
 

 

02/08/2020 :תאריך                                                                                                                         
     

  

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי ההצעה 
  כשהוא חתום

  

של   01/20במסגרת פרויקט  1 'הודעה לקבלנים מסהנדון: 
  ההתאחדות לכדורגל בישראל

  

  אינו עדכני.   –להסכם המצורף לחוברת המכרז    'כתב הכמויות המהווה את נספח ו  .1

, יש להגיש אך ורק  1מחדש במסגרת הודעה זאת כנספח  כתב הכמויות העדכני מצורף   .2

 ואין להתייחס לנספח ו' בהסכם.  את כתב הכמויות המעודכן

הכמויות  .3 כתב  את  בקפידה  לבדוק  המציע  ובאחריות  שבוצעו,  מהשינויים  חלק  להלן 

 העדכני: 

 תשומת לב המציעים כי הכמויות התעדכנו בסעיפים השונים  . 

  פרק חשמל כולל הערות בגוף המסמך 8הוספו ופורטו סעיפים במבנה. 

  פרק תברואה 7הוספו סעיפים במבנה. 

הטכניבנוסף,   .4 המפרט  במסגרת  שהועבר  החשמל  ד  ,מפרט  להסכם    'נספח 

מועבר מחדש במסגרת הודעה זאת כנספח   והוא, עודכן –המצורף לחוברת המכרז 

ויש להשיבו כשהוא    במסמכי המכרז  במפרט הטכני  8מחליף את פרק  , המפרט המצורף  2

 חתום בכל דפיו יחד עם הודעה זאת. 

(אחד וחצי אחוז) מהיקף החשבון הסופי יופחתו   1.5%דמי בדיקות עד לתקרה של  :   הבהרה .5

או ע"פ החלטת המפקח, הקבלן יעביר מעבדה מוכרת לאישור  \כנגד בדיקות שיידרשו ע"פ תקן ו

 הפיקוח עימה התקשר. 

 

 



 

 

 יו ע"ח המזמין, מים שישמשו לבנייה ואשפרה ע"ח הקבלן. : מים להשקיית הדשא יה הבהרה .6

היקף העבודה  בקבוצה  יכול להשתתף במכרז .  1'-ג  200ו    1ג'   –  100האם קבלן בסיווג    :שאלה .7

 מ האם האומדן עולה על סכום זה.₪ לפני מע" 4,344,000הינו  1

 התשובה שלילית., לא ישונותנאי הסף  תשובה:
 ז' לא ברורים, נבקש הבהרות  44תנאי הסף בסעיף  שאלה: .8

שלהם סיווג כלשהם  הקבלן הראשי להוכיח כי יש לו ניסיון בניהול קבלני משנה  על    תשובה:

  ומעלה.   2מדירוג ובהיקף כספי  'או ב  'תחת ענפי קבוצה א

  
  

  תאריך:                                                                 חתימת וחותמת המציע 
  
  

                                             ____________      __________________  
  

  
  

  ראה נספחים מצורפים להודעה זאת  



: כתב כמויות עדכני נספח 1
במסגרת הודעה לקבלנים מס 1



מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט

02/08/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ 
ה ר י פ ח  020.10 ק ר פ  ת ת 
תודובעה ובשוחי תיללכ הריפחכ .1:תורעה
גוס לכמ רוטקרט י"ע עקרקב תועצובמה
.2.רתויב קזחה ךוליהב ותלעפה ךות ,אוהש
ליגר קודיה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ
רמוחה תרבעה ,)הריפח תיעקרק( תיתש לש
חטשב מ"ק 2 לש קחרמל דע( יולימל םיאתמה
02 לש תובכשב ליגר קודיה תוברל ,)רתאה
םינבמ ביבס יולימה רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס
דומצב אל עצובמ םא םג( םינוש םיעקרק תת
יפדוע לכ קוליס וא/ו )הריפחה תודובע בלשל
רשואמ ךפש םוקמל יולימל ולספנש הריפחה
.רתאהמ מ"ק 51 דע לש קחרמל ,תויושרה י"ע
םאתהב ןלבקל םלושי הכיפש תורגא רובע
וא הדובעה ןימזמ י"ע ורשואיו גיציש תולבקל
ינפל הזוחב םזיה עבקיש תורחא תויחנה יפל
.הדובעה תליחת
לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח 01.020.0010

'מ 1 ק"מ  4,200
"3 הפנב רופחה רמוחה יופינ ק"מ  1,500 01.020.0020

קמועב הריפחה תיתחת לש חוחיתו השירח 01.020.0030
קודיהו הבטרה ,תוחפל מ"ס 02 לש
תלבקל דע דבכ שבכמ ירבעמ תועצמאב
תגרדל השובכ מ"ס 02 היבועש הבכש

םישרדנה תוביטרהו תופיפצה ר"מ      8,050
הפונמה רמוחה לש רקובמ קודיהו רוזיפ 01.020.0040
האלמ הרקבב ,מ"ס 02 לש תובכשב

%89 לש תיסחי תופיפצל ק"מ  1,500
קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסיל הריפח 01.020.0050

'מ 1 לע הלוע וניאש ק"מ  185
הריפח 020.10 כ"הס
רפע תודובע 10 כ"הס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ 
ם י ע צ מ  010.20 ק ר פ  ת ת 
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ 02.010.0010

םירבוע ר"מ  320
םיעצמ 010.20 כ"הס
ת ו ד ו ס י  210.20 ק ר פ  ת ת 

'מ 1 דע בחורב 03-ב ןוטב םירבוע תודוסי ק"מ      56  02.012.0311
טרפ יפל תודימב 04 -ב ןוטב סנולכ שאר ק"מ      16  02.012.0312

תודוסי 210.20 כ"הס
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  160.20 ק ר פ  ת ת 
,םיזקנ ללוכ מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב תוריק 02.061.0040
םוטיק ,םייוביע ,לזרב תשר ףוטע ץצח סיכ

םירפתו תוניפ ק"מ  105
ןוטב תוריק 160.20 כ"הס

קובץ: 2886-10  .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



02/08/2020
דף מס':     002 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  001.20 ק ר פ  ת ת       
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.100.0010

ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט      20                     
ןויז תדלפ 001.20 כ"הס            

ם י ח ו ד י ק  002.20 ק ר פ  ת ת       
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     02.200.0010

8" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 05 יבועב 'חי      95                     
םיחודיק 002.20 כ"הס            
ןוטב תודובע 20 כ"הס            

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
ם י נ ב מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  230.50 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר מ י ל ו פ  ם י ר מ ו ח ב  ם י פ ת ר מ  ת ו ר י ק ו       
ם י י ל ז ו נ       
תוברל ,"תינק וד הזתה" תטישב תוריק םוטיא     05.032.0010
לע ירמוטסלא יביכר וד ינמוטיב רמוח סוסיר      
רמילופב תחבושמ תינמוטיב היסלומא סיסב      
וא "םוגיסקלפ" וא "סקלפדיפר" גוסמ ינרפואנ      
7 תומכב ע"ש וא "2 קטיפורפ סקלפופאנ"      
,מ"מ 4 לש שבי יופיצ יבוע תלבקל ר"מ/ג"ק      
ר"מ/'רג 003 תומכב "םוגיסקלפ" גוסמ רמיירפ      
וא "ןיירד זפ" גוסמ EPDH תעירי י"ע הנגהו      
וא "ןיישקטורפ ריפס" וא "T - 51 ןיירדוטיב      

מ"מ 5.0 יבועב ע"ש ר"מ      500                    
םיילזונ םיירמילופ םירמוחב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 230.50 כ"הס            
םוטיא 50 כ"הס            

ה א ו ר ב ת  70 ק ר פ       
ב ו י ב  ת ק ת ע ה  100.70 ק ר פ  ת ת       
ם י י ק ל  ת ו ר ב ח ת ה ו       
שדח זוקינ/םיכפש רוניצ לש תורבחתה     07.001.0006
רטוק )E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופמ      
תוברל ,מ"מ 061 רטוק םייק רוניצל מ"מ 061      
,רטוק רבעמ( םיחפס ,םייקה רוניצה ךותיח      

'פמוק     2                     רוביחו )תופעתסה ,ךותירל תופומ  
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.001.0010
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

רזוח רטמ      15                     
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.001.0020
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

רזוח רטמ      15                     
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.001.0030
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

רזוח רטמ      15                     
100.70 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק
 
 
 
 

קובץ: 2886-10   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



02/08/2020
דף מס':     003 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.001.0040
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

רזוח רטמ      15                     
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     07.001.0050
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
הכירד יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע  ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"SC019" וא "-F019" גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 57.2 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ  
יולימו הריפח תודובע תוברל 'מ 52.3 דעו 'מ      

רזוח 'חי      2                      
םייקל תורבחתהו בויב תקתעה 100.70 כ"הס            
האורבת 70 כ"הס            

ל מ ש ח  80 ק ר פ       
ה ר ו א ת  100.80 ק ר פ  ת ת       
הרואת דומע לש הנקתהו המקה הקפסא     08.001.0010
,תידדצ דח תספרמ ללוכ ,רטמ 81 הבוגב      
:ללוכ ריחמה ,הרואת יפוג 41 דע הנקתהל      
,819 י"ת יפל םח ץבאב ןוולג ,ןוגיע יגרב      
הלבוה ,תימי הביבסל המיאתמה העיבצ      
אל .ןרציה לש ינכט תווצ י"ע הכרדהו רתאל      

דומעל דוסי ללוכ 'חי      4                      
הרואת ףוג לש ןונוויכו הנקתה הקפסא     08.001.0030
4815 םגד רדרש תרצות ,לגרודכ שרגמל      
    ,2000mA 1237W ,OMNIblast GEN2  

ע"ש וא 66PI ,ILAD 'חי      24                     
הרואת ףוג לש ןונוויכו הנקתה הקפסא     08.001.0040
5815 םגד רדרש תרצות ,לגרודכ שרגמל      
    ,2000mA 1237W ,OMNIblast GEN2  

ע"וש וא 66PI , ILAD 'חי      8                      
למשחה חול לא הרואת ףוג לש הליבכו טוויח     08.001.0050

ר"ממ YX2N5.2X5 לבכב דומעה סיסבב 'חי      32                     
הרואת 100.80 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2886-10   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



02/08/2020
דף מס':     004 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ב כ  200.80 ק ר פ  ת ת       
םיללוכ םילבכה וא/ו םיכילומ יריחמ .1      
םילבכה לש רוביחו הלחשה ,הנקתה ,הקפסה      
הרוצב עצובמ םישורדה רוביח יקדהמ ללוכ      
םילבכהו םיכילומה .2ההובג המרבו תיעוצקמ      
םילבכו םיכילומ םניה הז קרפב םידודמה      
.3.תודוקנה תרגסמב םילולכ םניאש      
רטמב ודדמי הז קרפב םילבכהו םיכילומה      
תורוניצ ךותב םילחשומה םיכילומה .ךרוא      
תורוניצה ךרואל םאתהב דרפנב ודדמי      
רפסמ לופכ םילחשומ הלא םיכילומ םהבש      
םיפסונ םיעטק ףורצבו רונצבש םכילומה      
בשחתהל ילבמו ל"נה תורוניצל ץוחמש      
לעמ םהבוגו םיבכרומ תורוניצה םהב םוקמב      
ןקת ות ילעב ויהי םילבכה לכ .4.הפצרה ינפ      
VK1/6.0  עבטומ ןומיס םע עבטומ ילארשי      
    1RF5. אל םילבכה וא/ו םיכילומה ריחמ  
,הריפח( הנקתה לש הרוצ לכב הנתשי      
רוניצב לחשומ ,תומלוס ,םילבכ ,תולעת      
םיללוכ םילבכה וא/ו םיכילומה יריחמ .6.)'וכו      
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא      
רפסמ ולחשויו הדימב .7.םילבכה קוזיחל      
םלושת אל ,דחא רוניצב םילבכ וא/ו םיכילומ      
יריחמ .8.שרדיתש הדובעה ןיגב תפסות      
לכב םירוביח םיללוכ םיכילומהו םילבכה      
,םידחוימו םיליגר לבכ ילענ ,םהיתווצק      
תואספוק ,םיקוזיח ,םיקבח ,םיטלש      
קוזיח ,החנה ,הלחשה ,םיקדהמ ,תופעתסה      
.'דכו      
תקפסא ריחמב ==== םוינימולא ילבכ-הרעה      
םע ,דעיבו אצומב םרוביח לולכ למשח ילבכ      
07 לעמ רטוקב םילבכ .םימיאתמ לבכ ילענ      
'סמ טולש ,םקיר לש הפפכ םיללוכ ר"ממ      
תיקסיד לע עבטוי הנזהה רוקמו לגעמה      
יאשונ םילבכה .'מ 03 לכ לבכל רבוחיו ם"בלפ      
:םילבכה יגוס לכ רובע הרעה.ילארשי ןקת ות      
רוביח ללוכ תווצקה 2-מ רוביח ללוכ ריחמה      
שרדייו לככ ןיינבה לש וא יטרפ םייק חוקלל      
ךתחב  EPLX( YX2AN( גוסמ םילבכ     08.002.0010
    52+05X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

תווצקה יתש רוביח תוברל רטמ      500                    
5.2X3 ךתחב  EPLX( YX2N( גוסמ םילבכ     08.002.0020
וא תומלוס לע םיחנומ , הנבמל םיעובק ר"ממ      
תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

.םיאתמ טולישו תווצקה ינשב רוביח רטמ      50                     
5.1X3 ךתחב  EPLX( YX2N( גוסמ םילבכ     08.002.0021
וא תומלוס לע םיחנומ , הנבמל םיעובק ר"ממ      
תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

.םיאתמ טולישו תווצקה ינשב רוביח רטמ      1,500                    
200.80 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2886-10   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



02/08/2020
דף מס':     005 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םינומט , ר"מ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.002.0040
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      

