומתקן תליה, כולל חיבור למערכת ראשית.

________10.00קומפ

נקודה סניטרית הכוללת מים קרים וחמים,02.07.003.0030
בידוד, דלוחין הרכבת כיור רחצה וסוללה
למים קרים וחמים, סיפון, כולל חיבורים

למערכת ראשית.

________12.00קומפ

נקודה סניטרית הכוללת מים קרים וחמים,02.07.003.0050
בידוד, דלוחין, הרכבת מערכת מקלחת, מ.ר

4/2 או 4/4, מערכת קיר מתחת לטיח 3,
כולל כל האביזרים וחיבור למערכת ראשית.

________12.00קומפ

אספקה בלבד של אסלה תלויה מתוצרת02.07.003.0080
גבריט או שווה ערך, לפי בחירת המזמין.

________10.00יח'
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אספקה בלבד של יחידת כיור רחצה כללי02.07.003.0090
(כיור 50) או שווה ערך, על פי בחירת

המזמין.

________12.00יח'

אספקה בלבד של סוללת פרח למים קרים02.07.003.0100
וחמים לכיורי רחצה תוצרת גרוהה או שווה

ערך על פי בחירת המזמין.

________12.00יח'

אספקה בלבד של מערכת מקלחת תוצרת02.07.003.0130
גרוהה כולל ערכה חיצונית, ערכה פנימית,

נקודת מים איכותית, סקינר מולטי מט, כולל
זלף שלושה מצבים לאינטרפרוץ תלת דרכי

או שווה ערך מאושר.

________12.00קומפ

אספקה והתקנת ארון כיבוי אש במידות02.07.003.0180
130/90/30 עשוי פח צבוע אדום.

________1.00יח'

אספקה והתקנת דוד מים חמים סולארי02.07.003.0190
חשמלי כדוגמת תוצרת כרומגן בנפח 150
ליטר דגם תלוי משולב, כולל גוף חימום

בהספק 2.5 קוו"ט עם שרוול לחימום מהיר,
נחשון פנימי מצינור פלדה "1 סקדיול 40,
ציפוי פנימי עשוי אפוקסי וצביעה חיצונית

בהמרטון בתנור. הגנה קטודית, בידוד בעובי
5 ס"מ מפוליאוריטן יצוק בתוך מעטה פח
מגולוון, ארבעה ברזים כדוריים, שסתום

בטחון, שסתום אל חוזר, ווסת טמפרטורה
ופיטינגים, כולפ בקוטר מעבר מלא "3/4,

צינורית זליגה 6 מ"מ אל תוך נקודת דלוחין.
מעברלצינורות גמישים בקוטר 25 מ"מ
ההולכים לדירה עם מחברים מקוריים.

אביזרי תליה וכל יתר חומרי אביזרי ועבודות
עזר הדרושות.

________4.00קומפ

________2.00יח'הכנה לברז דלי "1/2 כולל צינור "02.07.003.0200.1/2

מערכות דלוחין, שופכין וניקוזים02.07.004

צנורות HDPE כדוגמת "מובילית", חיבורים02.07.004.0010
בריתוך פנים, בקוטר 110 מ"מ, מותקנים
גלוי או סמוי בתקרות, קירות ומחיצות

באדמה או במילוי כולל ספחים ותמיכות, לא
כולל עטיפת בטון

________60.00מ'

תוספת לעטיפת בטון לצינורות בקוטר עד02.07.004.0020
200 מ"מ, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ

סביב לצינור.

________36.00מ'

אספקה והתקנה קופסת בקורת או מחסום02.07.004.0030
תופי או מחסום רצפה בקוטר "4, כולל מכסה
פליז בהברגה אל תוך מסגרת פליז מרובעת

הכל מצופה בכרום ניקל.

________12.00יח'

________2.00יח'כנ"ל, אך קופסת ביקורת נופלת בקוטר "02.07.004.0040.4
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אספקה והתקנה מחסום רצפה "4/"02.07.004.00508
מפוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE כולל דלי
נירוסטה מותקן בתוך המחסום ורשת פליז

להברגה

________6.00יח'

כובע איוורור עשוי PVC קשיח 110 דוגמת02.07.004.0060
תוצרת "חוליות" או שווה ערך

________3.00יח'

צינורות מי גשם (גושמות) בקוטר 110מ"מ02.07.004.0070
מHDPE- עם חיבורי היתוך,מותקנים גלוי או

סמוי בתקרות, קירות ומחיצות.

________7.00מ'

תעלת ניקוז ACO ברוחב 0.3 ובאורך 02.07.004.00803.70
מטר כולל שבכת רשת ומסגרת.

________2.00מ'

________2.00יח'קשתות מוצא מHDPE- בקוטר 110מ"מ02.07.004.0090

סה''כ למתקני תברואה

עבודות חשמל02.08

חפירות ובסיסי בטון02.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ02.08.011.0009
ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,

סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

________318.00מ'

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ02.08.011.0014
ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,

סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

________112.00מ'

תאי בקרה02.08.012

תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 02.08.012.0010100
ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה
מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים,

איטום וחצץ בתחתית

________6.00יח'

תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 02.08.012.0020100
ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה
מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים,

איטום וחצץ בתחתית

________2.00יח'

צנרת חשמל פלסטית02.08.021

צינורות פוליאתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל02.08.021.0470
משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ,

עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק",
יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל

חומרי החיבור

________130.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 02.08.021.051075
מ"מ עם חבל משיכה

________1,287.00מ'

02.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת
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כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך02.08.031.0170
5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________77.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך02.08.031.0230
5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________1,210.00מ'

מוליכי נחושת גלויים02.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר,02.08.035.0030
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על

סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________605.00מ'

מופות02.08.036

מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת02.08.036.0040
מים

________8.00יח'

02.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר02.08.062.0020
חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר

________25.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 25 אמפר02.08.062.0200
תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר

________4.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 32 אמפר תלת02.08.062.0210
קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר

________1.00יח'

מפסקי זרם02.08.065

________5.00יח'מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X25 אמפר02.08.065.0110

ממסרים ומגענים02.08.066

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 02.08.066.023030
מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" המשווק
ע"י חב' "מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה"

או ש"ע

________3.00יח'

מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר02.08.066.0601
AC3

________3.00יח'

מפסקי זרם למאור02.08.071

מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז'02.08.071.0010
המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

________11.00יח'
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מ"ז כפול למאור תה"ט, יחיד 10A דגם02.08.071.0020
מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

________1.00יח'

02.08.071.0200"SYSTEM" 16 דגםA מפסק יחיד למאור
תוצרת "גוויס" או ש"ע תה"ט לרבות מכסה

ומתאם

________2.00יח'

בתי תקע02.08.072

בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו"02.08.072.0024
דגם "N2" או תוצרת גוויס דגם COMBI 2 או

ש"ע

________24.00יח'

02.08.072.0030COMBI בתי תקע מוגני מים 16 אמפר דגם
תוצרת גוויס או ש"ע

________3.00יח'

בתי תקע מוגני מים כפולים 16 אמפר דוגמת02.08.072.0031
COMBI או דגם "NW-2" ניסקו" דגם"

תוצרת גוויס או ש"ע

________3.00יח'

אביזרים02.08.073

שקע לטלפון דגם "SYSTEM" תוצרת02.08.073.0030
"גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם

________7.00יח'

גופי תאורת חרום02.08.083

02.08.083.05103W LED גוף תאורה משולב תאורה רגילה
15W LED + חירום 120 דקות, גוף

אלומיניום צבוע אפור עם כיסוי אקריל חלבי
,EL200233-F/X/2/A***E 120 מנורת לד

דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם

________0.00יח'

גוף תאורת חירום להתמצאות, חד תכליתי02.08.083.0600
לזמן פעולה של 120 דקות, לד 3W להתקנה
EL - גלויה לתקרה, דוגמת אלקטרולייט דגם

731 או ש"ע, מותקן מושלם

________11.00יח'

גופי תאורה02.08.099

גוף תאורה MAXILIGHT BL של חברת "אור02.08.099.0010
60X60. 36W. עד מהנדסים". בגודל

3150LM. 4000K. או ש"ע.