.תווצקה יתשב רוביח תוברל םילבכ רטמ      500                    
תספוק עוציב ,םייק לבכ רותיאו הריפח     08.002.0050
תשינ ךותב חול תרוצתב תינוציח םירוביח      
ךילומו גוס לכמ 042X4 דע לבכל ןוטב      
םאתומ UC59, 56PI ,01KI דע הקראה      

'פמוק     1                     תימי הביבסל  
הליבכ 200.80 כ"הס            

ה ש י נ + ת ו ר י פ ח ו  ת ר נ צ  300.80 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ       
הנקתה ,הקפסא םיללוכ תורנצה יריחמ  .1      
וא/ו ןוטב תורוגחב וא/ו ןוטב תוריקב הבכרהו      
גוס לכמ םיקולב תוריקב הנקתהו הביצח      
וא/ו סבג ריק ךותב רוביח וא/ו שורדו הדימב      
הנקתה וא/ו תיטסוקא הרקת לעמ קוזיח      
רוביח ללוכו הריפחב וא/ו הפצ הפצר תחתמ      
לכה ,םירזיבא רוביחל תואספוק תנקתהו      
המרבו יעוצקמ ןפואב קזוחמו עצובמ      
םניה הז קרפב םידודמה תורנצה  .2.ההובג      
.3.תודוקנה תרגסמב םילולכ םניאש תורנצ      
הדידמה ךרוא רטמב ודדמי הז קרפב תורנצה      
תורנצה ךרואל םאתהב וטנ הדידמ היהת      
תומוקמב בשחתהל ילבמו הבכרהה רחאל      
ללוכ  תורנצה ריחמ .תובכרומ תורנצה םהב      
םירוביח וא/ו רבעמ /תופעתסה תואספוק      
םע ע"ש וא טסלפ ..א.ד.ע תרצות תויטרדנטס      
הכישמ יטוח תופומ ,תותשק ,ילארשי ןקת ות      
םירוביחב םישימגה תורוניצה תא ןכו 'דכו      
.םירישכמל םייפוס      

NS "4 CVP-61 רוניצ רטמ      500                   08.003.0010
NS "3 CVP-61 רוניצ רטמ      500                   08.003.0020

:תודימב ,למשחה חול רובע ןוטבמ השינ     08.003.0030
,מ"ס 05 קמוע ,מ"ס 061 עקרקה לעמ הבוג      

'פמוק     1                     מ"ס 001 בחור  
וא/ו למשח תלעת לש ,הביצחו הריפח     08.003.0040
,מ"ס 001 דע לש בחורב ,המדאב תרושקת      
עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 051 דע לש קמועבו      
קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס ,הנגה תוטלפ,לוח      

.יפוס רטמ      500                    
ןוטבמ השינ+ תוריפחו תרנצ 300.80 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2886-10   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



02/08/2020
דף מס':     006 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  400.80 ק ר פ  ת ת       
הלבוה,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
. ויביכר לכ לע חולה טוויחו סוליפ הנקתה,      
םיסנכנהו םיאצויה םילבכה רוביחו הנקתה      
תלבוה)םוינימולא/תשוחנ( תוחולה תנזה ללוכ      
ךומנ חתמ הנשמ תוחולו ישאר למשח חול      
תוחולה לעפממ , ביכרמ ןרצי ידי לע רצוימה      
,הסמעה ללוכ ,למשח רדחב ותנקתה ,חטשל      
וקוזיחו םוקמב הלבוה ,חוטיב ,הקירפ      
ללוכ .ןקתהו רוקמה ןרצי תויחנהל םאתהב      
תוכימת תנכה ללוכ .חולה לש םלשומ סוליפ      
יפל תולעת יסכמ תמאתהו תולעת לעמ רזע      
,הלבוה ךרוצל וקרפיש םילודג תוחול .ךרוצה      
ןרצי תוארוהל םאתהב חטשב שדחמ ובכרוי      
.רוקמה      
ידומעל תוחול M+ 4 הקולח למשח חול      
הרואת      
תלדו םילנפ ללוכ חפמ למשח תוחול הנבמ     08.004.0011
,דיתעב דויצל 03% רומש םוקמ ללוכ תיזחב      
דויצ לש םימלשומ הנקתהו טוויח ללוכ      
לכ ללוכ לעופו םלש חול הנבמ גותימה      
הריבצ יספ חולה תיינב תמלשהל שרדנה      
    A521 לש רצק םרזל AK51, תלד םע  
תיתחתב מ"מ 001 הבוגב לקוס ללוכ ,המוטא      

                    2.50 .תימי הביבסל םאתומ 56PI ,01KI .חולה ר"מ   
,דומעה סיסבב הנקתהל למשח תוחול הנבמ     08.004.0012
דויצ לש םימלשומ הנקתהו טוויח ללוכ      
לכ ללוכ לעופו םלש חול הנבמ גותימה      
הריבצ יספ חולה תיינב תמלשהל שרדנה      
    A36 לש רצק םרזל AK51, 56PI ,01KI  

.תימי הביבסל םאתומ ר"מ      2                      
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.004.0020
    A001, P3, קותינ רשוכ לעב  
    AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה  
    xelfeR gnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ  
הנגה תדיחי ללוכ .DS FO רזע יעגמ 2      
תמגודכ . cigolirciM 2.2 תינורטקלא      

cirtcelE-redienhcS תרצותמ F001XSN 'חי      1                      
,A36 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.004.0030
    P3, קותינ רשוכ לעב AK52=ucI%001=scI  
ללוכ ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
.DS FO רזע יעגמ 2 ללוכ ,הקספה לילס      
תמגודכ . DMT הנגה תדיחי ללוכ      

cirtcelE-redienhcS תרצותמ B001XSN 'חי      2                      
,A04 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.004.0040
    P3, קותינ רשוכ לעב AK52=ucI%001=scI  
ללוכ ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
.DS FO רזע יעגמ 2 ללוכ ,הקספה לילס      
תמגודכ . DMT הנגה תדיחי ללוכ      

cirtcelE-redienhcS תרצותמ B001XSN 'חי      4                      
400.80 קרפ תתב הרבעהל          
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02/08/2020
דף מס':     007 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תוארתה 2 ל רקב תנקתהו הקפסא     08.004.0070
חתמל ,סוטטס יוויח םע שא יוליג תייזכרממ      
    V032, תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ ללוכ  

B655-OSI-2 תמגודכ 'חי      1                      
ןצחל ללוכ DEL תוזאפ חתמ ןומיס תורונ 3     08.004.0080
P2VG תמגודכ הנגה קספמ ללוכ ,הקידב      
וא קירטקלא רדיינש תרצות םיאתמ ןעגמו      

'פמוק     5                     ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש  
הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ     08.004.0090
    N+P3  2 רובע רזע עגמ  ללוכ epyT דעוימ  
דומעי רתי חתמ ןגמ . S-NT הקראה תטישל      
Ak04 xamI 02/8 2 epyT . םיאבה םינותנב      
המיאתמ םיכיתנ תנגהו קתנמ+םיכיתנ ללוכ      
לע ןומיס תרונ ללוכ .ןרצי תוארוהל םאתהב      
r04DRPi תרדס תמגודכ .הלקת בצמל חולה      
ךרע הווש וא cirrcelE redienhcS תרצות      

'פמוק     1                     .רשואמ  
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.004.0100
    P3, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע  
לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש      
    Ak51. תרצות cirtcelE redienhcS ע"וש וא  

.רשואמ 'חי      3                      
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.004.0110
    P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע  
לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש      
    Ak51. תרצות cirtcelE redienhcS ע"וש וא  

.רשואמ 'חי      60                     
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ     08.004.0120
    A ssalC, P4, לש ילנימונ םרז רובע A04,  
cirtcelE תרצות .Am03 הגילז םרז      

.רשואמ ע"וש וא redienhcS 'חי      2                      
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ     08.004.0121
    A ssalC, P2, לש ילנימונ םרז רובע A04,  
cirtcelE תרצות .Am03 הגילז םרז      

.רשואמ ע"וש וא redienhcS 'חי      5                      
הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ     08.004.0130
הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע      
    Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע  
תרצות .V004 חתמב )Wk4-60.0( קפסהב      

רשואמ ע"וש וא ienhcScirtcele red 'חי      5                      
0002 דע דל תרואתל הענתה םרז ליבגמ     08.004.0140

R-LCI-NE םגד .טאו 'חי      32                     
היושע תמלשומ תיזפ תלת עקת תיב תדוקנ     08.004.0150
ר"ממ 5.2X5 ךתחב RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
הבכ גוסמ מ"מ 23 רטוקב תרנצב םילחשומ      
EEC עקשו למשחה חול ג"ע תנקתומ ,וילאמ      

.טלפמוק לוכה ,יזאפ-תלת רפמא61 'חי      1                      
400.80 קרפ תתב הרבעהל          
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02/08/2020
דף מס':     008 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
היושע תמלשומ תיזפ דח עקת תיב תדוקנ     08.004.0160
ר"ממ 5.2X3 ךתחב RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
הבכ גוסמ מ"מ 52 רטוקב תרנצב םילחשומ      
EEC עקשו למשחה חול ג"ע תנקתומ ,וילאמ      

.טלפמוק לוכה ,יזאפ-דח רפמא61 'חי      5                      
'ץיווס ורקימ ללוכ למשחה חולל דל תרואת     08.004.0170

תלדה תחיתפב הלעפהל 'חי      5                      
ילאד תרושקתב טרופס ישרגמ תרואתל  רקב     08.004.0180
.AS larenG-CDC-NE םגד  תרואתל יווק      
ללוכו  תובותכ 652 ו תרושקת יצורע העברא      
הלעפה םישיחרתל הלעפה ררובו חכ יקפס      
זוחא 001,57,05,52,0 םועמיע הקספה      

'פמוק     1                     טלפמוק טוויחו תונכת ללוכ .הרואת  
למשח תוחול 400.80 כ"הס            

ה ר ק ב  א ת  500.80 ק ר פ  ת ת       
הקפסא רוציי םיללוכ הז קרפב םיריחמה      
תודימב רוב תריפח ,הלבוהו      
ץצח תחנה ,הריפח יפדוע קוליס,תומיאתמה      
אתה תנקתה, וקודיהו מ"ס 52 יבועב      
םלוס תנקתהו הקפסא,וסוליפו טלפמוק      
הבוג תמאתה ,הסכמ תמרהל טומו םיאתמ      
בצמ תרזחהו ,עקרקה הבוגל החושה הסכמ      
קפסל ןלבקה לע.אתל ביבסמ ותומדקל      
תשירד יפל בותיכ םע םינמוסמ םיסכמ      
בותיכה ללוכ ירודיס רפסמ + חוקלה      
תנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה"למשח"      
ךות לא 4" רטוקב אתה תפצרב זוקינ רוניצ      
רושיאל תוציקס חלשי ןלבקה.ץצחה עצמ      
חלשי ןלבקה.רוצייו הקפסא םרט ןנכתמ      
הקפסא םרט ןנכתמ רושיאל תוציקס      
םימיאתמ םיחתפ םע וקפוסי םיאתה.רוצייו      
זוקינ רוח +אתה תונפדב תרנצ תסנכהל      
לכל םימטא ללוכ ,4" רטוקב אתה תפצרב      
.םייק חתפ      
הקוצי הדלפ הסכמ ללוכ ,לוגע הרקב את     08.005.0010
:תוימינפ תודימ ,ןוט 04 רובע הדבכ הרקתו      

מ"ס 051 קמוע ,06 רטוק 'חי      3                      
הרקב את 500.80 כ"הס            

ל מ ש ח  ח ו ל  ת ק ר א ה  600.80 ק ר פ  ת ת       
.1 :ללוכ ,למשח חול סיסבל הקראה עוציב     08.006.0010
4/04 חלפ י"ע חולה ביבס הקראה תעבט      
3 קמועב תוניפ 4ב תודורטקלא 4 .2 מ"מ      
ךומסב הקראה תעבטמ האיצי ץוק .3 .רטמ      
4/04 חלפ י"ע רטמ 1 דע לש הבוגב חולל      

'פמוק     1                     .חולל ךומסב .I.C תספוקב רמג ,מ"מ  
למשח חול תקראה 600.80 כ"הס            
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02/08/2020
דף מס':     009 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק י ד ב  700.80 ק ר פ  ת ת       
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.007.0010
    052X3 סדנהמ גוסמ ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
הקידב רובע םולשת תוברל ,3 גוס קדוב      
תלבקל דע ,הקידבה םיקדובל עויס תשגהו      
ןתינה ןיקת למשח ןקתמל קדובה רושיא      

'פמוק     1                     .סולכיאל  
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.007.0020
    08X3 סדנהמ גוסמ ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
הקידב רובע םולשת תוברל ,3 גוס קדוב      
תלבקל דע ,הקידבה םיקדובל עויס תשגהו      
ןתינה ןיקת למשח ןקתמל קדובה רושיא      

'פמוק     4                     .סולכיאל  
תוקידב 700.80 כ"הס            
למשח 80 כ"הס            

ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ת ו א ס נ ו ל כ  100.32 ק ר פ  ת ת       
A.F.C תטישב םיעצובמ תואסנולכל תפסות     23.001.0010
הדובעל תונגראתהו )מ"ק 06 דע( הלבוה רובע      

'פמוק     1                     תואסנולכ 'מ 003-מ ןטק ללוכה הפקיהש  
חודיק A.F.C תטישב 04-ב ןוטב תואסנולכ     23.001.0020

מ"ס 08 רטוקב הקיציו רטמ      40                     
ןויזל םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     23.001.0030

תואסנולכ ןוט      2                      
תואסנולכ 100.32 כ"הס            
תואסנולכ 32 כ"הס            

ת ו נ ו ש  66 ק ר פ       
ת ו נ ו ש  010.66 ק ר פ  ת ת       
4 הבוגבו מ"ס 02 רטוקב לוגע ןרוא ץע דומע     66.010.0010
תילובריכ עבצב עובצו היצנגרפמיא ללוכ 'מ      
מ"ס 05 הבוגב וסיסבב ינמוטיב רמוחב חורמו      

סייודמו ןוטבה ריקב ןקתומ 'חי      54                     
5 הבוגבו מ"ס 02 רטוקב לוגע ןרוא ץע דומע     66.010.0020
תילובריכ עבצב עובצו היצנגרפמיא ללוכ 'מ      
מ"ס 05 הבוגב וסיסבב ינמוטיב רמוחב חורמו      

סייודמו ןוטבה ריקב ןקתומ 'חי      35                     
היושע מ"ס 01/01 םינייועמ תרוצב תשר     66.010.0030
תופיפצב םיבבוסמ ןליתאילופ יביסמ      
ןיב החותמ הנקתה ללוכ )EPDH( ההובג      
5-4 הבוגב םיפוצמ הדלפ ילבכ לע ץעה ידומע      

.תוינכתל םאתהב שרגמל ביבסמ םירטמ ר"מ      1,620                    
םגד תימי הריוואל ןוולוגמ יפנכ וד רעש     66.010.0040
תודימב ע"ש וא "ןוריל" וא "הפיח"      
    074-054X022 ליפורפמ תרגסמ מ"ס  
2.2/04/06 הקולח יליפורפ ,מ"מ 2.2/06/06      
תיפקיהה תשרה תמגודכ קיטסלפ תשרו מ"מ      
,מ"מ 4/001/001 ליפורפמ רעש ידומע תוברל,      
תודוסיו עקרקל םיחירבו היילת לוענמל חירב      

ןנכתמה רושיאב מ"ס 08/06/06 תודימב ןוטב 'חי      1                      
010.66 קרפ תתב הרבעהל          
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02/08/2020
דף מס':     010 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תימי הריוואל ןוולוגמ יפנכ דח שפשפ רעש     66.010.0050
,מ"ס 002/041 תודימב ע"ש וא "ןוריל" םגד      
תשרו מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ תרגסמ      
2.2/06/06 ליפורפמ ףוקשמ תוברל ,קיטסלפ      
ןוטב תודוסיו היילת לוענמל חירב ,מ"מ      

יפל מ"ס 07/05/05 תודימב 'חי      1                      
תונוש 010.66 כ"הס            
תונוש 66 כ"הס            

א ש ד ה  ת ו ד ו ב ע  07 ק ר פ       
ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  010.07 ק ר פ  ת ת       
טרפמה יפל תיתשה קודיהו דוביע,רושיי     70.010.0010

.תפרוצמה תינכתהו ר"מ      7,400                    
יפל תויבחורה זוקינה תולעת הביצח/הריפח     70.010.0020
הריפחה רמוח יוניפ ללוכ ןנכותמ עופיש      
תולעתה בחור . רשואמ ךפש םוקמל הביצח/      

.מ"ס  04 ק"מ      252                    
םיפסאמה זוקינ תולעת הביצח/ הריפח     70.010.0030
ללוכ תינכת יפל תרוקיבה תוחושל תורובו      
קודיהו רשואמ ךפש םוקמל רופחה יוניפ      

.תיתשה ק"מ      90                     
םרג 002  ליטסכטואג דב תחנהו הקפסא     70.010.0040
תיתשה יבג לע 'מ 4 תועירי בחורב ,ר"מל      
ןיב הפיפח ללוכ זוקינה תולעת ךותב קדוהמ      
תיתחתו תונפד ללוכ מ"ס 02 בחורב תועיריה      
יפל לכה עוביק יעצמא ללוכה זוקינה תלעת      

.טרפמ ר"מ      7,400                    
םירושרש זוקינ תורוניצ תנקתהו הקפסא     70.010.0050
ירזיבא ללוכ( מ"מ  521 רטוקב םיבקונמ      
יפל ףוסיאה תוחושל םרוביחו)רוביחה      

.טרפמה רטמ      1,050                    
זוקינל מ"מ 9-6 לדוגב ףוטש ץצח תקפסא     70.010.0060

.טרפמה יפל ק"מ      252                    
יפל מ"מ 6 9- זוקינה ץצח בוצייו סוליפ,רוזיפ     70.010.0070

.טרפמה ק"מ      252                    
רטוקב זוקינל תרוקב תוחוש תנקתהו הקפסא     70.010.0080
ךרע הווש וא תבגורטסלפ תרצות מ"ס 08      
041-כ םיהבגב רוביח ירזיבאו הסכמ ללוכ      

.טרפמ יפל לכה וקודיהו לוח יולימ ללוכ 091- 'חי      7                      
מ"ס  001  רטוקב  תרוקיב  תוחוש  תקפסא     70.010.0090
למרכ  םגד  הסכמ  ללוכ  ןוטב  תויושע      
תיתחת  הבוג  .ע"ש  וא  ןמפלוו  תרצותמ      
רוניצ  תיתחת  הבוגמ  מ"ס  03-ב  ךומנ      

.זוקינ 'חי      1                      
ףסאמ   זוקינ   רוניצ   תנקתהו   הקפסא     70.010.0100
ןקת   ותו   האלמ   ןפוד   םע   יס.יו.יפמ      
מ"מ  002   רטוקב   םיסלפ   ביברמ   תמגוד      
קדוהמ   לוחב   רוניצה   דופיר   ללוכה        

.89 %   תופיפצל   קודיהו   ביבסמ רטמ      16                     
.מ"מ  052  רטוקב   רוניצ   םלוא   ,ל"נכ רטמ      106                   70.010.0110
010.07 קרפ תתב הרבעהל          
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02/08/2020
דף מס':     011 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תורוניצ  ןופידל  טרפמ  יפל  לוח  תקפסא     70.010.0120

.היקשה  תרנצו  םיפסאמה  יס.יו.יפ ק"מ      50                     
)םוסמוס( מ"מ  4-1  גרדומ   ץצח  תקפסא     70.010.0130
טרפמ   יפל   לכה   ,םייניב   תבכשל   ףוטש      

.מ"ס  01  יבועב  תינכותו  ק"מ      740                    
,םייניב   תבכשל   קודיהו   סוליפ   ,רוזיפ     70.010.0140
,ףוטש  )םוסמוס(  מ"מ 4-1 גרדומ   ץצח      

. תינכותו   טרפמ   יפל   לכה ק"מ      740                    
זוקינ תכרעמ 010.07 כ"הס            

ל ו ד י ג ה  ת י ב  ת ב כ ש  020.07 ק ר פ  ת ת       
עיפומה בייחמה גורדה יפל לוח תקפסא     70.020.0010
יקלח וא/ו םיערזמ ןיטולחל יקנ טרפמב      
עקרק ישוגו םינבאמ ןיטולחל יקנ ןכו םיבשע      

.טרפמה יפל ק"מ      2,220                    
טרפמה יפל לוחה סוליפו קודיה רושיי ,רוזיפ ר"מ      7,400                   70.020.0020
טרפמה יפל לובכ תקפסא 'חי      148                   70.020.0030
"טאפסופ רפוס" ןשד תקפסא ג"ק      370                   70.020.0040
טרפמה יפל "טרוק תודוסי" ןשד תקפסא ג"ק      185                   70.020.0050
61- 11 01- ורפ  טוקומסוא ןשד תקפסא ג"ק      185                   70.020.0060
טרפמ יפל םינשדהו לובכ רוזיפ ר"מ      7,400                   70.020.0070

טרפמה יפל םינשדהו לובכה תענצהו חוחית     70.020.0080
תשרחמב םירבעמ 2: היהת םירבעמה תומכ      
תוחפל תחחתמב םירבעמ 8 \ תוחפל םיתא      

חקפמה לש רושיאו הקידב יפל לכה ר"מ      7,400                    
םע לודיגה תיב תבכש לש יפוס קודיהו רושיי     70.020.0090
טרפמה יפל שבכמו רזייל רדיירג תסלפמ      
ןומיס , תוחושה יסכמ בוציי , םיקודיה ללוכ      
יפל תושרדנה תודימה לכ . היקשהה תכרעמ      

טרפמה ר"מ      7,400                    
לודיגה תיב תבכש 020.07 כ"הס            

ה י ק ש ה  ת כ ר ע מ  030.07 ק ר פ  ת ת       
23 רטוקב א.פ רוניצ תנקתהו הריפח,הקפסא     70.030.0010
םיפטנ  וא םיסלפ וא סלפרצמ ןרצי01 גרד "מ      

רוניצ הצק ירזיבאו תויווז , םידמצמ ללוכ רטמ      54                     
גרד מ"מ 36 רוניצ תנקתהו הריפח,הקפסא     70.030.0020
אתו 2" ירודכ זרב,רוביח ירזיבא לכ ללוכ 01      
רוביח תדוקנ,מ"ס 04 רטוקב היקשה      
תינכותב טרפ יפל 'חי 2 ,תדיינ הרטמהל      

.היקשה רטמ      145                    
57 רטוקב א.פ רוניצ תנקתהו הריפח,הקפסא     70.030.0030
וא םיסלפ וא סלפרצמ ןרצי01 גרד מ"מ      
הצק ירזיבאו תויווז , םידמצמ ללוכ םיפטנ      

.ךרע הווש וא ןואסלפ תרצות רוניצ רטמ      1,100                    
יושע  5008  דרבנייר  ריטממ תקפסא     70.030.0040
םידמצמו םיבכור, תויווז ללוכ הטסורינ      

תרנצל 'חי      54                     
030.07 קרפ תתב הרבעהל          
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02/08/2020
דף מס':     012 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
שאר טרפמ יפל רוביחה ירזיבא לכ תבכרה     70.030.0050
לכל םידרוקר ללוכ ןואסלפ ירזיבא תכרעמה      

)ןנסמ ,םיפוגמ( תכרעמה שארב רזיבא 'חי      1                      
2"   תכתמ ףוגמ תנקתהו הקפסא 'חי      3                     70.030.0060

יטמוטוא  2"  ריוא םותסש תנקתהו הקפסא     70.030.0070
.ךרע הווש וא "דמרב" תכתמ 'חי      1                      
4/3"   ןג זרב תנקתהו הקפסא 'חי      1                     70.030.0080

הגרבה םע דעימע 2" ןנסמ תנקתהו הקפסא     70.030.0090
.ךרע הווש וא 'חי      1                      
ןירצילג 'מטא  21  ץחל דמ 'חי      2                     70.030.0100

42 2"  יכרד תלת CA ישאר ילמשח ףוגמ     70.030.0110
.ךרע הווש וא דמרב טלוו 'חי      1                      

טלוו 42  2"    יכרד וד CA ילמשח ףוגמ     70.030.0120
.ךרע הווש וא דמרב 'חי      8                      

םידרוי תוחפל 'מ  2.1   הבוגב  2"  םילפינ     70.030.0130
ןליתאילופה תרנצל רוביחל תכרעמה שארמ 'חי      8                      

SNOITATS 61  "רטנה"  בשחמ     70.030.0140
.םיזרב CA   9  ןוקלג וא LP-008-CCI 'חי      1                      

-  הבוג לדוגב היקשה תכרעמ שארל ןורא     70.030.0150
מ"ס  231 -  בחור מ"ס  731 'חי      2                      

בר ץחל תרבגהל הבאשמ תנקתהו הקפסא     70.030.0160
,'מטא  3  ץחלו בוק 03  הקיפס םע יתגרד      
2 2/1"  הסינכ D 05 3 - 002  הרביא תרצות      
ינכט טרפמ יפל ,ךרע הווש וא 2"  האיציו       
לזרב יקלח ,ספ ייב, דוקיפ חול ללוכה      

.הבאשמה תכרעמל םיאתמ ןוראו םינוולוגמ 'חי      1                      
היקשה תכרעמ 030.07 כ"הס            

ח ו פ י ט ו  ה י י ר ז \ה ל י ת ש  040.07 ק ר פ  ת ת       
א ש ד ה       
קוריפ הנקתה ללוכ תינמז היקשה תכרעמ     70.040.0010

קוליסו 'חי      1                      
יפל םיסוחד ייופיט אשד יליתש תקפסא     70.040.0020

הליתשה טרפמב הרדגהה 'חי      43                     
רוזפב טרפמה יפל אשדה יליתש לש היירז     70.040.0030
תינדי הליתש וא שרגמה לכ לע דיחא יליע      

חקפמה תטלחה יפל םירוח ךותל ר"מ      7,400                    
טרפמה יפל "רטרטס" ןשד תקפסא ג"ק      185                   70.040.0040
ראטסלט תקפסא רטיל     3                     70.040.0050
םנודל ג"ק 51 ןונימב ירגרג ראטסנור תקפסא ג"ק      85                    70.040.0060
טרפמה יפל םירמוחה רוזיפ ר"מ      7,400                   70.040.0070

ןהש יפכ אשדה חטשמ חופיט תודובע     70.040.0080
םילכה לכ תועצמאב טרפמב תוראותמ      
ללוכ תוחפל םיישדוח ךשמב טרפמבש      
ךשמב , שרגמה חטשב , עובק דבוע תקזחא      
םויסל דעו אשדה תליתשמ , םויה תועש לכ      

טרפמב ותרדגהכ חופיטה ר"מ      7,400                    
יפל ירמילופ רקובמ רורחש ןשד תקפסא     70.040.0090

טרפמה ג"ק      370                    
040.07 קרפ תתב הרבעהל          
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02/08/2020
דף מס':     013 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יפל הפוצמ רקובמ רורחש ןשד תקפסא     70.040.0100

טרפמה ג"ק      370                    
אשדה חופיטו היירז\הליתש 040.07 כ"הס            

א ש ד ה  ר כ  ן ו מ י ס ו  ד ו י צ  050.07 ק ר פ  ת ת       
ךמסומ דדומ תועצמאב שרגמה יווק לכ ןומיס     70.050.0010