________28.00יח'

ג"ת שקוע בתקרה D70 דגם R195 של02.08.099.0011
.29W 3311LM. IP55 "חברת אור עד"

________16.00יח'

02.08.099.0012MAXILIGHT DLD, DOWNLIGHT ג"ת
בטכנולוגיית LED בעל חתך שקוע בתקרות
אקוסטיות, גבס ומגשים. ייבוא ע"י אור עד

.IP54. 32W. 750mA .מהנדסים

________14.00יח'

02.08.099.0013GEWISS smart 3 LED ג"ת פלורסט
53W. ייבוא ע"י "אור עד מהנדסים".

________3.00יח'
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נקודות בתי תקע02.08.102

עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת02.08.102.0220
ע.ד.א. פלסט דגם D18 לרבות: 1 נקודת בית
תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים

A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת
מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור

בשני הקצוות, 2 נקודות טלפון מושלמות
כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני

הצדדי

________2.00יח'

נקודות שונות02.08.103

נקודה למזגן עם מגען, עם השהייה02.08.103.0120
בהפעלה, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה עם
N2XY/FR השהיה בהפעלה, כבלי נחושת
ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת 20 מ"מ
קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן

בית תקע למזגן, דוגמת מיראז' המשווק ע"י
"ארכה" או ש"ע

________6.00נק'

תוספת לנקודת טלפון עבור אביזר "גוויס"02.08.103.0510
דגם "SYSTEM" או ש"ע

________3.00יח'

תיבות הסתעפות לטלפונים02.08.106

תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ02.08.106.0010
לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת
במידות פנים 60/40/20 ס"מ ומנעול לפי

דרישות חב' "בזק"

________1.00יח'

תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ02.08.106.0030
לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת
במידות פנים 60/150/20 ומנעול לפי

דרישות חב' "בזק"

________0.00יח'

סה''כ לעבודות חשמל

עבודות טיח02.09

עבודות טיח02.09.009

טיח פנים חדש שתי שכבות (שכבה מיישרת,02.09.009.0010
ושכבת שליכטה לבנה) על קירות פנים,
עמודים, קורות, בניה בבלוקי בטון וכד',

________660.00מ"ר

טיח חוץ על שטחי בניה חדשה ב 3 שכבות :02.09.009.0020
שכבת הרבצה בעובי 6-8 מ"מ , ושכבה
מיישרת בעובי על פי הצורך. ושכבת

שליכטה מינרלית צבעונית (גזית -תוצרת
וולך תעשיות ) או ש"ע מאושר, המחיר כולל

גליפים, שימדדו במטר מרובע.

________280.00מ"ר
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הרבצה צמנטית בעובי 5 מ"מ לפחות על02.09.009.0030
קירות מחופיים קרמיקה (לא ישולמו שטחים
שאינם מחופים בקרמיקה) בחדרים רטובים

(שירותים, מקלחות, מטבח) .

________130.00מ"ר

טיח תקני מאושר ע"י פיקוד העורף למרחב02.09.009.0040
מוגן קירות ותקרות לרבות שכבת הרבצה,

רשת ושליכט באגר משופר.

________120.00מ"ר

סה''כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי02.10

הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה
הממשלתי): "מחיר יסוד" למוצר פירושו

מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר.

לא תהיה תוספת מחיר על חפוי באותו סוג
דגם ומידה אך בצבע שונה.

מחירי הריצוף כוללים את מקדמי ההחלקה
כפי שמצויין בתוכניות/ מפרט / תקן ישראלי

- המחמיר מבינהם.

מחירי הריצוף והחיפוי כוללים את כל
התשתית הפילוס, ספי הפרדה בין סוגי

ריצוף

ספי חלונות בשיש חלילה ברוחב 30 ס"מ02.10.0010
ובעובי 5 ס"מ לרבות אף מים .

________23.00מ'

חיפוי באריחי קרמיקה במידות 50/20 ס"מ02.10.0020
צבע עפ"י בחירת האדריכל, שורה אחרונה
צבעונית שוליים עם סרגלי אלומיניום, פוגה

מינימלית לפי תקן.

________130.00מ"ר

ריצוף גרניט פורצלן במידות 40/40/ או02.10.0050
33/33 או 60/60 , מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר,

דרגת החלקה R11. כולל מילוי ורובה.

________60.00מ"ר

ריצוף גרניט פורצלן במידות 60/60 דרגת02.10.0051
החלקה R10. מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר כולל
מילוי ורובה. בגוון לפי בחירת האדריכל.

________170.00מ"ר

שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ כלול02.10.0052
במחיר הריצוף נמדד במ"ר

________200.00מ'

סה''כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צבע02.11

התשלום ומדידת כמויות עבודות הצבע
תהיה נטו על קירות חשופים לעין. לדוגמא:

לא ישולם צבע בחלל תקרה אקוסטית,
מאחרי ארונות קיר, וכד'.
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צבע "סופרקריל" או ש"ע על קירות גבס02.11.0010
,תקרות גבס, קירות ותקרות מטויחים

בגוונים לבחירת האדריכל, בפינות וגליפים
לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע

ושכב ות סופרקריל או ש"ע . דוגמאות
לאישור האדריכל.

________500.00מ"ר

סה''כ לעבודות צבע

מתקני מיזוג אוויר02.15

כל המזגנים יהיו בעלי דרוג
אנרגטי A בלבד' תוצרת תדיראן או

אלקטרה בלבד.

מחיר המזגן כולל חיבורי צנרת גז,אינסטלצית
חשמלית מושלמת בין מעבים למאיידים ובין

מאיידים לטרמוסטטים,מפסק פקט
למעבה,התקנת טרמוסטטים ,חיבורי צנרת
ניקוז ,עבודות התקנה ומנופים ,מילוי גז

והפעלה מושלמת.

מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור של 02.15.002037000
Btu/h דוגמת אלקטרה או תדיראן בלבד

(תלת-פאזי) לרבות - * חיבורי צנרת גז בכל
אורך שיידרש (לפי הנחיות יצרן) *חיבור

לניקוז * חיב ורי חשמל ופיקוד *תליית מעבה
ומאייד *מפסק בטחון ליד יחידת עיבוי*מילוי

גז והפעלה מושלמת.

________2.00קומפ

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים02.15.070
מוגנים ולמקלטים

מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח"02.15.070.0050
דגם "FAH 800/300" כולל תו תקן, תוצרת
"תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 300
מק"ש אוויר במצב סינון ו-800 מק"ש במצב

אוורור ומיועדת ל- 50 נפשות. המערכת
כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם

מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי,
גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר
ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת
לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת

על-לחץ

________1.00קומפ

סה''כ למתקני מיזוג אוויר

רכיבים מתועשים בבנין02.22

עבודות מתועשות02.22.022
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תקרות אקוסטיות ולוחות מינרליים , אריחים02.22.022.0010
NRC0.55 61/61 מונחים , מקדם בליעה

דגם "גורגיאן" או "סטפילד" תוצרת אקופון או
ש"ע כולל גמר על יד הקיר L+Z ובצבע לבן,

לרבות אישור ובדיקה ע"י מת"י ליציבות
הקונסטרוקציה.

________150.00מ"ר

תוספת לסעיף תקרות אקוסטיות מלוחות02.22.022.0015
מינרליים 60/60 בגין קונסטרוקציה לפי ת"י

הג"א במרחבים מוגנים מוסדיים

________25.00מ"ר

תקרת מגשי פח מגולוונים לא מחוררים,02.22.022.0030
תלויה, מורכבת ממגשי פח, ברוחב 40 ס"מ,
בעובי 6 מ"מ ובאורך משתנה ע"פ המיקום.
עד20% גמר צבע לבן בתנור הפרופילים

הצמודי ם לקיר יהיו מטיפוס L+Z ("אומגה")
ובצבע לבן, לרבות בידוד חיזוקים

קונסטרוקציה.