'פמוק     1                     לגרודכה תקוח יפל  
לגרודכ  ירעש  גוז  תנקתהו  הקפסא     70.050.0020
תשר  ללוכ  םוינימולאמ  םיינקת  םיעובק      
יפל לכה טלפמוק תותשרל םינחתומ ללוכ      

טרפמה 'חי      2                      
ללוכ םוינימולאמ םיינקת םידיינ םירעש     70.050.0030

.ע"ש  וא    OPSA  תמגוד תותשר 'חי      2                      
51  םינקחשל הניבק ןקתמ הנקתהו הקפסא     70.050.0040

.ףרוצמ טרפו טרפמ יפל םיבשומ 'חי      2                      
םיבשומ 4  םיטפושל הניבק הנקתהו הקפסא     70.050.0050

.ףרוצמ טרפו טרפמ יפל 'חי      1                      
אשדה רכ ןומיסו דויצ 050.07 כ"הס            

ף ר ו ח  ע ו ר ז ש  060.07 ק ר פ  ת ת       
טרפמה יפל " יתנש בר ןוז" יערז תקפסא ג"ק      740                   70.060.0010

יפל תודובעו תערזשמב םיערזה תיירז     70.060.0020
טרפמה ר"מ      7,400                    
טרפמה יפל " רטרטס"  ןשד תקפסא ג"ק      160                   70.060.0030
טרפמה יפל םיקיזמ דגנ ראטסלט תקפסא רטיל     3                     70.060.0040
טרפמה יפל "ןונייד" רישכת תקפסא רטיל     9                     70.060.0050
טרפמה יפל סקלוזר רישכת תקפסא ג"ק      15                    70.060.0060
טרפמה יפל םירמוחה סוסיר/ רוזיפ ר"מ      7,400                   70.060.0070

יפל הפוצמ רקובמ רורחש ןשד תקפסא     70.060.0080
טרפמה ג"ק      370                    
ףרוח עורזש 060.07 כ"הס            
אשדה תודובע 07 כ"הס            
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02/08/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     014 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

  
כ"הס  

רפע תודובע 10 קרפ   
הריפח 020.10 קרפ תת    
רפע תודובע 10 כ"הס   
ןוטב תודובע 20 קרפ   
םיעצמ 010.20 קרפ תת    
תודוסי 210.20 קרפ תת    
ןוטב תוריק 160.20 קרפ תת    
ןויז תדלפ 001.20 קרפ תת    
םיחודיק 002.20 קרפ תת    
ןוטב תודובע 20 כ"הס   
םוטיא 50 קרפ   
םיירמילופ םירמוחב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 230.50 קרפ תת    
םיילזונ       
םוטיא 50 כ"הס   
האורבת 70 קרפ   
םייקל תורבחתהו בויב תקתעה 100.70 קרפ תת    
האורבת 70 כ"הס   
למשח 80 קרפ   
הרואת 100.80 קרפ תת    
הליבכ 200.80 קרפ תת    
ןוטבמ השינ+ תוריפחו תרנצ 300.80 קרפ תת    
למשח תוחול 400.80 קרפ תת    
הרקב את 500.80 קרפ תת    
למשח חול תקראה 600.80 קרפ תת    
תוקידב 700.80 קרפ תת    
למשח 80 כ"הס   
תואסנולכ 32 קרפ   
תואסנולכ 100.32 קרפ תת    
תואסנולכ 32 כ"הס   
תונוש 66 קרפ   
תונוש 010.66 קרפ תת    
תונוש 66 כ"הס   
אשדה תודובע 07 קרפ   
זוקינ תכרעמ 010.07 קרפ תת    
לודיגה תיב תבכש 020.07 קרפ תת    
היקשה תכרעמ 030.07 קרפ תת    
אשדה חופיטו היירז\הליתש 040.07 קרפ תת    
אשדה רכ ןומיסו דויצ 050.07 קרפ תת    
ףרוח עורזש 060.07 קרפ תת    
אשדה תודובע 07 כ"הס   
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דף מס':     015 לגרודכ שרגמ תמקה - םי תואובמ תיימינפ

  
כ"הס  

רפע תודובע 10 קרפ   
ןוטב תודובע 20 קרפ   
םוטיא 50 קרפ   
האורבת 70 קרפ   
למשח 80 קרפ   
תואסנולכ 32 קרפ   
תונוש 66 קרפ   
אשדה תודובע 07 קרפ   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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מבואות ים 
מפרט טכני לעבודות חשמל

: עבודות חשמל מתח נמוך 08 

תכנון מערכות החשמל:

אוגוסט 2020

נספח 2
במסגרת הודעה לקבלנים מס 1



 מפרט טכני לעבודות חשמל 2 תאורת מגרשי ספורט – מבואות ים  20104-1

 
 מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ –ר. כהן ושות' 

 מפרט מיוחד למתקני חשמל - 08 פרק

 

 אור כללי ית 08.00

 הקדמה 08.01.01

מל מתקני חשמל, בהתאם לחוק החש - 08בודה תבוצע בהתאם ל"מפרט הכללי" פרק הע

על כל עדכוניו, בהתאם למפורט במפרט מיוחד זה, ובהתאם למפרט הכללי לעבודות  1954

, משרד ןמיוחדת בהשתתפות משרד הביטחו תמשרדי-ביןבניה )על כל פרקיו( בהוצאת ועדה 

ההוצאה לאור במהדורתו  ן"י משרד הביטחועהעבודה ומשרד השיכון שהוצא לאור 

  המעודכנת ביותר.

יוחד המתואר בהמשך מפרט את ההשלמות והעדכונים הנוספים המפרט הטכני המ

  וע על ידי הקבלן במסגרת מכרז זה.הנדרשים לביצ

 אור עבודהית 0180.

 " ובמסגרתה יבוצעמבואות ים " חדשא. העבודה מבוצעת במגרש כדורגל 

ת ללא צילום טלוויזיה, רמשלהלן לדרישות מתקן תאורה למגרשים. המתקן יתאים 

ידה במועד במד תתקבל לוקס 480 של רמת תאורה ממוצעת לוקס ממוצע. 400 הארה של

 מטר. 5x5 לבן( במשבצת מדידה של  – תחום קו)הקבלה בכל שטחי המגרש 

 לוקס. 400 -נקודת מדידה מינימאלית לא תרד מ

 לוקס. 700נקודת מדידה מקסימאלית לא תעלה על 

 מכויל ע"י  LUXMETERטלי דיגי המדידה תתבצע ע"י ספק הגופים במכשיר מדידה

בנוכחות נציג המזמין, ובסיומה יוגש  . המדידה תבוצעמכון מוסמך לכיול מדי רמת הארה

 דו"ח מלא וחתום ע"י הספק, קבלן החשמל ונציג המזמין.

 מערכת התאורה תתוכנן לעבודת כל מגרש בנפרד. על הקבלן

 בתנאים המפורטים , עמידההנדרשים משטרי העבודהבלהציג עמידת מערכת התאורה 

 מעלה, באמצעות עמעום או כיבוי חלק מהפנסים.

 גופי תאורת -7-8עם כ  לכל מגרש 4 מטר 18 -ב. המתקן יכלול עמודי תאורה בגובה כ

 גופי תאורה. 14הצפה על כל עמוד, ע"ג מרפסת המתאימה להתקנת עד     

  LED גופי התאורה יהיו בטכנולוגייתג. 

 -  דרייברים אינטגרליים לעמעום בשיטת IK-10חוזק מכאני  ,IP66ברמת אטימות    

DALI     .ובעלי עקומות פיזור שונות כנדרש 

  GENZ - OMNIBLAST          דגם גופי התאורה מתוצרת שרדר    

 ד. היסודות לעמודים יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן בהסתמך על דו"ח יועץ

 בהשגחתו ובאחריותו.קרקע מטעם הקבלן, ויבוצעו     

 ה. העמודים והמרפסות יהיו מתוצרת "פ.ל.ה." ויאושרו ע"י המתכנן. העמודים יכללו

 חיים".-סולם מוגן וכבל פלדה "קו    

 ודים יהיו מגולוונים בצביעה המתאימה לסביבה ימית.מהע  

 אמפר. 100x3במגרש  ויחובר לקו קיים, גודל החיבור יותקן החדש ו. לוח החשמל 

 .טון עם דלתות מפח מגולוון וצבועהלוח יותקן בתוך גומחת ב   

        החדשים אשר יחוברו כאמור מודי התאורה ז. יבוצעו קווי הזנה תת קרקעיים חדשים לע

 ללוח הקיים.    



 מפרט טכני לעבודות חשמל 3 תאורת מגרשי ספורט – מבואות ים  20104-1

 
 מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ –ר. כהן ושות' 

 ביוב, ניקוז,) ם ישנן מערכות תת קרקעיות קיימותהקווים עוברים בתוואים בה   

 על הקבלן לזהות מערכות אלו ולנקוט באמצעי הזהירותרבות. ( השקייה, חשמל וכו'   

 המתבקשים.   

     2, כאשר בלוח הראשי מותקנים DALIח. מערכת העמעום של התאורה תפעל בשיטת 

      ( 3x2.5 N2XYלעמודים ) DALIיוצא כבל פיקוד  אשר מכל אחד מהם DALIבקרי     

    לוח השליטה בתאורה יותקן במשרד המונח בחפירה ביחד עם כבלי ההזנה לעמודים.     

        לעמעום  KNXהמנהל. בלוח יותקנו מפסקי הפעלה/הפסקה לכל זוג עמודים, וכן לחצני    

 התאורה לכל אחד משני המגרשים.   

 ט. עם סיום העבודה יבצע ספק גופי התאורה כיוון לילה סופי של כל הגופים, ותבוצע

 (AS MADE) הקבלן כתוכנית, לתכניות העדותמדידה סופית אשר תוכנס ע"י    

 הסופיות. מודגש כי במידה ותוצאות המדידה לא יעמדו בנדרש בסעיף א' לעיל, יידרש  

 הקבלן לשפר את כיוון התאורה ולהוסיף פנסים כפי שיידרש על מנת לעמוד בדרישות  

 וזאת במסגרת מחירי היחידה וללא תשלום נוסף.  

 כוונת המפרט 08.02

 נת המפרט שהקבלן יספק מערכות מושלמות, בדוקות, ומאושרות לפעולה. במכרז זהכוו

 מובאים חומרים, עבודה, וציוד לביצוע העבודות כפי שמתואר בשרטוטים המצורפים. כל

 הציוד, החומר והעבודה שהינם בבחינת חומרי עזר ועבודת עזר אשר אינם מופיעים

 לביצוע והשלמת העבודה, כלולים במחירבשרטוטים / ובמכרז זה אך הינם הכרחיים 

 הציוד העיקרי שבכתב הכמויות.

 דרישות סף לקבלן החשמל 0380.

 4קבוצה א' היקף כספי  160א. קבלן רשום כקבלן חשמל ברישום הקבלנים, סיווג 

 עובדים לפחות בעלי רישיון חשמלאי בדרגה הנדרשת לביצוע העבודות לפי מכרז / 2ב. 

 אי ראשי.חשמל –חוזה זה     

 ג. ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות חשמל בתחומי עבודה של מכרז/חוזה זה.

 נציגי קבלן החשמל 4.080

 הקבלן יעסיק בקביעות כל זמן ביצוע העבודות חשמלאי מורשה בתור מנהל עבודה בעל

 רישיון "חשמלאי מוסמך", אשר יהיה איש הקשר בין המפקח, המהנדס והקבלן, וישתתף

 להלן נציג הקבלן. – הפרויקטבות התיאום של בכל ישי

 שיון "חשמלאי מוסמך" אשר יהיה מהנדס הבטיחותיהקבלן יעסיק מהנדס חשמל בעל ר

ויהיה אחראי  ,עבודות החשמלחשמל בנושא ה עבודת, יהיה אחראי על תאום הפרויקטשל 

 .הפרויקטבטיחות של הקבלן לכל העבודות המבוצעות במסגרת 

 יבצע פיקוח צמוד על עבודת החפירה והחציבה, ויאשר כל קטע לפני נציג קבלן החשמל

 ביצוע המילוי והנחת כבלים וצנרת.

 נציג קבלן החשמל יוודא כי כל העובדים הינם בעלי רישיון חשמלאי תואם לסוג העבודה

 אותה הם מבצעים, וימסור דו"ח חתום בנושא למפקח.

 בדיקת מתקני חשמל 5.080

 ל על ידי מהנדס בעל רישיון "מהנדס חשמלאי בודק" שיאושר. בדיקת מתקני חשמא

 על ידי היועץ אשר יבדוק את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח.    

  . בדיקה טרמוגרפית בהעמסה מלאה.ב

 .מחירי הבודק כלולים במחירי היחידה   
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 מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ –ר. כהן ושות' 

   על הקבלן יתקן כל ליקוי שיתגלה בבדיקות, כל זאת במסגרת מחירי היחידה ולא יקבל    

 כל תשלום נוסף. כך   

 בטיחות 6.080

 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, והמתחייבים מהעבודות שהוא מבצע,

 כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות משרד העבודה, כללי המקצועות השונים, הנחיות

 יצועו.בטיחות של חברת החשמל. על הקבלן לגדר אזורי עבודה ואזורי חפירה שבתחום ב

 יתקין הקבלן שלטי אזהרה, גדרות זמניות וידאג לתאורת אזהרה וכל ,בהתאם לצורך

 האמצעים הדרושים.

 הקבלן יידע את כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו בדבר הוראות הבטיחות וההנחיות

 המפורטות לעיל ויהיה אחראי למילוי הוראות אלו על ידי העובדים ועל ידי קבלני המשנה.

 באתר יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן הערות המתייחסות לנושאהמפקח 

 הבטיחות כולל דרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י הקבלן. צוינו הערות

 כאמור ביומן הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה

 חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה.

 אמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות ו/אומבלי לגרוע מה

 הנחייה שינתנו, אם יינתנו, מפעם לפעם ע"י המפקח בנושא זה, לא תפתור את הקבלן אלא

 תוסיף לכל חובה המוטלת עליו לפי כל חוק ו/או נוהג בטיחות כלשהם.

 רכב כבד. הקבלן ידאג הקבלן מודע לכך שבאזור עשויה להיות תנועה של ציוד כבד ו/או

 לתדרך את אנשיו בהתאם כדי שינהגו בזהירות המיוחדת המתחייבת מכך כדי להימנע

 מתאונות.

 עבודת הקבלן תהיה כפופה לנוהלי העבודה באתר.

 כל עבודה הקשורה בביצוע שינויים תחת מתח תבוצע לפי פקודת עבודה אשר תיערך על

 העבודה והעתקה יימסר למפקח.ידי מהנדס הבטיחות, תיחתם על ידי מנהל 

 מפקח האתר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום

 תנאי הבטיחות, עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונו.

 הפסקת עבודתו של הקבלן לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, הן מהבחינה הכספית והן

 לו התחייב. מבחינת לוח הזמנים אשר

 רשימה מינימלית של מסמכים תוכניות ודוגמאות להגשה במהלך הביצוע 7.080

 תוכניות      מפרט        בדיקה  דו"ח        דוגמא                                            

                            X                                                        X                    לוחות חשמל

                                                                             X            X     מבנה לוח

                   X                                          X              רשימת ציוד לוחות

                                       X                                          X                     צנרת

                                                                                  X         כבלים

                                                           X           X                   X          עמודים

                                     X                                           X    פנסים

                         X                                                         Xביסוס עמודים

 מזכות המפקח לדרוש דוגמאות, מפרטים, הרשימה לעיל הינה מינימאלית ואינה גורעת

 תוכנית בצוע ודוחות בדיקה כפי שיידרש מפעם לפעם ובהתאם לצרכים, ו/או כמצוין
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 מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ –ר. כהן ושות' 

 במפרטים המיוחדים. על הקבלן לכלול במחיריו עלות ההגשות למיניהן, שכן לא ישולם

 עבורן בנפרד.

 מודד מוסמך 8.080

 מך ורשום ומאושר ע"י המפקח.כל המדידות והסימונים ייעשו על ידי מודד מוס

 הקבלן מתחייב לכך כי מודד כאמור, מטעמו יהא נוכח באתר ויבצע את כל המדידות

 המתבקשות על פי החוזה, בזמן המדויק שבו נדרש ביצוע המדידות. מבלי לפגוע בכלליות

 האמור לעיל, הקבלן מתחייב לכך שהמודד יתייצב לביצוע כל מדידה שתידרש על פי

 שעות מעת שנדרש לכך ע"י המפקח. 24 -פקח לא יאוחר מדרישת המ

 המודד יערוך תכנית לפי ביצוע כולל מפלסי גובה של הצנרת והכבלים, בפורמט אוטוקאד

 , שרטוט לפי צבעים ושכבות בהתאם לתכניות המתכנן. 2014

 תוכניות 0980.

 מערכות תוכניות לביצוע. 3במסגרת ההתקשרות יהיה הקבלן זכאי לקבל 

 תקים נוספים יסופקו לקבלן לפי בקשתו ועל חשבונו.עו

 שרטוטי הנחת ,על בסיס תוכניות הבצוע יכין הקבלן תוכניות עבודה הכוללות תוכניות לוח

 כבלים, קופסאות הסתעפות, תמיכות ועבודות מתכת. שרטוטי העבודה יאושרו על ידי

 המפקח.

עותקים ומדייה מגנטית עם  5ת עדות ותוכני ,הקבלן יכין על חשבונו, בגמר העבודה

 הקבלה הסופית של העבודה. לפני  DWG, PDFהקבצים בפורמט 

 מלאה.  כל מערכת תוכניות תוכן בקלסר קשיח כולל רשימת תוכניות

 התוכניות יוכנו בקנה מידה זהה לתוכניות המתכנן ובשפה העברית.

 על ידי מודד עריכת תוכניות עדות למתקני תשתית, כבלים וצנרת תת קרקעית תבוצע

 מוסמך . התוכניות תכלולנה תיעוד עם קשירה למתקנים קיימים וציון מפלס ראש

 צינור/כבל.

 הגשת התוכניות האלה הינה תנאי לקבלת העבודה על ידי המפקח. לא תשולם תוספת

 מחיר עבור תוכניות אלה. ועל הקבלן לכלול את ההוצאות הנ"ל במחירי היחידה של

 ו אורגינלים + העתקים של פרטי ביצוע שהוכנו על ידי הקבלןהמכרז. כמו כן, יוגש

 בהתאם לדרישות המכרז.

 הפסקות באספקת חשמל למתקנים 0.180

 ניתוק אספקת חשמל למתקנים יבוצע לפי תאום מוקדם עם המפקח וחשמלאי ראשי של

 המתקן. מודגש כי אספקת החשמל למתקנים השונים הינה חיונית ביותר. אי לכך כל

 ת חשמל תבוצע לפי פקודת עבודה בלבד, אשר תיערך ע"י מהנדס הבטיחות שלהפסק

 הקבלן ותיחתם על ידי מנהל העבודה של הקבלן ותאושר בחתימת המפקח וחשמלאי

 ראשי המתקן.

 פקודת עבודה לניתוק אספקת חשמל תכלול:

 תאור העבודה לביצוע -

 שם האחראי, שם אחראי בטיחות. -

 יצוע.קטע הניתוק ואופן הב -

 משך זמן ההפסקה. -

 הנחיות לחיבור חוזר בחירום. -

 מועד הביצוע. -

 . מוסכם כילפי צרכי הלקוח בלבדמועדי הביצוע של הפסקות חשמל יקבעו על ידי הלקוח, 
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 עיקרן של הפסקות החשמל יבוצעו בשעות חריגות, מעבר לשעות עבודה מקובלות לרבות

 בל על עצמו לבצע העבודות הכרוכותקשי ומוצאי השבת. הקבלן מילילות, ימי ש

באספקת החשמל בשעות חריגות כנדרש ומצהיר כי כלל את כל המשתמע מכך  בהפסקות

 מחירי היחידה.  בקביעת

 כל פעולה מחייבת תאום, פקודת עבודה מסודרת והעמדת חשמלאים,

 כוננים לתפעול המערכת במקרה של הפסקת הזנה פתאומית מצד חברת החשמל. הכנת

 ודות, לימוד תדרוך והעמדת הכוננים הינם חלק ממטלות הקבלן, כלולות במחירהפק

 היחידה ולא ישולם בנפרד.

 הפעלת מתקנים וחיבורם לרשת 1.180

 ה כרוכה בפקודתחשמל כל שהוא לרשת, כל הפסקה תהימודגש כי מרגע שחובר מתקן 

 בדיקה מלאה הפסקה כמפורט לעיל. אי לכך מודגש ומסוכם כי כל מתקן ייבדק באתר

 לרבות סימולציה מלאה של הציוד ושל מערך הבקרה במתכונת זהה לבדיקת קבלה, לפני

 שיאושר חיבור המתקן לרשת.

כפי  לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן ציוד עזר וכוח אדם כנדרש, ציוד בדיקה ומדידה,

 שיידרש.

 ופק והותקן על ידוהן לגבי ציוד שס)שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן 

 לא יחשבו כמושלמים ולא יאושר חיבורם לרשת אלא (והן לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין

 התאמה לדרישות)אם יבדקו ופעולתם אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית 

 כאשר המערכת החשמלית תפעל לשביעות, והן מבחינה תפעולית (התקן/המפרט הטכני

 המוסמך לכך בסימולציה.כוחו -רצונו של המזמין או בא

 קבלת המתקן 12.80

 א. קבלת המתקן על ידי המזמין תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן

 AS MADE, ויסופקו למזמין כל תעודות הבדיקה, האישורים, תכניות

 הפעלה, ספר המתקן, הכל קומפלט לשביעות רצון המהנדס כפי שצוינו במסמכי אישורי

 ההסכם השונים.

 ב. הקבלן יזמן המהנדס לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה ובדיקות שייערכו על

 ידי הקבלן.

 המהנדס יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן

 שיקבע במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק הזמן

 אשר את המתקן. היה ולא מולאו כלהנ"ל יערוך המהנדס ביקורת קבלה נוספת וי

 ההסתייגויות ותהיינה דרישות לביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של

 המהנדס, תנוכה מחשבון הקבלן עלות הביקורות הנוספות של המהנדס ושל המפקח

 עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המהנדס והמזמין.

 תתכולת תנאי המוקדמו 3.180

שבהוצאת  00של המפרט הכללי לת הצעות חלים תנאי "מוקדמות" על הבקשה לקב

 ביום הוצאת המכרז., רהועדה הבין משרדית במהדורה העדכנית ביות

 תקופת הביצוע 4.180

 עמידה בלוח זמנים היא מעיקרו של מכרז/חוזה זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל

 , כדי לעמוד בלוח הזמנים.האמצעים, לפי הוראות המפקח ללא תמורה נוספת

 מודגש כי מסגרת זו כוללת עבודה במשמרות, תגבור צוות עובדים וציוד וכן הטסת ציוד

 במידה והציוד אינו זמין בארץ במדף. על הקבלן לקחת בחשבון את כל הנאמר לעיל
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 בהצעת המחיר.

 לוח התקדמות העבודה 15.80

 יגיש הקבלן (להלן "צ.ה.ע") לא יאוחר מאשר שבוע לאחר הוצאת צו התחלת עבודה

 לאישור המפקח תוכנית מפורטת לבצוע העבודות ועליו לקבל אישור מהמפקח לתוכנית זו

 בכתב. תוכנית הבצוע תוגש באמצעות דיאגרמה המראה את סדר הביצוע של העבודות

 השונות, אספקת ציוד ומתקנים, לפי שיטת "גנט" בהתאם ללו"ז, ומפרט זה. כמו כן תוגש

 ית אחסון החומרים ופעילויות ייצור ע"ג תוכנית השטח לאשור המפקח. אשורתוכנ

 תוכנית זו אינו מהווה עילה לתביעת פיצויים ו/או עכובים עקב הזזת המתקנים הנ"ל

 ממקומם במידה ויסתבר מאוחר יותר שהם מפריעים להמשך ביצוע העבודות. לאחר

 נים זה למסמך בחוזה וכל איחור לגביובדיקתה ואישורה עם או בלי שינויים ייהפך לוח זמ

 ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודה אינו מבטיח את השלמתה בזמן ועל הקבלן יהיה

 מיד לאחוז בכל האמצעים הדרושים לתקון המצב.

 מניעת נזקים והפרעות למתקנים קיימים ולעבודות האחרות המתבצעות באתר 16.80

 מנע מגרימת נזקים למתקנים ולבנינים הקיימים,על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להי

 לדרכים ולציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, ביוב, וכו' ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה

 והתאמה מלאה עם המהנדס המפקח והקבלנים האחרים העובדים באתר.

 ו כןעל הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים, כמ

 עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם

 ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק כלשהו, מתחייב

 הקבלן לתקנו מיד על חשבונו. במידה ולא יבוצע התיקון תוך שבועיים לשביעות רצון

 צע את תיקון הנזק ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן.המהנדס והמפקח, רשאי המפקח לב

 סילוק הפסולת 7.180

 הרחקת פסולת מכל סוג שהוא תיעשה למקומות אשר יאותרו ע"י הקבלן מחוץ לשטח

 המוסד ויאושרו ע"י המפקח והרשויות המקומיות. פיזור הפסולת במקומות אלה ייעשה

 כות בקיום הוראה זו חלות עלבהתאם להוראות הרשויות המקומיות. כל ההוצאות הכרו

 הקבלן בלבד, והן כלולות במחירי היחידה של כתב הכמויות.

 מתקנים 8.180

 א. לפני תחילת עבודה כל שהיא, על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות

 והמפקח את מיקומם של כל המתקנים הקיימים באתר העבודה, לאחר איתור

 יים בשטח מוגבל את עומקם. רק לאחר ביצועהקווים, יגלה הקבלן בעבודת יד

 עבודות מוקדמות אלה, יקבל הקבלן אישור לתחילת ביצוע העבודות באזור,

 בהתאם להנחיות. כל העבודות המוקדמות תבוצענה בתיאום עם המפקח באתר ועם

 הגורמים הנוגעים בדבר.

 גרת מחיריב. בכל מקום בו נדרש רישיון חפירה, חייב הקבלן בהשגת הרישיון במס

 היחידה.

 ג. עבודה בקרבת יסודות בנין וצנרת תת קרקעית מכל סוג חייבת בתאום ואישור

 המפקח.

 ד. באחריות הקבלן ללמוד ולהכיר את מערך תאום התשתיות באתר ולתכנן ולבצע את

 עבודתו בזהירות ובהתאם.

 הגנה על העבודות מפגעי מזג האוויר, תנאי סביבה 19.80

 ל העבודות, על הציוד ועל המערכות כך שלא ינזקו ע"י תופעות מזגעל הקבלן להגן ע
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 קורוזיה, רוח וכיו"ב. במקרה ,האוויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק

 של גרימת נזק, ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית, והוא מתחייב לתקן את הנזקים על

 רצונו המלאה של המפקח.חשבונו הוא, לפי הוראות המהנדס ולשביעות 

  IP20 הגנה פיזית לפריטי ציוד

 ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין

 הוצאות אלו.

 קבלנים אחרים באתר, קבלן ראשי 0.280

 מוצהר ומוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע עבודות נוספות באתר הבניה ולבצען

 חרים, בחלקן, בו זמנית. במקרה זה לא יהיה הקבלן זכאי לכלבאמצעות קבלנים א

 תשלום בגין בצוע העבודות הנ"ל ע"י קבלנים אחרים לרבות אם עליו לבצע תאום משותף

 בעבודתם לרבות אם עבודת האחרים גורמת לו לעבודה בשלבים.

 עבודות שאינן כלולות בהסכם 1.280

 אחרים, כל עבודה שאיננה כלולה בעבודותהמזמין רשאי לבצע, הן בעצמו והן באמצעות 

 על פי ההסכם, אף אם עבודה כזו קשורה או משלימה את העבודות שעל הקבלן לבצען לפי

 הסכם, הקבלן ינהג במשך מהלך ביצוע כל העבודה במלוא השיתוף והתיאום עם המזמין

 הקבלן יספק להם ,ועם אלה המבצעים את העבודות. במידה ויידרש על ידי המפקח

 שרותים כפי שיידרש על ידי המפקח תמורת תשלום אשר יקבע תוך הסכמה הדדית בכתב.

 שינויים 2.280

 א. המזמין יהא רשאי לעשות כל שינוי בעבודות, בצורה, באיכות בהיקף ו/או בכמות

 של העבודות או של חלק מהן, שנקבע בהסכם, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי,

 ור לעיל ללא שינוי במחיר היחידה, כולל הוספהתוספות הגדלה או הקטנה כאמ

 ו/או הורדה של פרקים/ נושאים שלמים.

 ב. סבר הקבלן שהוראה לשינוי או תוספת או כל הוראה אחרת של המהנדס אינה

 כלולה באף אחד מסעיפי כתב הכמויות ולפיכך מצדיקה תשלום נוסף ו/או הארכת

 הנדרש למפקח ולמזמין בכתב. מועדי הביצוע, יודיע על כך ואת סכום התשלום

 מחירים שבכתב הכמויות ובאיןההקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נוסף כאמור על 

 מחירים כאלה הוא יבסס את הדרישה תוך השוואה, ככל האפשר בפרטים אחרים

 דומים שלגביהם נקבע מחיר בהצעת הקבלן בכתב הכמויות.

 החילם על עבודות מיוחדות אואם בחוזה לא כלולים שום מחירי יחידות שניתן ל

 נוספות, אזי יקבע המפקח מחירים בהתאם לתנאי ההסכם.

 נזקים לאנשים ולרכוש 3.280

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב ביצוע עבודת הקבלן, למתקנים קיימים ו/או

 למתקנים שבהקמה המבוצעים במקביל לעבודות הקבלן, יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו

 עם דרישתו הראשונה של המפקח.מיד 

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאנשים, בעלי חיים או דוממים מחמת כל פעולה

 רשלנית, מקרה אסון או גורם אחר הקשור בבצוע חוזה זה מצד הקבלן או קבלן משנה

 שיעסיקו, או מצד שכיריו או שכירי קבלן המשנה, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים,

 ת מים או ביוב, מערכות חשמל ותקשורת וכל סוגי העבודות האחרות, וכן יהיהצינורו

 אחראי לכל נזק שיגרם לעבודות המבוצעות, מחמת שטפונות, רוחות סערה וכיוצא

 בנסיבות אלה, ועל הקבלן לתקן על חשבונו כל נזק שנגרם כאמור, או לשלם פיצויים עבורו

 ל תביעה שתוגש נגדו בקשר לכל נזק שיגרםולפצות ולפטור את המזמין על חשבונות מכ
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 בהקשר עם בצוע העבודות הכלולות בחוזה.

 הקבלן יבטח את עובדיו, קבלני המשנה, צד ג' כל שהוא, עבודות הקבלן, מתקנים מכל סוג

 הנמצאים בתחום העבודות כנגד כל נזק או חבות. ביטוחי הקבלן יהיו אוטונומיים ללא

 , למפקח או למתכנן. הקבלן יערוך את הביטוחים בחברתזכות תחלוף או שיבוב למזמין

 ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין. משך הביטוח מיום קבלת צו התחלת עבודה ועד

 שנה לפחות לאחר מועד אישור החשבון הסופי לעבודה. הקבלן ימסור למפקח עותק

 יסות הביטוח אשרפוליסות הביטוח. הקבלן יישא בכל עלויות נזק אשר אינן כלולות בפול

 המציא למפקח. הקבלן יישא בכל עלויות פוליסות הביטוח, כל זאת במסגרת מחירי

 היחידה שבכתב הכמויות.

 חומרים וחומרי עזר 4.280

 כל החומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון המצוי בשוק ובהתאם לתקנים

 המפקח, לפני רכישתו ועשיית כמפורט לעיל. כל חומר או אביזר יוגש לאישור המהנדס או

 השימוש בו.

 קבלני משנה 5.280

על הקבלן להגיש תוך שני שבועות מיום צ.ה.ע את ספקי גופי התאורה ועמודי התאורה 

יתר קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, רשימה זו תכלול גם את רשימת היצרנים.  וכל

יוגשו לו. פסילה זו לא המפקח הינה מוחלטת לאשר/לפסול כל קבלן משנה ויצרן ש סמכות

עילה לתביעות כספיות כלשהן או תביעות להארכת זמן הבצוע מצד הקבלן, אשור  תהווה

נשמרת זכותו של המפקח לסלק  מודגש:קבלן משנה יהיה בכתב ע"י המפקח.  העסקת

קבלן משנה או יצרן אשר אושרו בכתב אך נתברר בדיעבד שאינו מסוגל לבצע  מהאתר כל

ם למפרטים ולנוהלים המקובלים או שאינו עומד בלוחות הזמנים בהתא את עבודתו

לעיכוב בבצוע העבודה, סילוק קבלן משנה או יצרן או הקטנת היקף  שהוקצו לו וגורם

החלק הנוסף לאחר לא תהווה עילה לתביעות להארכת זמן בצוע או  עבודתו ומסירת

ת הסכמים ברוח זו עם כלשהן. הקבלן ידאג לכך שלא יינזק ע"י חתימ תביעות כספיות

 והיצרנים. קבלני המשנה

 במידה ויגרם עיכוב בבצוע עקב אי תשלום ע"י הקבלן הראשי לקבלני בנוסף מודגש:

הספציפית במחיר  משנה רשאי המפקח להביא לאתר קבלן משנה אחר להשלמת העבודה

ן שישולם לקבלן המשנה ע"י המזמי שימצא לנכון ועל פי שקול דעתו הבלעדי והסכום

של הקבלן הראשי ואילו התשלום לקבלן הראשי יהיה  ישירות ינוכה מחשבון התקופתי

 החוזה כאילו ביצע את העבודה. לפי מחירי

 סתירות, טעויות, עדיפויות 6.280

 א. הקבלן יבדוק אם ישנה אי התאמה בין המסמכים השונים המהווים את החוזה ו/או

 יים במקום העבודה. בכל מקרה שלבין מסמך ממסמכי החוזה ובין הנתונים המעש

 שעל הקבלן לגלות במסגרת בדיקתו, חייב הוא להודיע על –סתירה או אי התאמה 

 כך מיד למפקח ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות המפקח.

 ב. בכל מקרה של סתירה בין הוראה של מסמכי החוזה יפסוק המפקח לאחר

 בלעדי והסופי איזו מההוראות תחייבנההתייעצות עם המהנדס לפי שיקול דעתו ה

 את הצדדים לחוזה.

 ג. במקרה ויתברר שהקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה או לא גילה

 התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי-סתירה או אי
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ידרשו ש התאמה שבמסמך כלשהו, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות-טעות או אי

 כאמור לעיל. לתיקון המעוות. המפקח יכריע בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או סתירה

 ד. לשם מניעת ספקות מוצהר ומודגש בזאת במפורש כי במקום שהמפרטים ו/או

 התוכניות המצורפות למסמכי המכרז, מפרטים את סוגם ו/או טיבם ו/או אופיים

 הקבלן כי במחיר שנקב בכתבהמדויק של סעיפים בכתב הכמויות, חזקה על 

 הכמויות מתייחס לסעיף כפי שפורט במפרטים ו/או בתוכניות.

 דמי בדיקות –טיב החומרים והמלאכה  7.280

 ללא תמורה נוספת ונכללות במחיר החוזה. החלות על הקבלןא. דמי בדיקות 

 ב. המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את הבודק או המעבדה שתבצע את הבדיקות

 להזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיבו

 כנדרש בסעיפי החוזה. –החומרים והמלאכה 

 ג. הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן

 השגחה. חובה זו חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו

 ו אינם בעלי תו תקן או בעלי סימן השגחה. בכל מקרה חייב חומר או מוצרוחומרי

 לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימון ההשגחה

 המתאים.

 ד. כל הבדיקות יהיו לפי מפרטי מכון התקנים, והקבלן מצהיר בחתימתו כי הנוהלים

 להם. והשיטות ידועים וברורים לו, וכי יפעל בהתאם

 בדק ותיקונים 28.80

 או תקופה אחרת (שנה 1)חודשים  12פירושו תקופה של  –לצורך החוזה "תקופת הבדק" 

 שנקבעה במפרטים או בחוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת

 השלמת העבודה בהתאם לחוזה.

 מדידה ומחיר לפי כמויות 29.08

 ידי הקבלן על בסיס של כמויות שבוצעו-על א. העבודות על פי חוזה זה תבוצענה

 למעשה בהתאם לתוכניות, למפרטים וכתבי הכמויות ו/או בהתאם להוראות

 המפקח ובכפיפות להוראות החוזה ותמורת העבודה ישולם על פי המדידה האמורה.

 ב. ההוראות הבאות יחולו על העבודות:

 ד של הכמויות ואיןהכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלב -

 לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי חוזה זה.

 ידי הגדלה, הקטנה וכן-הזכות בידי המזמין לשנות את הכמויות בכל סעיף על

 ידי ביטול של סעיפים בכללם. לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי-על

 על סך הכמויות הנ"ל, הן באם יוחלט עליהןהיחידות או קביעת מחירים חדשים 

 במשך העבודה והן אם יתברר בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה.

 ידי המפקח על סמך מדידות בהתאם לשיטה-אותן כמויות שבוצעו תיקבענה על -

 המפורטת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. במידה ולא פורטה שיטת המדידה

 במפרט הכללי הנ"ל ובאם שיטת המדידה אינה תימדדנה העבודות לפי המפורט

 נתונה במפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת של

 משרד הביטחון, היא תקבע בלעדית וסופית על ידי המפקח. כל המדידות

 תרשמנה בספר המדידות או ברשימות המיוחדות ותחתמנה על ידי המפקח

 והקבלן.

 ה לגבי עבודות זהות כולל כל השינויים, התוספות, ההפחתותג. המחירים כוחם יפ
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 האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים.

 ד. מחירי היחידה יחייבו לגבי כל המתקנים.

 עלות העבודה 3080.

 התחשבות עם תנאי המכרזא. 

 ם המפורטיםרואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאי

 במכרז זה, על כל מסמכיו, ביקר באתר והכיר את תנאי העבודה באתר. המחירים

 המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים

 הנזכרים באותם מסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות

 מחירו או עילה לתשלום נוסף בו, לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי

 מכל סוג שהוא.

 מחירי היחידה ותשלומיםב. 

 ידי הקבלן בכתב הכמויות והמחירים, יחייבו את-מחירי היחידה המוצעים על

 פי החוזה בכל מתקן ואתר, למרות שבחלק מהסעיפים של כתב הכמויות-הקבלן, על

 ע להם מחירוהמחירים, מצוין במפורש המקום המיועד לאותם חומרים שנקב

 יחידה. מחיר זה יחייב אף אם המפקח יבקש כי אותן יחידות שלגביהן נקבע המחיר

 כאמור, יבוצעו במתקן אחר.

 מוסכם בזה בין הצדדים, כי ובמקרה שליחידות זהות בכתב הכמויות והמחירים,

 שיש לבצען במקומות שונים, נקבעו מחירים שונים, במידה והמפקח יבקש לבנות

 במקום אחר, יהיה הוא זכאי לתבוע מהקבלן את ביצוע האמור במחיריחידה כזו 

 הנמוך מהשניים.

 מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות ולוח המחירים, ייחשבו ככוללים את ערך

 כל העבודה, החומרים, ההוצאות ומבלי לפגוע בכלליות האמור אף את ההוצאות

 :המפורטות להלן, אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה

 כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בתאור העבודה -

 במפרט ו/או בתכניות, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם לרבות מס קניה,

 בלו מכס וכו', כל הנדרש לקבלת מתקן חשמלי מושלם ותקין.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, כולל את כל העבודות -

 המתוארות בפרק המתאים של המפרט המיוחד ו/או הכללי, לרבות עבודות

 שתאורן לא מצא את ביטויו במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות לביצוע

 עבודה מושלמת ובמידה וכמו כן כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע העבודה

 המתוארות בתנאים המיוחדים.

 , פיגומים, פיגומי הגנה מיוחדים,השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות -

 דרכים, כלי רכב, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם אחזקם

 במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום

 המבנה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות לתיקונים, דלק, שמנים, סיכה ושכר

 נהגים, מנופאים ומכונאים.

 בלת כל החומרים, כלי עבודה, המפורטים למעלה אל מקום העבודה ובכלל זההו -

 העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

 חסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעוא -

 לרבות הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.

 אויר.-וצד שלישי, בפני נזקים והפרעות של מזגהוצאות הגנה על העבודות, העובדים  -



 מפרט טכני לעבודות חשמל 12 תאורת מגרשי ספורט – מבואות ים  20104-1

 
 מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ –ר. כהן ושות' 

 הוצאות הנהלת עבודה, מדידה, סימון והוצאות משרדיות. -

 כל המיסים וההיטלים, כולל המסים הממשלתיים והסוציאליים, הוצאות ביטוח -

 של העבודות העובדים וצד שלישי, בהתאם לנדרש בתנאי המפרט ו/או החוזה.