________80.00מ"ר

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות02.22.041

מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה02.22.041.0020
אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת

חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות
עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת
"פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ,

אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה,
מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 ס''מ,

לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה
עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס''מ
מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם
פרזול מיציקת ניילון. מחיר המערכת כולל

מחיצה אחת וחזית דלת

________14.00קומפ

חזית דלת לשרותים ברוחב 100 ס''מ, לרבות02.22.041.0040
דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית

בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק''
(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע
בעובי 12 מ''מ. גובה המערכת 15 ס''מ

מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם
פרזול מיציקת ניילון

________2.00יח'

"נגיש" - חזית דלת לשרותי נכים במידות לפי02.22.041.0080
תכנית ופרט נ-2, עם מנגנון סגירה עצמית

בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק''
(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

בעובי 12 מ''מ גובה החזית 15 ס''מ
מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם

פרזול מיציקת ניילון

________2.00יח'

סה''כ לרכיבים מתועשים בבנין

מרחבים מוגנים ומקלטים02.59

מסגרות פלדה02.59.040
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הערות: 1. מחירי הדלתות והחלונות שלהלן
כוללים משקוף פלדה מעוגן ביציקה.2. משנת

2017 נכנס לתוקף תקן חדש לחלון ממ"ד
הנקרא "דור חדש" והוא תקף לכל היתר בניה

שהוגש בשנת 2017 ואילך.3. חלון מרחב
מוגן מאלומיניום לממ"ד - ראה תת פרק

12.015. 4. דלתות פח: כנפי הדלתות מפח
מגולוון וצבוע בתנור בעובי 1.5 מ"מ,

המשקופים מפח מגולוון וצבוע בעובי 1.5
מ"מ (לקיר עובי 20-25 ס"מ).

"נגיש" - דלת הדף מוסדית למרחב מוגן,02.59.040.0024
במידות פתח אור 85-100/200 ס"מ, לרבות

משקוף פח מגולוון וצבע

________1.00יח'

חלון מרחב מוגן חד כנפי דירתי דגם "דור02.59.040.0200
חדש", נגרר לכיס במידות פתח אור

100/100 ס"מ לקיר ברוחב 35 ס"מ, כנף
פלדה מגולוונת בעובי 18 מ"מ ומשקוף מפח
מגולוון, צבועים. המחיר כולל חלון אלומיניום
חד כנפי מזוגג, הזזה על גבי מסגרת הפלדה

של המרחב מוגן. חלון האלומיניום דגם
AW60 אלובין או 1700 קליל או ש"ע, צבוע

בצבע לבן. ללא תריס ורשת

________1.00יח'

איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים02.59.042
ובמרחבים מוגנים

אטם מובנה מודולרי דגם "עומר SA" או ש"ע02.59.042.0400
במעבר כבלים וצינורות למקלטים ומרחבים

מוגנים. האטם בקוטר 100 מ"מ עשוי מחומר
אלסטי מאושר ע"י פיקוד העורף ומיועד

לקדח\שרוול בקוטר פנימי של 101 מ"מ עד
107 מ"מ, לרבות טבעות וברגי הידוק.

משווק ע"י חב' "עומר מיזוג ממ"ד בע"מ"

________1.00יח'

שרותים כימיים כולל מאחזי יד ופרגוד הכל02.59.042.0401
לפי תקן פיקוד העורף מותקן מושלם.

________1.00יח'

מחיצה פריקה מעץ למערכת סינון אויר02.59.042.0402
בממ"מ.

________1.00יח'

מתקני אוורור וסינון02.59.050

צינור אוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב02.59.050.0500
מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ
ועד 40 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד

העורף

________1.00יח'

צינור אוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב02.59.050.0520
מוגן בקיר פנימי בעובי מינימלי של 25 ס"מ
ועד 40 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד

העורף

________2.00יח'

מגרש כדורגל כפר יונה
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צינור אוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב02.59.050.0530
מוגן בקיר פנימי בעובי מינימלי של 25 ס"מ
ועד 40 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד

העורף

________1.00יח'

סה''כ למרחבים מוגנים ומקלטים

סה''כ למלתחות חדרי שופטים וממ"מ

שירותי קהל03

עבודות בטון יצוק באתר03.02

הערה: כל הבטונים יהיו ב-30 תנאי חשיפה
3 אלא אם כתוב אחרת בתכניות.

קידוח ויציקת כלונסאות קוטר 50 מ"מ לעומק03.02.0020
עד 12 מ' המחיר כולל בדיקות סוניות ובטון.

________70.00מ'

קורות יסוד מבטון ברוחב 30 ס"מ יצוקות03.02.0030
ביחד או בנפרד מהרצפה

________2.00מ"ק

מצע ארגזי קלקר בגובה עד 20 ס"מ או ש"ע03.02.0040
מתחת לרצפות.

________35.00מ"ר

לוחות P.V.C בצידי קורות היסוד ברוחב 03.02.005035
ס"מ המדידה לאורך ציר הקורה, בשני

הצדדים.

________30.00מ'

ריצפת בטון על מצע ארגזי פוליביד (נמדד03.02.0060
בנפרד) בעובי 25 ס"מ.

________35.00מ"ר

________2.00מ"קקירות בטון בעובי 20 - 25 ס"מ.03.02.0070

________1.00מ"קעמודי בטון מלבניים במידות שונות ס"מ.03.02.0080

________38.00מ"רתקרות מקשיות בעובי 25 ס"מ.03.02.0090

קורות בטון תחתונות ו/או עליונות ו/או03.02.0100
הגבהות בטון יצוקות במידות שונות לפי

תכנית.

________5.00מ"ק

מוטות פלדה עגולים, מצולעים ורשתות03.02.0110
בקטרים שונים לזיון הבטון.

________3.50טון

עמודים03.02.062

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "03.02.062.0012,5
חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ

________0.50מ"ק

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה03.04

מגרש כדורגל כפר יונה
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מחיר עבודות בניה כולל ביצוע עבודות
בשטחים קטנים כגון סתימת פתחים, בניה
ברצועות, בניה בגבהים מעל 3.0 מ' וכד'.

מחיר עבודות בניה כולל ביטון משקופי פלדה
לחלונות ו/או לדלתות.

מחיר עבודות בניה כולל ביצוע יציקת חגורות
בטון , בניה ויציקה בבלוקי U , ויציקת
שטרבות (שינני קשר) לעמודים וקירות

קיימים או חדשים.

קירות בלוקי בטון חלולים 5 חורים תרמי03.04.0040
(r=0.45) בעובי 20 ס"מ

________80.00מ"ר

סה''כ לעבודות בניה

עבודות איטום03.05

בידוד תרמי לגגות בטון ע"י פוליאוריתן03.05.0010
מוקצף מרוסס באתר בעובי 3 ס"מ

________38.00מ"ר

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"),03.05.0020
במשקל מרחבי 650 ק"ג/מ"ק חוזק 10

________4.50מ"ק

רולקות משולשות במידות 6x6 ס"מ מטיט03.05.0030
צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)

________25.00מ'

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית03.05.0040
של יריעות ביטומניות פלסטומריות עם ציפוי
אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי

5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 5R" או
"ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או
"ישראנובה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות

לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ. לרבות
פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או
B- או "ספיר פריימר "GS 474 פריימר"

2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

________38.00מ"ר

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות03.05.0050
חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות משוכללות
מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ כל

אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות
רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם
ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50

ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג
"פריימר 101" או "פריימר GS 474" או

"ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300
גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של

רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או
"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

________25.00מ'

מגרש כדורגל כפר יונה
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נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות03.05.0320
יציאה אנכית קוטר "4 עם יריעה ביטומנית,

לרבות מתאם גומי, ברדס חוסם עלים,
כדוגמת "גולד" תוצרת "Essman" או ש"ע
משווק ע"י חב' "מלגול בע"מ", צינור פלדה
למי גשם "4 עם עטיפה צמנטית פנימית

וברך יציאה בזוית 45 מעלות . הכול מושלם.

________4.00יח'

סה''כ לעבודות איטום

עב' אומן: נגרות מסגרות אלומיניום03.06

מחיר המוצרים כולל כל העבודות והחומרים
לפי פרטי התכניות והמפרטים הטכניים.