 הן הישירות והן)ן שתנאי החוזה מחייבים אותם הוצאותיו הכלליות של הקבל -

 התארגנות באתר. ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקוריות, לרבות הוצאות (העקיפות

 הוצאות הביול, הערבויות, פרמיות הביטוח והוצאות הקשורות במילוי התנאים -

 הכלליים והמיוחדים הנזכרים במפרט ובחוזה זה על נספחיו.

 עבודה המתואר במפרט המיוחד ו/או בחוזה.אחריות לטיב ה -

 רווח הקבלן. -

 כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן כולל רווח הקבלן הקשורות -

 בעבודות קבלני המשנה, הקבלנים המועסקים באמצעות חוזה משולש וקבלנים

 אחרים הקשורים בביצוע הפרויקט.

 קום המתקן נקי ומוכן לשימוש.כל הוצאות הקבלן הנובעות ממסירת המתקן ומ -

 ג. ביצוע ושילוב עם גורמים וקבלנים שונים באתר, כאמור בסעיף לעיל. הקבלן

 מצהיר כי הוא יודע כי בשטח ביצוע עבודתו באתר יהיו קבלנים וגורמים שונים

 אחרים, אשר יבצעו עבודות שונות באותה עת.

 הצהרת הקבלן 1.380

 היטב דרכי הגישה אליו, מיקומם של מתקנים שכנים, הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר

 הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע עבודתו.

 הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את התנאים, המפרטים, התוכניות, וכתבי

 כי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונן וכרוחן.הכמויות המצורפים, ו

 מודגש כי העבודה תתבצע בסמוך ובצמוד לאתר בו מתקיימת פעילות שוטפת, הקבלן

 לכל ההגנות הדרושות לפי דרישת נציגי המזמין, וכן יתחשב בקרבה -על חשבונו  -ידאג

 ובהגנות הדרושות בעת מתן מחיריו.

 מפרט מיוחד 2 -מסמך ג

 תקני חשמלמ - 80

 ללוחות חשמ 08.01

 כלליא. 

 ובהתאם לחוק החשמל. 08.07לוחות חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 

 הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח מתמיד של מכון

 9002התקנים הישראלי, בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי ת.י. 

 ידי המהנדס ובעל אישור הסמכה תקף של יצרן הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על

  .61439מקור למבנה הלוח. הלוחות ייבנו בהתאם לתקן ישראל 

 :פירוט הלוח למכרז

בגומחת בטון על  . הלוח יותקןאמפר 100לזרם נקוב  –לוח חשמל ראשי מגרש ספורט  .1

 הגומחה תהיה עם דלת למניעת גישה ללא אישור ללא ללוח. גבי בסיס בטון .

לוחות אשר יתקנו בעמוד  4אמר. ס"ה  63ח חשמל עמוד תאורה   לזרם נקוב לו .2

 התאורה.

 .M-5-Cבלוח יתאמו לסביבה קשה אוירה ימית בקטגוריה  .3

 IK-10מיגון מכאני  יהיה  .4
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 IP-65רמת אטימות  .5

 כניסות ויציאות ללוחות דרך מכפשים אטומים בלבד. .6

 

 תכניותב. 

 לאישור המזמין בלוויית רשימת ציוד הקבלן יכין תוכנית לוח לביצוע ויגישה

 מפורטת ומלאה ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי

 מהדקים מלאים לכוח ולפיקוד.

 לא יאושרו תוכניות פיקוד מקוצרות או שימוש בסטנדרט עבור מספר מעגלים.

 הלוח. תוכניות פיקוד וסכמות חיבור לבקר, יוגשו יחד עם התוכניות לאישור

 ובהיעדר תו תקן ימציא רלוונטי, IEC כל פריט ציוד אשר יותקן בלוח ישא תו תקן

 הקבלן אישור להתקנת הציוד בלוחות חשמל על ידי מכון התקנים הישראלי או

 או IEC מעבדת הסמכה שוות ערך. לא יותקן בלוחות ציוד אשר אינו בעל תו תקן

 שאין לו היתר שימוש ממכון התקנים.

 הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הקבלן, אשר אושרו על ידי המפקח.בניית 

 

 שילוט ג.

 דלת הלוח תכלול שילוט מלא לרבות רשימת ציוד שבפנל. בתוך הלוח ליד ידיות

 המפסקים יותקן שילוט נוסף.

 כל השילוט בקליט סנדוויץ' מסומרר, כולל מספר מעגל, תאור, חתך הכבל וכיול

 המפסק.

 לפני מפסק זרם ראשי ישולט בצבע אדום. ציוד המותקן

 שילוט מפסק ראשי או הזנה ללוח יכלול את רישום מקור ההזנה ומקום ניתוק

 ההזנה.

 סנדוויץ' שחור לבן שחור. -שילוט הזנה מחברת חשמל בלבד  -

 סנדוויץ' כחול לבן כחול. -שילוט הזנה מחברת חשמל וגנרטור  -

 ן אדום.סנדוויץ' אדום לב -שילוט הזהרה  -

 סנדוויץ' לבן שחור לבן -שילוט פיקוד  -

 

 מבנה טרמיד. 

 הקבלן יערוך מאזן טרמי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תוכניות הלוח.

 מעלות צלזיוס. פתחי אוורור עם 50לוחות יבנו לעבודה בטמפרטורת סביבה עד 

 פילטרים יותקנו בלוחות לפי הצורך ולפי דרישת המפקח.

 

 וחתאורה בלה. 

 כולל הבטחה PL 13 W עם נורת IP 54 בלוח ראשי יותקן גוף תאורה מוגן מים

 לכל תא. –ומפסק גבול המופעל בפתיחת הדלת החיצונית של התא 

 

 פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוחו. 

 פסי הצבירה בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתוכניות.

 יח כושר התפשטותק"א. המבצע יבט 25חיזוקי הפסים יבנו להחזקת זרם קצר של 



 מפרט טכני לעבודות חשמל 14 תאורת מגרשי ספורט – מבואות ים  20104-1

 
 מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ –ר. כהן ושות' 

 של פסי הצבירה בתנאי עבודה נומינאליים.

 מוליכות יחסית. 99.8הפסים יבנו נחושת אלקטרוליטית קשיחה, % 

 קורוזיה.מיוחד המונע  יצופו בציפוי מיוחד פסי הצבירה

 IEC 60890 הקבלן יגיש לאישור חישוב חתכי פסי הצבירה בכל הלוחות לפי תקן

 צלזיוס. מעלות 50לטמפרטורת עבודה 

 הקבלן יגיש לאישור חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל הלוחות לפי התוכניות.

 .אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים מבודדים 250חיווט פנימי עד 

 ממ"ר ניתן לבצע במוליכים מבודדים בתעלות חיווט ובלבד 10חיווט פנימי בחתך עד 

 ממ"ר בתעלות 10 –לבצע חיווט בחתך שמעל ל שישמר אוורור נאות למוליכים. אין 

 חיווט.

 חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בתוואי נפרד מחיווט שלאחר מפסק ראשי.

 חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים מכנית.

 מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:

 חום או אפור -זות אפ

 כחול  -(DEN)אפס

 צהוב ירוק -הארקה 

 

 חיווט פיקודז. 

 חיווט פיקוד יבוצע במוליכים גמישים. כל מוליך ישולט במספר המהדק בשני

 קצותיו, על ידי טבעת פלסטית מודפסת.

 הקצה לחיבור של חוט גמיש יאוחד בסופית מתאימה לחוצה במכשיר מתאים.

 90 -חיווט פיקוד יבוצע במוליכים עם בידוד בעלי עמידות משופרת לחום ושריפה 

 עלות צלסיוס.מ

 ממ"ר. כל מוליך יחובר למהדק נפרד. המהדקים 1.5חתך מינימאלי לחיווט הפיקוד 

 ממ"ר לפחות, חד קומתיים. 2.5מטיפוס מהדק מסילה לחתך 

 חיווט מעגלים הניזונים לפני מפסק ראשי של הלוח יבוצע בכבלים, ההתקנה בתוואי

 נפרד עם שילוט אזהרה.

 לצורך העברה והתקנה באתר, יבוצע חיבור גידי כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים

 פיקוד על ידי סרגלי מהדקים נשלפים. מיקום הסרגלים יהיה נגיש לבקרה

 ולתחזוקה לאחר הפעלת הלוח.

 מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:

 לבן - V230פיקוד כללי 

 כתום - V24פיקוד 

 סגול -בקרה 

 

 מבנה הלוחח. 

 .אם התאמת מידות הלוחות למקום ההתקנהבאחריות הקבלן לבדוק, לוודא ולת

 ס"מ, בין ציר לציר. הצירים מנירוסטה 40צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על 

 מעלות. הלוחות יכללו פנלים פנימיים מלאים ממתכת. 180פתיחה 
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 ציוד הלוחט. 

 ציוד הלוחות יהיה זהה בכל הפרויקט. ציוד הגנות יהיה מתוצרת יצרן אחד. הקבלן

 הציוד מבין הספקים הבאים: יבחר את

Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace   

 

 י. הגשת תכניות לאישור

 כל לוחות הפרויקט לרבות לוח ראשי, לוחות בעמודים, לוח הדלקות ראשי -

 וכיוצא בזה יוגשו לאישור בהגשה אחת. הלוחות יכללו תאום, הפניות ומראי

 מקום לקישורים בין הלוחות.

 עדכן ויתקן את הגשת הקבלן כנדרש.המתכנן י -

 ויגיש למתכנן לאישור חוזר לביצוע. SHOP DRAWING הקבלן יעדכן תכניות -

 חשבון הקבלן בעלות הבדיקות יחויבהיה והקבלן לא תיקן את כל הנדרש,  -

 הנוספות של המתכנן והמפקח.

 להלן פרוט מסמכי הגשה ראשית לפרויקט:

 מקוריצרן  -קטלוג והוראות הרכבה  -

 תיעוד אישורי תקן של יצרן המקור -

 תעודת הסכם ידע והסמכה מיצרן המקור ליצרן המרכיב -

   ISO 9001 אישורי -

 אישור לסימון בתו תקן -

 הגשת תכניות לאישור תכלול את המפורט להלן:

חד קווי, פיקוד כללי, מראה לוח, רשימת ציוד, אישור התאמה למקום ההתקנה, אישור 

 על עמידה בדרישות המפרט. בקרת איכות

 וכן מסמכים ופרטים נוספים אשר יתבקשו באם ידרשו לצורך הבהרת פרטי הביצוע

 כפי שיידרש ע"י המהנדס ו/או המפקח.

 תרשימים חד קווים ייערכו .מדיה מגנטית +A3  תכניות תוגשנה לאישור בגיליונות

 בהתאמה למבנה תאי הלוח, ויכללו תאור התא בו מותקן הציוד.

 ייצור לוחות יבוצע על פי תכניות מאושרות לביצוע.

 יא. בדיקת הלוחות

 , טופס בדיקה של הלוח על 9002. הקבלן יערוך טופס בדיקות הלוח לפי ת.י. 1

 ידי מחלקת ביקורת איכות של הקבלן יוגש למפקח לפני זימון בדיקה של

 ובנוסףהמפקח. טופס הבדיקה יכלול אישור לכל אחד מסעיפי המפרט שלעיל 

 אישור בדיקת פיקוד לכל מעגל פיקוד ולכל מהדק.

 חתום ומאושר. -  (AS MADE). הקבלן יערוך תכניות לוח כפי שבוצעו2

 61439. הקבלן יערוך ויחתום על טופס "הצהרה על התאמה לתקן ישראלי ת.י. 3

 ". TTAלכל לוח המיוצר לפי

 לזימון בדיקת הלוח.. הקבלן יעביר המסמכים שלעיל לאישור המתכנן כתנאי 4

 . הקבלן יודיע למפקח מועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה. בדיקת הלוחות5

 תבוצע באתר או במפעל היצרן, לפי בחירת המפקח. בדיקת הלוחות במפעל

 לא תגרע מאחריות הקבלן לטיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר.

 הקבלן נדרש לסמן את הלוחות בתו תקן. יב. 
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 כבלים 0280.

 1KV0.6\ חלמת ,1516לפי תקן ישראלי  XLPE כבלי כח יהיו כבלים בעלי בידוד

 IEC 60332-1 - N2XY – FR  1 . כבלי תשתית בקרקע ו/או בצנרת יהיו כבלים מטיפוס

 בהתקנה בתוואי משותף יותקנו כבלים מסוגים שונים במובילים נפרדים וישמר מרחק

 הצטלבות.ס"מ בין סוגי כבלים שונים בהשקה וב 5של 

 כל גידי פיקוד ישולטו במספר המהדק אליו מחובר הגיד. בכבלים גמישים המוליך

 החשוף ילחץ על ידי סופית תקנית בחיבורים. מחיר הכבל כולל החיבורים גם כאשר קטעי

 החיבור הינם קצרים.

 כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על הבידוד החיצוני

 שלהם.

 לא יותר ביצוע מופות בכבלים, כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקודות המוצא והסיום.

 כבלי תשתית יותקנו באופן ידני בהשחלה/ במשיכה. משיכת הכבלים תבוצע על ידי כננת

 עם מאמץ מבוקר בהתאם להנחיות יצרן הכבל. הכננת תבצע ניתוק המשיכה אוטומטית

 . בכל פניה בחפירה או בשוחה יותקנו גלגלותבמעבר מעל למאמץ המתיחה המותר

 לשמירת כיוון המשיכה ולהבטחת רדיוסי כיפוף תקניים. קשירת החוט המושך לכבל

 תבוצע בערסל חביקה תיקני.