הכול מושלם.

מחיר הדלתות כולל משקוף פח מגולוון,
וצבוע בתנור, ידיות אלומיניום, מנעול

צילינדר תפוס/פנוי, מעצור ברצפה או על
הקיר, ומגן אצבעות. בכל המוצרים בהם

נרשם שם היצרן והדגם, ולא נרשם או ש"ע
מאושר, יסופק המוצר שנרשם בלבד, מוצר

חליפי לא יתקבל ע"י המזמין.

פרופילי אלומיניום תוצרת קליל או אקסטאל
בלבד, בגוון שיבחר האדריכל/מזמין. כל

החלונות החדשים ימסרו עם תעודת אחריות
כוללת לפרופילים, לפירזול, למוצר, ולהתקנה
של יצרן הפרופילים. כל אביזרי הפירזול יהיו
מאלומניום מאולגן וצבוע בתנור או ממתכת
מצופה/מגולבנת לבחירת המזמין, לא יהיו

חלקי פלסטיק.

חלונות אלומיניום רפפה קליל רף , רפפות03.06.0070
ברוחב 8 ס"מ, הלבשות אלומניום ואיטומים
משני צידי החלון, הכול מושלם ולפי פרט

א-5.

________6.00מ"ר

סט אביזרים לשירותים נגישים, הסט כולל03.06.0071
מראה במידות 45/90 עם מסגרת אלומיניום
+ מתלה אלומיניום מותקן על כנף הדלת, +
מאחז יד מתרומם מפלב"מ 304 + מאחז יד
קבוע בצורת L במידות 60/60 מפלב"מ 304
, + מאחז יד קבוע באורך 60 ס"מ מותקן על

כנף הדלת, מפלב"מ 304.

הכל מותן מושלם לפי תקן נכים.

________2.00קומפ

דלתות פלדה רב זרועיות03.06.032

מגרש כדורגל כפר יונה
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"נגיש" - דלת פלדה רב זרועית במידות03.06.032.0022
100/210 ס"מ לפי פרט מ-1, עם מנעול
בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה,

לרבות משקוף פלדה צבוע, וכנף דלת צביעה
בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

________2.00יח'

סה''כ לעב' אומן: נגרות מסגרות אלומיניום

מתקני תברואה03.07

נקודה סניטרית הכוללת מים קרים ושופכין,03.07.0010
הרכבת אסלה תלויה, אספקה והתקנת מיכל

הדחה סמוי דו כמותי מתוצרת גרוהה או
גבריט, לחצן, כולל כל הברזים, האביזרים
ומתקן תליה, כולל חיבור למערכת ראשית.

________6.00קומפ

נקודה סניטרית הכוללת מים קרים וחמים,03.07.0020
בידוד, דלוחין הרכבת כיור רחצה וסוללה
למים קרים וחמים, סיפון, כולל חיבורים

למערכת ראשית.

________6.00קומפ

מחלק מים דירתי. כמות היציאות על פי03.07.0040
התוכנית.

________2.00יח'

אספקה בלבד של אסלה תלויה מתוצרת03.07.0050
גבריט או שווה ערך, לפי בחירת המזמין.

________6.00יח'

אספקה בלבד של יחידת כיור רחצה כללי03.07.0060
(כיור 50) או שווה ערך, על פי בחירת

המזמין.

________6.00יח'

אספקה בלבד של סוללת פרח למים קרים03.07.0070
וחמים לכיורי רחצה תוצרת גרוהה או שווה

ערך על פי בחירת המזמין.

________6.00יח'

כנ"ל, אך צינור בקוטר "PEX) 1/2 או03.07.0080
מולטיגול 16 מ"מ).

________35.00מ'

כנ"ל, אך צינור בקוטר "PEX) 1 או מולטיגול03.07.0090
32 מ"מ).

________5.00מ'

אספקה והתקנת ארון כיבוי אש במידות03.07.0120
130/90/30 עשוי פח צבוע אדום.

________1.00יח'

________2.00יח'הכנה לברז דלי "1/2 כולל צינור "03.07.0200.1/2

מערכות דלוחין, שופכין וניקוזים03.07.004

צנורות HDPE כדוגמת "מובילית", חיבורים03.07.004.0010
בריתוך פנים, בקוטר 110 מ"מ, מותקנים
גלוי או סמוי בתקרות, קירות ומחיצות

באדמה או במילוי כולל ספחים ותמיכות, לא
כולל עטיפת בטון

________30.00מ'

מגרש כדורגל כפר יונה
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תוספת לעטיפת בטון לצינורות בקוטר עד03.07.004.0020
200 מ"מ, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ

סביב לצינור.

________11.00מ'

אספקה והתקנה קופסת בקורת או מחסום03.07.004.0030
תופי או מחסום רצפה בקוטר "4, כולל מכסה
פליז בהברגה אל תוך מסגרת פליז מרובעת

הכל מצופה בכרום ניקל.

________4.00יח'

________2.00יח'כנ"ל, אך קופסת ביקורת נופלת בקוטר "03.07.004.0040.4

אספקה והתקנה מחסום רצפה "4/"03.07.004.00508
מפוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE כולל דלי
נירוסטה מותקן בתוך המחסום ורשת פליז

להברגה

________2.00יח'

כובע איוורור עשוי PVC קשיח 110 דוגמת03.07.004.0060
תוצרת "חוליות" או שווה ערך

________3.00יח'

צינורות מי גשם (גושמות) בקוטר 110מ"מ03.07.004.0070
מHDPE- עם חיבורי היתוך,מותקנים גלוי או

סמוי בתקרות, קירות ומחיצות.

________10.00מ'

________2.00יח'קשתות מוצא מHDPE- בקוטר 110מ"מ03.07.004.0080

סה''כ למתקני תברואה

עבודות חשמל03.08

צנרת חשמל פלסטית03.08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף)03.08.021.0020
קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל
משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

________45.00מ'

03.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך03.08.031.0010
3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________19.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך03.08.031.0090
3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________14.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך03.08.031.0110
5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________0.00מ'

מגרש כדורגל כפר יונה
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כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך03.08.031.0170
5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________148.00מ'

הארקות והגנות אחרות03.08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים03.08.040.0010
נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ'
תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים

מקוריים

________4.00יח'

הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי03.08.040.0040
מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין

________32.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס03.08.040.0050
השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או
לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

________4.00נק'

גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות03.08.040.0100
תקניות ושלט "הארקה לא לנתק"

________2.00יח'

03.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנה ללוחות דירתיים

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר03.08.061.0632
פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-54 מא"זים

לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת
שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)

________1.00יח'

03.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר03.08.062.0020
חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר

________6.00יח'

מאמ"תים03.08.063

מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק 03.08.063.001025
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת

לכיוון (לרבות ידית רגילה)

________1.00יח'

מפסקי זרם למאור03.08.071

מ"ז כפול למאור תה"ט, יחיד 10A דגם03.08.071.0020
מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

________2.00יח'

בתי תקע03.08.072

03.08.072.0030COMBI בתי תקע מוגני מים 16 אמפר דגם
תוצרת גוויס או ש"ע

________2.00יח'

סה''כ לעבודות חשמל

מגרש כדורגל כפר יונה
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עבודות טיח03.09

עבודות טיח03.09.009

טיח פנים חדש שתי שכבות (שכבה מיישרת,03.09.009.0010
ושכבת שליכטה לבנה) על קירות פנים,
עמודים, קורות, בניה בבלוקי בטון וכד',

________100.00מ"ר

טיח חוץ על שטחי בניה חדשה ב 3 שכבות :03.09.009.0020
שכבת הרבצה בעובי 6-8 מ"מ , ושכבה
מיישרת בעובי על פי הצורך. ושכבת

שליכטה מינרלית צבעונית (גזית -תוצרת
וולך תעשיות ) או ש"ע מאושר, המחיר כולל

גליפים, שימדדו במטר מרובע.

________90.00מ"ר

הרבצה צמנטית בעובי 5 מ"מ לפחות על03.09.009.0030
קירות מחופיים קרמיקה (לא ישולמו שטחים
שאינם מחופים בקרמיקה) בחדרים רטובים

(שירותים, מקלחות, מטבח) .

________100.00מ"ר

סה''כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי03.10

הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה
הממשלתי): "מחיר יסוד" למוצר פירושו

מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר.

לא תהיה תוספת מחיר על חפוי באותו סוג
דגם ומידה אך בצבע שונה.

מחירי הריצוף כוללים את מקדמי ההחלקה
כפי שמצויין בתוכניות/ מפרט / תקן ישראלי

- המחמיר מבינהם.

מחירי הריצוף והחיפוי כוללים את כל
התשתית הפילוס, ספי הפרדה בין סוגי

ריצוף

ספי חלונות בשיש חלילה ברוחב 30 ס"מ03.10.0010
ובעובי 5 ס"מ לרבות אף מים .

________9.00מ'

חיפוי באריחי קרמיקה במידות 50/20 ס"מ03.10.0020
צבע עפ"י בחירת האדריכל, שורה אחרונה
צבעונית שוליים עם סרגלי אלומיניום, פוגה

מינימלית לפי תקן.

________65.00מ"ר

ריצוף גרניט פורצלן במידות 40/40/ או03.10.0050
33/33 או 60/60 , מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר,

דרגת החלקה R11. כולל מילוי ורובה.

________35.00מ"ר

ריצוף גרניט פורצלן במידות 60/60 דרגת03.10.0051
החלקה R10. מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר כולל
מילוי ורובה. בגוון לפי בחירת האדריכל.

________170.00מ"ר

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים

עמוד 06/05/201936

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 899אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סה''כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צבע03.11

התשלום ומדידת כמויות עבודות הצבע
תהיה נטו על קירות חשופים לעין. לדוגמא:

לא ישולם צבע בחלל תקרה אקוסטית,
מאחרי ארונות קיר, וכד'.

צבע "סופרקריל" או ש"ע על קירות גבס03.11.0010
,תקרות גבס, קירות ותקרות מטויחים

בגוונים לבחירת האדריכל, בפינות וגליפים
לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע

ושכב ות סופרקריל או ש"ע . דוגמאות
לאישור האדריכל.

________75.00מ"ר

סה''כ לעבודות צבע

רכיבים מתועשים בבנין03.22

עבודות מתועשות03.22.022

תקרת מגשי פח מגולוונים לא מחוררים,03.22.022.0030
תלויה, מורכבת ממגשי פח, ברוחב 40 ס"מ,
בעובי 6 מ"מ ובאורך משתנה ע"פ המיקום.
עד20% גמר צבע לבן בתנור הפרופילים

הצמודי ם לקיר יהיו מטיפוס L+Z ("אומגה")
ובצבע לבן, לרבות בידוד חיזוקים

קונסטרוקציה.

________35.00מ"ר

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות03.22.041

מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה03.22.041.0020
אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת

חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות
עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת
"פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ,

אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה,
מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 ס''מ,

לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה
עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס''מ
מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם
פרזול מיציקת ניילון. מחיר המערכת כולל

מחיצה אחת וחזית דלת

________2.00קומפ

חזית דלת לשרותים ברוחב 100 ס''מ, לרבות03.22.041.0040
דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית

בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק''
(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע
בעובי 12 מ''מ. גובה המערכת 15 ס''מ

מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם
פרזול מיציקת ניילון

________2.00יח'

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים

עמוד 06/05/201937

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 899אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

"נגיש" - חזית דלת לשרותי נכים במידות לפי03.22.041.0080
תכנית ופרט נ-2, עם מנגנון סגירה עצמית

בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק''
(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

בעובי 12 מ''מ גובה החזית 15 ס''מ
מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם

פרזול מיציקת ניילון

________2.00יח'

סה''כ לרכיבים מתועשים בבנין

סה''כ לשירותי קהל

מזנון04

עבודות בטון יצוק באתר04.02

הערה: כל הבטונים יהיו ב-30 תנאי חשיפה
3 אלא אם כתוב אחרת בתכניות.

קידוח ויציקת כלונסאות קוטר 50 מ"מ לעומק04.02.0030
עד 12 מ' המחיר כולל בדיקות סוניות ובטון.

________78.00מ'

מצע ארגזי קלקר בגובה עד 20 ס"מ או ש"ע04.02.0040
מתחת לרצפות.

________30.00מ"ר

לוחות P.V.C בצידי קורות היסוד ברוחב 04.02.005035
ס"מ המדידה לאורך ציר הקורה, בשני

הצדדים.

________25.00מ'

ריצפת בטון על מצע ארגזי פוליביד (נמדד04.02.0060
בנפרד) בעובי 25 ס"מ.

________30.00מ"ר

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "04.02.0065,5
חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ

________0.50מ"ק

________34.00מ"רתקרות מקשיות בעובי 25 ס"מ.04.02.0085

קורות בטון תחתונות ו/או עליונות ו/או04.02.0100
הגבהות בטון יצוקות במידות שונות לפי

תכנית.

________3.00מ"ק

מוטות פלדה עגולים, מצולעים ורשתות04.02.0130
בקטרים שונים לזיון הבטון.

________3.00טון

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה04.04

מחיר עבודות בניה כולל ביצוע עבודות
בשטחים קטנים כגון סתימת פתחים, בניה
ברצועות, בניה בגבהים מעל 3.0 מ' וכד'.

מחיר עבודות בניה כולל ביטון משקופי פלדה
לחלונות ו/או לדלתות.
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מחיר עבודות בניה כולל ביצוע יציקת חגורות
בטון , בניה ויציקה בבלוקי U , ויציקת
שטרבות (שינני קשר) לעמודים וקירות

קיימים או חדשים.

קירות בלוקי בטון חלולים 5 חורים תרמי04.04.0040
(r=0.45) בעובי 20 ס"מ

________80.00מ"ר

סה''כ לעבודות בניה

עבודות איטום04.05

בידוד תרמי לגגות בטון ע"י פוליאוריתן04.05.0010
מוקצף מרוסס באתר בעובי 3 ס"מ

________34.00מ"ר

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"),04.05.0020
במשקל מרחבי 650 ק"ג/מ"ק חוזק 10

________3.50מ"ק

רולקות משולשות במידות 6x6 ס"מ מטיט04.05.0030
צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)

________24.00מ'

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית04.05.0040
של יריעות ביטומניות פלסטומריות עם ציפוי
אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי

5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 5R" או
"ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או
"ישראנובה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות

לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ. לרבות
פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או
B- או "ספיר פריימר "GS 474 פריימר"

2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

________34.00מ"ר

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות04.05.0050
חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות משוכללות
מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ כל

אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות
רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם
ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50

ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג
"פריימר 101" או "פריימר GS 474" או

"ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300
גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של

רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או
"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

________24.00מ'

נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות04.05.0320
יציאה אנכית קוטר "4 עם יריעה ביטומנית,

לרבות מתאם גומי, ברדס חוסם עלים,
כדוגמת "גולד" תוצרת "Essman" או ש"ע
משווק ע"י חב' "מלגול בע"מ", צינור פלדה
למי גשם "4 עם עטיפה צמנטית פנימית

וברך יציאה בזוית 45 מעלות . הכול מושלם.

________4.00יח'

סה''כ לעבודות איטום
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עב' אומן: נגרות מסגרות אלומיניום04.06

מחיר המוצרים כולל כל העבודות והחומרים
לפי פרטי התכניות והמפרטים הטכניים.

הכול מושלם.

מחיר הדלתות כולל משקוף פח מגולוון,
וצבוע בתנור, ידיות אלומיניום, מנעול

צילינדר תפוס/פנוי, מעצור ברצפה או על
הקיר, ומגן אצבעות. בכל המוצרים בהם

נרשם שם היצרן והדגם, ולא נרשם או ש"ע
מאושר, יסופק המוצר שנרשם בלבד, מוצר

חליפי לא יתקבל ע"י המזמין.

פרופילי אלומיניום תוצרת קליל או אקסטאל
בלבד, בגוון שיבחר האדריכל/מזמין. כל

החלונות החדשים ימסרו עם תעודת אחריות
כוללת לפרופילים, לפירזול, למוצר, ולהתקנה
של יצרן הפרופילים. כל אביזרי הפירזול יהיו
מאלומניום מאולגן וצבוע בתנור או ממתכת
מצופה/מגולבנת לבחירת המזמין, לא יהיו

חלקי פלסטיק.

חלונות אלומיניום קליל 7000 כנף על כנף, +04.06.0070
רשת זבובים, ידיות ומנעולים מתכת, כולל

משקוף עיוור, זיגוג טריפלקס 3+3 בגוון לפי
בחירת האדריכל, במידות לפי תכנית, מותקן

מושלם לפי פרט א-1.

________1.20מ"ר

תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום שחול04.06.0071
(משוך) לרבות ארגז תריס מונובלוק 30,

מותקן מושלם לפי פרט א-6.

________8.00מ"ר

דלתות פלדה רב זרועיות04.06.032

"נגיש" - דלת פלדה רב זרועית במידות04.06.032.0022
100/210 ס"מ לפי פרט מ-1, עם מנעול
בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה,

לרבות משקוף פלדה צבוע, וכנף דלת צביעה
בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

________1.00יח'

סה''כ לעב' אומן: נגרות מסגרות אלומיניום

מתקני תברואה04.07

מתקני תברואה04.07.001

כנ"ל, אך צינור בקוטר "PEX) 1/2 או04.07.001.0010
מולטיגול 16 מ"מ).כנ"ל, אך צינור בקוטר 20

________10.00מ'

נקודה סנטרית הכוללת מים קרים וחמים,04.07.001.0030
בידוד, דלוחין, הרכבת קערת מטבח וסוללה
למים קרים וחמים כולל הכנה למדיח כלים

וחיבורים למערכת ראשית.

________2.00קומפ
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אספקה בלבד של כיור מטבח מחרס או04.07.001.0080
נירוסטה להתקנה אינטגרלית עם משטח - או

אחר שווה ערך, על פי בחירת המזמין.

________2.00יח'

________2.00יח'אספקה בלבד של ברז מטבח תוצרת גרוהה.04.07.001.0090

מערכות דלוחין, שופכין וניקוזים04.07.004

צנורות HDPE כדוגמת "מובילית", חיבורים04.07.004.0010
בריתוך פנים, בקוטר 110 מ"מ, מותקנים
גלוי או סמוי בתקרות, קירות ומחיצות

באדמה או במילוי כולל ספחים ותמיכות, לא
כולל עטיפת בטון

________7.00מ'

תוספת לעטיפת בטון לצינורות בקוטר עד04.07.004.0020
200 מ"מ, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ

סביב לצינור.

________7.00מ'

אספקה והתקנה קופסת ביקורת נופלת04.07.004.0040
בקוטר "4. כולל מכסה פליז בהברגה אל תוך

מסגרת פליז מרובעת הכל מצופה בכרום
ניקל.

________1.00יח'

אספקה והתקנה מחסום רצפה "4/"04.07.004.00508
מפוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE כולל דלי
נירוסטה מותקן בתוך המחסום ורשת פליז

להברגה

________1.00יח'

כובע איוורור עשוי PVC קשיח 110 דוגמת04.07.004.0060
תוצרת "חוליות" או שווה ערך

________1.00יח'

צינורות מי גשם (גושמות) בקוטר 110מ"מ04.07.004.0070
מHDPE- עם חיבורי היתוך,מותקנים גלוי או

סמוי בתקרות, קירות ומחיצות.

________5.00מ'

________1.00יח'קשתות מוצא מHDPE- בקוטר 110מ"מ04.07.004.0080

סה''כ למתקני תברואה

עבודות חשמל04.08

צנרת חשמל פלסטית04.08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף)04.08.021.0020
קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל
משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

________104.00מ'

04.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך04.08.031.0010
3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________22.00מ'
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כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך04.08.031.0090
3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________70.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך04.08.031.0230
5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________146.00מ'

הארקות והגנות אחרות04.08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים04.08.040.0010
נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ'
תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים

מקוריים

________4.00יח'

הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי04.08.040.0040
מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין

________32.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס04.08.040.0050
השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או
לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

________4.00נק'

גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות04.08.040.0100
תקניות ושלט "הארקה לא לנתק"

________2.00יח'

04.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנה ללוחות דירתיים

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר04.08.061.0632
פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-54 מא"זים

לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת
שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)

________1.00יח'

מאמ"תים04.08.063

מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק 04.08.063.001025
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת

לכיוון (לרבות ידית רגילה)

________1.00יח'

בתי תקע04.08.072

בתי תקע כפולים בהרכבים להתקנה תה"ט,04.08.072.0020
16 אמפר

________3.00יח'

בתי תקע מוגני מים כפולים 16 אמפר דוגמת04.08.072.0031
COMBI או דגם "NW-2" ניסקו" דגם"

תוצרת גוויס או ש"ע

________4.00יח'

________1.00יח'תקע חד פאזי 16 אמפר04.08.072.0400
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תאורת לדים - פנים04.08.085

04.08.085.0697138W" - גוף תאורת לד תעשייתי דגם
GEWISS SMART HB/LB" כדוגמת חב'
"אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם

________2.00יח'

נקודות מאור04.08.101

נקודת מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזי04.08.101.0040
לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה,
כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת
עם בידודP.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד
היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים,
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או

חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מ

________2.00נק'

תוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז "גוויס"04.08.101.0120
דגם "SYSTEM" או ש"ע

________2.00יח'

נקודות שונות04.08.103

נקודה למזגן עם מגען, עם השהייה04.08.103.0120
בהפעלה, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה עם
N2XY/FR השהיה בהפעלה, כבלי נחושת
ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת 20 מ"מ
קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן

בית תקע למזגן, דוגמת מיראז' המשווק ע"י
"ארכה" או ש"ע

________1.00נק'

נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים04.08.103.0800
או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע,

לחצן דו קוטבי דו כיווני וחיבור המנוע, הכל
מושלם קומפלט

________7.00נק'

סה''כ לעבודות חשמל

עבודות טיח04.09

עבודות טיח04.09.009

טיח פנים חדש שתי שכבות (שכבה מיישרת,04.09.009.0010
ושכבת שליכטה לבנה) על קירות פנים,
עמודים, קורות, בניה בבלוקי בטון וכד',

________65.00מ"ר

טיח חוץ על שטחי בניה חדשה ב 3 שכבות :04.09.009.0020
שכבת הרבצה בעובי 6-8 מ"מ , ושכבה
מיישרת בעובי על פי הצורך. ושכבת

שליכטה מינרלית צבעונית (גזית -תוצרת
וולך תעשיות ) או ש"ע מאושר, המחיר כולל

גליפים, שימדדו במטר מרובע.

________75.00מ"ר

סה''כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי04.10
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הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה
הממשלתי): "מחיר יסוד" למוצר פירושו

מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר.

לא תהיה תוספת מחיר על חפוי באותו סוג
דגם ומידה אך בצבע שונה.

מחירי הריצוף כוללים את מקדמי ההחלקה
כפי שמצויין בתוכניות/ מפרט / תקן ישראלי

- המחמיר מבינהם.

מחירי הריצוף והחיפוי כוללים את כל
התשתית הפילוס, ספי הפרדה בין סוגי

ריצוף

ספי חלונות בשיש חלילה ברוחב 30 ס"מ04.10.0010
ובעובי 5 ס"מ לרבות אף מים .

________7.20מ'

חיפוי באריחי קרמיקה במידות 50/20 ס"מ04.10.0020
צבע עפ"י בחירת האדריכל, שורה אחרונה
צבעונית שוליים עם סרגלי אלומיניום, פוגה

מינימלית לפי תקן.

________40.00מ"ר

ריצוף גרניט פורצלן במידות 60/60 דרגת04.10.0051
החלקה R11. מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר כולל
מילוי ורובה. בגוון לפי בחירת האדריכל.

________30.00מ"ר

סה''כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צבע04.11

התשלום ומדידת כמויות עבודות הצבע
תהיה נטו על קירות חשופים לעין. לדוגמא:

לא ישולם צבע בחלל תקרה אקוסטית,
מאחרי ארונות קיר, וכד'.

צבע "סופרקריל" או ש"ע על קירות גבס04.11.0010
,תקרות גבס, קירות ותקרות מטויחים

בגוונים לבחירת האדריכל, בפינות וגליפים
לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע

ושכב ות סופרקריל או ש"ע . דוגמאות
לאישור האדריכל.

________65.00מ"ר

סה''כ לעבודות צבע

עבודות אלומיניום04.12

סה''כ לעבודות אלומיניום

עבודות מתועשות04.22
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תקרת מגשי פח מגולוונים לא מחוררים,04.22.0030
תלויה, מורכבת ממגשי פח, ברוחב 40 ס"מ,
בעובי 6 מ"מ ובאורך משתנה ע"פ המיקום.
עד20% גמר צבע לבן בתנור הפרופילים

הצמודי ם לקיר יהיו מטיפוס L+Z ("אומגה")
ובצבע לבן, לרבות בידוד חיזוקים

קונסטרוקציה.

________30.00מ"ר

סה''כ לעבודות מתועשות

ציוד מטבחים ציבוריים04.31

משטחי עבודה04.31.010

משטח עבודה במידות 210/70 ס"מ ובגובה04.31.010.0010
90 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) בגימור
חיצוני/פנימי של "ליטוש מבריק", לרבות
משטח נירוסטה מחוזק לנשיאת 100 ק"ג
למ"א, כולל 2 כיורים מנירוסטה, + מדף

תחתון במידות 205/70 ס"מ ובגובה 5 ס"מ
לנשיאת 80 ק"ג למ"א, 4 רגלים מתכווננות
מצינור פלב"מ "1.5 בעל עובי דופן 1.5 מ"מ

עם נעל פלסטית מונעת החלקה

________1.00יח'

סה''כ לציוד מטבחים ציבוריים

סה''כ למזנון

פיתוח מחוץ לגבול מגרש05

חפירה ומילוי05.01

חפירת גישוש בכלים קטנים לגילוי מתקנים05.01.0010
תת-קרקעיים בכל מקום שיידרש, (כלול
במחירי סעיפים אחרים של פרק עבודות

עפר).

________1.00קומפ

חפירה ומילוי בחומר מקומי בעובי עד +/-05.01.0030
50 ס"מ למפלסי שתית מתוכננים המחיר

כולל לרבות פיזור והידוק רגיל ע"י 10 מעברי
מכבש דינאמי.

________5,000.00מ"ר

חפירה ליסודות עוברים, יסודות קירות תמך,05.01.0060
רפסודה לרמפה ומדרגות, קורות יסוד ראשי

כלונס וכד'

________50.00מ"ק

מילוי חוזר לקירות גדר ו/או בגב קירות05.01.0070
תומכים וכיוצ"ב ,בחול נברר מאדמה מקומית

בשכבות של 20 ס"מ והידוק רגיל.

________20.00מ"ק

מצע סוג ב', לרבות פיזור בשכבות של 05.01.011020
ס"מ והידוק מבוקר, מתחת למשטי ריצוף
ואספלט, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

________700.00מ"ק

סה''כ לחפירה ומילוי
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עבודת בטון יצוק באתר05.02

סוג הבטון ב 30 דרגת חשיפה 4

קידוח ויציקת כלונסאות בטון "בשיטה יבשה"05.02.0010
קוטר 50 ס"מ לעומק לפי תכנית המחיר כולל

בדיקות סוניות ובטון.

________270.00מ'

יציקות בטון שונות כגון: קורות יסוד, ראשי05.02.0050
כלונס, קירות גדר וכיוצ"ב .

________200.00מ"ק

ברזל זיון במוטות בודדים מצולעים, ו/או05.02.0060
ברשתות מתועשות מרותכות

________22.00טון

סה''כ לעבודת בטון יצוק באתר

מתקני תברואה05.07

מערכות ביוב וניקוז חוץ05.07.001

05.07.001.0010PVC אספקה והתקנת צנרת לביוב עשויה
קשיח עבה כצום מחוזק בקוטר נומינלי של

"6 מחוברת באמצעות אביזרי חיבור תקניים.
הצנרת תונח בעומק עד 175 ס"מ בתוך

תעלה חפורה או חצובה בקרקע על גבי מצע
חול בעובי 15 ס"מ עם כיסוי חול עד 15 ס"מ
מעל הצינור ולכל רוחב התעלה מילוי והידוק

כנדרש.

________85.00מ'

05.07.001.0020PVC אספקה והתקנת צנרת ניקוז עשויה
קשיח עבה כצום מחוזק בקוטר נומינלי של

"6 מחוברת באמצעות אביזרי חיבור תקניים.
הצנרת תונח בעומק עד 175 ס"מ בתוך

תעלה חפורה או חצובה בקרקע על גבי מצע
חול בעובי 15 ס"מ עם כיסוי חול עד 15 ס"מ
מעל הצינור ולכל רוחב התעלה מילוי והידוק

כנדרש.

________120.00מ'

צנורות HDPE כדוגמת "מובילית", חיבורים05.07.001.0030
בריתוך פנים, בקוטר 110 מ"מ, מותקנים
גלוי או סמוי בתקרות, קירות ומחיצות

באדמה או במילוי כולל ספחים ותמיכות, לא
כולל עטיפת בטון

________28.00מ'

תוספת לעטיפת בטון לצינורות בקוטר עד05.07.001.0040
200 מ"מ, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ

סביב לצינור.

________28.00מ'

שוחות בקרה לביוב עגולות מחוליות05.07.001.0050
ותחתית טרומיות מבטון ת"י 658 בקוטר

פנימי 60 ס"מ עם תקרה 2 חלקים ואביזרים
ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ 12.5 טון ובעומק

עד 1.75 מ''.

________5.00יח'
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שוחות בקרה לניקוז עגולות מחוליות05.07.001.0060
ותחתית טרומיות מבטון ת"י 658 בקוטר

פנימי 60 ס"מ עם תקרה 2 חלקים ואביזרים
ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ 12.5 טון ובעומק

עד 1.75 מ''.

________2.00יח'

________1.00קומפעבודות התחברות לביוב עירוני קיים.05.07.001.0070

תעלת ניקוז ACO ברוחב 0.3 ובאורך כ- 05.07.001.008012
מטר כולל שבכת רשת ומסגרת.

________1.00מ'

קידוח חלחול בקוטר 60 ס"מ ובעומק עד 05.07.001.009010
מטר כולל כל האביזרים, מכסים, חצץ, בד

וצינור "4 מחורר.

________6.00קומפ

בור שאיבה לביוב בקיבולת 1.5 מ"ק בעומק05.07.001.0100
כללי 1.75 הכל בהתאם לפרטים בתכניות

כולל התקנת צינורות הכניסה והיצאה
מהבור, כולל שני משאבות טבולות לביוב

גולמי מעבר חופשי 65 מ"מ דוגמאת תוצרת
ABS יבואן הידריניקס עם פיקוד מתוצרת
יצרן המשאבות לספיקה של 5 מק"ש נגד

עומד של 10 מ' כולל מסילות הורדה, חיבור
מהיר, לוח פיקוד + צפי פיקוד וחיבורי חשמל
כולל כל האביזרים והספחים הדרושים בקוטר

"3 שלושה מגופי טריז, שסתמי אל חוזר
לביוב גולמי שיותקנו בחלק מעל הבור, כולל
גמל H=0.90 לפני התחברות לשוחת ביוב

________1.00קומפ

קו סניקה פולטליאן דרג 10 לבור שאיבה ו/או05.07.001.0110
משאבה טבולה, בקוטר "3 באדמה כולל
ביצוע גמל וכל האביזרים הדרושים הכל

בהתאמה לתכניות

________55.00מ'

כיבוי אש05.07.005

צנרת פלדה כנ"ל, בקוטר 20, כולל חפירת05.07.005.0060
תעלה בעומק 1 מטר, תשתית חול נקי בעובי
10 ס"מ וכיסוי חול עד 10 ס"מ מעל לצינור

לכל רוחב התעלה. לכיבוי וצריכה

________70.00מ'

צנרת פלדה כנ"ל, בקוטר "2, כולל חפירת05.07.005.0070
תעלה בעומק 1 מטר, תשתית חול נקי בעובי
10 ס"מ וכיסוי חול עד 10 ס"מ מעל לצינור

לכל רוחב התעלה. לכיבוי וצריכה

________360.00מ'

צנרת פלדה כנ"ל, אך בקוטר "4, כולל חפירת05.07.005.0080
תעלה בעומק 1 מטר, תשתית חול נקי בעובי
10 ס"מ וכיסוי חול עד 10 ס"מ מעל לצינור

לכל רוחב התעלה.

________400.00מ'
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אספקה והתקנת מערכת מדידת מים ראשית,05.07.005.0090
כולל מד מים דגם מיינסטרים, מאושר על ידי
התאגיד המקומי, כולל פלט חשמלי, בקוטר
"3, מעברים מ-"3 ל-"4, התחברות לרשת
עירונית, 5 מגופים T4000 מאוגנים "4

(פרפר "4), שני מגופים T4000 מאוגנים "3.
מסנן עמיעד פלדה "4 עם ברז ניקוז "3/4.
שני שסתומים אל חוזרים גסטרה "3 עם

אוגנים נגדיים. הכנה למד מים לגינון, כולל
שני ברזים "1, מז"ח "1, מז"ח "4 ולנגוויט

מתאים להחלפתו למד מים "1 ו-"3. כל
האביזרים, פיטינגים, רגל וקטעי הצנרת
הדרושים. עיגון רגלי המתקן בגוש בטון
מזוין יצוק וצביעת המתקן בווש פריים
והצבע יסוד בגוון כסף. המערכת תבוצע

בפיקוח מחלקת המים של התאגיד המקומי
ובהדרכתו.

________1.00יח'

ברז שריפה "1x3, כולל מחבר שטורץ וכל05.07.005.0100
האביזרים.

________1.00יח'

אביזר התחברות לכבאית לדחיסת מערכת05.07.005.0110
ספרינקלרים ומערכת ברזי שריפה פנימיים
מדגם "תאומים סיאמיים" בקוטר "4 כולל אל

חוזר, מחברי שטורץ ופקקים.

________0.00יח'

אספקה והתקנת עמדת כיבוי אש, כולל ברז05.07.005.0120
שריפה "2 עם מחבר שטורץ. גלילות סובב

על צירו ועל ציר אנכי עם צינור גומי משוריין
"3/4 באורך 30 מטר מזנק סילון ריסוסעם

לחצן בקצה. ברז כדורי "1 לפתיחה מהירה.
זוג זרנוקי בד "2 באורך 15 מטר כל אחד על

מצמדות פליז. מסלנת מ-"2 ל-22 מ"מ
ומטפה אבקה יבשה במשקל 6 ק"ג.

________3.00קומפ

סה''כ למתקני תברואה

עבודות חשמל05.08

חפירות ובסיסי בטון05.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ05.08.011.0009
ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,

סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

________517.00מ'

05.08.011.103060X60X80 יסוד לעמוד תאורה, במידות
ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי

מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי
עיגון

________8.00יח'

05.08.011.1055100X100X180 יסוד לעמוד תאורה, במידות
ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי

מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי
עיגון

________8.00יח'

מגרש כדורגל כפר יונה
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תאי בקרה05.08.012

תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 05.08.012.0010100
ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה
מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים,

איטום וחצץ בתחתית

________7.00יח'

צנרת חשמל פלסטית05.08.021

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 05.08.021.051075
מ"מ עם חבל משיכה

________517.00מ'

05.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך05.08.031.0110
5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________45.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך05.08.031.0230
5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________528.00מ'

עמודי תאורה, זרועות ומחזיקי דגלים05.08.056

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 05.08.056.026590
מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 7.8 מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם
דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד

ולחיבור הזרוע בראשו

________14.00יח'

תאורת לדים - חוץ05.08.086

גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם05.08.086.0060
"TOSCA S LED 100W" כדוגמת חב' "אור

עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם

________21.00יח'

סה''כ לעבודות חשמל

עבודות טיח05.09

טיח גרנוליט05.09.022

טיח גרנוליט שתי שכבות עם צרורות נחל,05.09.022.0010
על שטחים מישוריים וגליפים.

________1,000.00מ"ר

סה''כ לעבודות טיח

מסגרות חרש05.19

מסגרות חרש05.19.010

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קיר אקוסטי כולל קונסטרוקציית פלדה05.19.010.0048
מגולוונת וצבועה בתנור מפרופילי פלדה
מקצועיים בחתכים לפי תכנית לרבות

פלטקות וברגי עיגון, ולוחות אקוסטיים
פליגלס או פלגלס או ש"ע מאושר בעובי 20
מ"מ בגוון או שקוף לבחירת האדריכל לרבות

גומיות ואטמים על פי הנחיות היצרן
התכניות והמהנדס.

________850.00מ"ר

סה''כ למסגרות חרש

ריצוף אבן משתלבת ואספלט05.40

מחיר עבודות הריצוף כולל עבודות  .1
בשפה של משטח הריצוף כגון:

התחבריות לריצוף קיים, עיבודים
מסביב לשוחות, בריכות, תעלות

וכדומה.
כל מוצרי הפיתוח, אבנים משתלבות,  .2
אבנים מחומשות, קימוריות, וכו' יהיו

תוצרת "וולפמן תעשיות" או
"אקרשטיין" או ש"ע מאושר בכתב .

ריצוף שטחים במרצפות אבן משתלבות גדם05.40.0002
ריבועית 20/20 או 10/20 בקוקטייל צבעים,

המחיר כולל מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ

________2,000.00מ"ר

המחיר כולל מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ
מהודק בהידוק מבוקר ל- 98% מוד אאשהו,

מצע חול בעובי 5 ס"מ, וריצוף.

סה''כ לריצוף אבן משתלבת ואספלט

גינון והשקיה05.41

עיבוד הקרקע ואדמת גינון05.41.011

________300.00מ"קאדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח .05.41.011.0210

סה''כ לגינון והשקיה

אשפתונים05.42

אשפתון ממתכת מחוררת בנפח 50 ליטר,05.42.0072
דגם "בריסל" 6040 תוצרת "גנית פארק" או

ש"ע

________5.00יח'

סה''כ לאשפתונים

סלילת כבישים ורחבות05.51

עבודות אספלט05.51.040

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון05.51.040.0041
אספלט בעובי 3 ס"מ מתערובת עם אבן

דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2),
ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק

________1,450.00מ"ר

שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט בעובי 05.51.040.00518
ס"מ בשכבת אחת מתערובת עם אבן

דולומיט גודל מקסימלי 37.5 מ"מ ("1 1/2 ),
ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק

________1,450.00מ"ר

בטון אספלט לשבילי אופניים בעובי 4 ס"מ05.51.040.0063
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי

,PG 68-10 12.5 מ"מ ("1/2), ביטומן
לרבות פיזור והידוק

________520.00מ"ר

סה''כ לסלילת כבישים ורחבות

אבי גן ואבני שפה05.54

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד05.54.0040
ומשענת בטון, גוון אפור

________810.00מ'

שרוולים מצינור PVC בקוטר "1.5 למעבר05.54.0041
מתחת לריצוף.

________200.00מ'

סה''כ לאבי גן ואבני שפה

סה''כ לפיתוח מחוץ לגבול מגרש

סה''כ ל5035

סה''כ ל5035

__________מגרשים, טריבונות, ופיתוח בפנים01

__________מלתחות חדרי שופטים וממ"מ02

__________שירותי קהל03

__________מזנון04

__________פיתוח מחוץ לגבול מגרש05

__________סה''כ עלות

מע''מ בשיעור 17%

__________סה''כ כולל מע''מ

מגרש כדורגל כפר יונה
5035 מחולק למבנים
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סה''כ ל5035

סה''כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

חותמת:חתימה:

חותמת:חתימה:

מגרש כדורגל כפר יונה
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