הכוללים  XLPE כבלים המיועדים לחיבורי שטח חשופים לשמש יכללו גידים מבודדי

כנן יאושרו כפפות כבל ושרוולים תלחלופין באישור מיוחד של המ  .UVכנגד קרינת  הגנה

  .(כלול במחיר ולא ישולם בנפרד)להגנת גידים החשופים לשמש  UVם מתכווצים מוגני

 בהתאם לצורך תבוצע המשיכה בין שוחות בקטעים הכבל ימשך וייפרס על הכביש ויוחדר

 אחר כך בחזרה לשוחה להמשך התוואי.

 או 3M ראש כבל מתכווצות רייקם או קצוות כבלים בשטח ובלוחות יאטמו על ידי כפפות

 כלולות במחיר.פפות ראש כ ממ"ר ומעלה. 16בחתך אלסטימולד לכבלים 

 קונסטרוקציית עזר, במידה ותידרש, להתקנת כננות וגלגלות נכללת במחירי היחידה של

 הכבלים.

 סימון כבלים 0380.

 שיורה המהנדס, הכבלים שיונחו בקרקע יסומנו בסימון פלסטי נטול הלוגן מיוחד כפי

או "קריצ'לי" אוריגינאלית ועליה מספר הכבל, קשורה לכבל  "TIPTAG" סימונית דוגמת

 ל מאושר על ידי המפקח. סימון או שלט סנדביץ קשור כנ"( BAND) סרטים 2על ידי 

 , כניסה/יציאה ממבנה, בכל שוחת כבלים בקרקע.כבלים יבוצע בלוח

 גופי תאורה 4.080

 דרישות כלליותא. 

 ויכללו נורות וציוד הפעלה כנדרש. 08גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט  -

 רפלקטורים, כיסויים, מפזרים וכל החלקים הפריקים לצרכי תחזוקה -

 .ילה על ידי ציריםיאובטחו כנגד נפ

 הברגים, האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות -

 והשתחררות בתנודות ורעידות.

 לפחות. IK8 ה יהיו בעלי חוזק מכני סבירגופי תאור -
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 ויהיה בעל תו תקן 2.2חלק  20גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  1.1

 תעודת בדיקה מלאה. + IECאו ישראלי 

 גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה

 ות ההתקנהאלקטרונית ייעודית אינטגרלית. ההתקנה תתבצע בהתאם להורא

 המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה

 (.10%±)ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת   

 כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי, הקבלן יצרף להצעתו דף 1.2

 קטלוגי מפורט המתאר את עמידת הגוף במפרט זה.

 ורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כללאחריות לכל גופי התא 1.3

 האביזר לחמש שנים, כמו כן תינתן אחריות ישירה של יצרן הגוף.

 לכל גוף תאורה יש לספק קבצי עקומות פוטומטריות מאושרות על ידי מעבדה 1.4

 מוסמכת.

 אישורים ותקניםב. 

 :תנאי לאישור גוף תאורה יהיה עמידה בתקנים המפורטים מטה -

בדיקה  יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי או תעודות

 בארץ הייצור עבור התקנים כמפורט להלן.  ISO17025 ממעבדות מוסמכות

 תעודת מכון התקנים תאשר את הגוף על כל מרכיביו.  2.3 , 2.2חלק  20. תקן ישראלי 1

 (.וניות בקו הזרםפליטת הרמ) 12.3חלק  961. תקן ישראלי 2

 (.הובים בקו האספקהתנודות מתח והב) 12.5חלק  961. תקן ישראלי 3

 .  EN55015 ו/או 2.1חלק  961תקן ישראלי . 4

 (.חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות לציוד תאורה)  IEC/EN6154. תקן 5

 (.2)דרגת ההגנה מפני הלם חשמלי מסוג  IEC60598. תקן 6

 המתקן העונה לדרישות המפרט והתכניות, חישובי תאורה . תחשיב תאורה של7

 .0.8יבוצעו עם מקדם הפחתה     

 רכש גופי תאורה יתבצע לאחר אישור גופי התאורה על ידי המפקח. -

  LED גופי תאורה בטכנולוגית. ג

 גופי התאורה הנ"ל יעמדו בדרישות תקן נוספות:

 .((LED) לציוד בקרהדרישות מיוחדות )  2.13חלק  61347תקן ישראלי  -

  (. LED דרישות בטיחות מנורות) IEC62031  תקן -

   RGO. רמת-(בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה)  IEC62471 תקן     -

 10%±תפוקת אור יציבה ברמת שינוי מתח רשת של      -

 דרישות טכניות נוספות

 , L79 לפי 100%ר מהאביזר תהיה . נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האו1

 מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו.  (Imכאשר בדיקת תפוקת האור )

 ,L70  שעות עבודה יהיו לתקן 50,000. אורך חיים מינימאלי של כל גופי התאורה 2

  80% -, וכמות האור לא תפחת מcº 55  במדידות שנעשו בטמפרטורת עבודה של

 היצרן, כמות מקורות אור כושלות לא יעלה על לאחר משך אורך החיים שהגדיר

.(L80/F20) 20% 
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 97% -שטף האור הנותר לא יפחת מ cº55  ש"ע בטמפרטורה של 6000. לאחר 3

 משטף האור ההתחלתי.

  Photo biological safety IECEN 62778,62471 :. בטיחות קרינה בהתאם לתקנים4 ,

 .RG-0  וכן ברמה של קבוצת סיכון עד

 . 80% תהיה מינימום CRI ת מסירת הצבע. רמ5

 בגופי התאורה בפרויקט לא - LED . הנצילות האורית ההתחלתית של נוריות ה6

 לומן לוואט. 130 -תפחת מ

Mac Adam .7:  לפי אליפסות 2תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום Mac  

Adam (עבור תאורת פנים), ערך שיושג באמצעות מיון הדיודות (BINNING) 

 במפעל היצרן.

  LED כלומר כמות נוריות F10, יהיו ברמה של LED . אמינות: תקלות נוריות8

 מהנוריות הקיימות בגוף , במשך אורך 10%אשר חדלו לעבוד לא תעלה על 

 החיים שהוגדר.

.9 ZHAGAכל גופי הלד בפרויקט יהיו מיצרנים החברים בארגון יצרנים כגון : 

ZHAGA, ניתן יהיה להחליף את רכיב  כך שבגוף תאורהLED אם יש) בלבד 

 ואין צורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו. (צורך

 . הדרייברים יהיו מקוריים, בעלי תקן, ואורך חיים מוצהר של חמש שנים לפחות. 10

 עפ"י ממעבדה פוטומטרית מוסמכת, IES או  LDT . גופי התאורה יהיו בעלי קבצי 11

 לן יבצע חישובי תאורה להוכחת עמידה בדרישות.. הקבLM IES -79 תקן

 ,NICHIA, KUMIED יהיו מתוצרת אחד מאלה: LED . מקורות האור מסוג 12

PHILIPS LUMILEDS, CREE. .כל הנורות בעלות גוון זהה 

 Kº 6000עצמת התאורה בגוון מעל ,5000Kº . טמפרטורת גוון הצבע לא תעלה על 13 

 .(פיק –ערכי שיא ) Kº4000-ב עצמת התאורה 45%לא תעלה על 

 גופי תאורת המגרשיםד. 

 .÷W 1260750Wבהספק LED הגופים יהיו בטכנולוגיית

 .לומן למגרש 5,000,000תפוקת אור משוערת של מערך גופי התאורה 

 וצבועים באבקת   ,IP66  הגופים יהיו מאלומיניום יציקה ובעלי רמת אטימות

 .(קרוב לים)ובסביבה קורוזיבית  UV פוליאסטר בתנור, ועמידים בקרינת

 ומוגני ברקים לפי תקן DALI  הדרייברים יהיו אינטגרליים, ניתנים לעמעום בשיטת

EN 61547. 

 OMNIblast-GEN2שרדר דגם  הגופים יהיו מהדגמים הבאים:

 ניתן להציע בסעיף זה גם גופים בהספקים ותפוקות אור שונים, בכפוף לעמידה

 .ינוי בגובה, כמות, ומיקום העמודיםבדרישות המפרט וללא ש

 . IK-10 -הגנה מפני הולם מינימום-

 . UV גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, בידוד כפול, עמיד בקרינת -

 בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח, דו קוטבי ברמת סיווג יצוידהמשנק/דרייבר  -
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1010KA/KV. 

 תחשיב תאורה ערוך בתכנההקבלן יספק עקומות פוטומטריות של גוף התאורה ו -

 .13201העומד בכל דרישות המפרט והתקן הישראלי  CIE 140-2000 בהתאם לתקן

 תוואים תת קרקעיים 4.080

 כל התוואים בפיתוח השטח יסומנו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן. הסימון יהיה ע"י

 יתדות מתאימים. הסימון יוגש לאישור המפקח לפני החפירה.

 רותחפי 0104.80.

 ס"מ לפחות. 100הצנרת תותקן בחפירה בעומק 

 ס"מ, עליה יונחו הצינורות בצורה 10תחתית החפירה תרופד בשכבת חול מנופה בעובי 

 מרווחת. שכבת חול דומה תכסה את הצנרת. התעלה תמולא באדמת מילוי מהודקת

 טס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים, יניח הקבלן סר 25בשכבות הידוק מלא. בעומק 

 40ס"מ, יניח סרט נוסף עבור כל  40סימון תקני. במידה והחפירה תהיה ברוחב העולה על 

 ס"מ נוספים של חפירה.

 אמצעי בטיחות 024.080.

 כל החפירות יוגנו במחסומים בני קיימא עם שילוט "תעלה פתוחה" ,כנדרש בחוק. כמו כן

 מהבהב או דומה. באזוריםיסומנו מחסומים אלו בסימוני אור בשעות החשיכה ע"י רנאור 

 הדרושים יניח הקבלן גשרונים למעבר הולכי רגל עם מעקות ושילוט מתאים.

 חפירה באזורים עם צנרת קיימת 034.080.

 חשמל,)באזורים בהם החפירה חוצה תוואים ידועים/בלתי ידועים של מערכות שונות 

 ת השגחת צופה מיוחד, תבוצע החפירה תח(תקשורת, טלפונים, מים, צנרת סניטרית ועוד

 שיתמקם בסמוך לכף החפירה וישגיח. אזורים אלו יקבעו לקראת הביצוע ע"י המפקח.

 חפירת ידיים 4.04.080

 חשמל, תקשורת,)באזורים בהם קיים חשש מוגבר לפגיעה במערכות תת קרקעיות שונות 

 ות אלותבוצע חפירת ידיים זהירה לגילוי מערכ(, פונים, מים, צנרת סניטרית ועודטל

 וחצייתן בבטחה. אזורים אלו יקבעו לקראת הביצוע ע"י המפקח, ויבוצעו בהם חפירות

 גישוש.

 מילוי החפירה 5.04.080

 ס"מ. הקרקע 8-החפירה תמולא באותה אדמה שנחפרה, תוך סינון האבנים הגדולות מ 

ס"מ. כלי ההידוק יאושרו ע"י המפקח. עבודת  20תמולא תהודק בשכבות בעובי של 

 תכלול סילוק מהאתר של עודפי הקרקע והסלעים. קבלןה

 חציית אספלטים 6.04.080

 כל משטחי האספלט שאמורים להחצות ע"י התוואים הנ"ל ייפתחו ע"י ניסור. ניסור זה

 יהיה ברוחב מינימלי לפי רוחב החפירה. לאחר הטמנת הצנרת או הכבלים, תמולא

 . כמו כן כוללת עבודת הקבלן(י המפקחכפי שיימסר ע")החפירה בכורכר מהודק בשכבות 

 תיקוני אספלטים כפי שהיה. עובי וסוג האספלטים יהיה זהה לזה הקיים.

 כמו כן יש לתקן ולהחזיר כפי שהיה, מדרכות, אבני שפה אבנים משתלבות וכד'.

 רוחב החפירה 074.080.

מיועדות וחב החפירה יהיה כזה המתאים להכיל את כל המערכות הר הפרדה בין מערכות

בתוכו. אופן ההתקנה כנדרש בתקן. מודגש בזה שיש לשמור מרחקים  להיות מותקנות

המערכות השונות. במידה ויידרש תכלול עבודת הקבלן הפרדה בין  הקבועים בחוק בין

 .(7בלוק )המערכות ע"י קיר חוצץ של לבני הפרדה 
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 צנרת תת קרקעית 8.04.080

ותהיה  התקן קרקעית לפי דרישות התקנה תתצנרת זו תהיה פלסטית כבדה מתאימה ל

 מ"מ. 8מאושרת ע"י המתכנן והמפקח. כל קנה יכלול חוט משיכה מניילון 

 מ"מ 7.5צנרת בקוטר עד  9.04.080

 כל הצנרת התת קרקעית למתקן התאורה החדש, תהיה מטיפוס "קוברה" שרשורית,

 פלסטית דו שכבתית תקנית.

 מ"מ 160110+ קשיחה צנרת 104.080.

ראש כל קטע עם ) 10בעלת תו תקן לחשמל דרג מ"מ  110-160ר צנרת זו תהיה בקוט 

 (.וגומיית אטימה

 תאי מעבר ושוחות 11.4.080

 עבודת הקבלן כוללת אספקה והתקנה של תאי מעבר ושוחות כמפורט להלן:

 תאים טרומיים עגולים 21.4.080

 תחתונה,( בסיס-תושבת)עת התאים העגולים יהיו עשויים מצינור בטון טרומי, עם טב

 טבעת עליונה ומכסה עגול בקוטר מכסימלי קיים. קוטר התאים ועומקם כמצוין בתכניות.

 מ"מ לתאים תהיה דרך 50טון. כניסת הצנרת בקטרים עד  40מכסי התאים יהיו למשקל 

 מ"מ ומעלה תהיה דרך פתח אותו 75הפתח שבטבעת התחתונה. כניסת צנרת בקוטר 

 תחתון של צינור הבטון, כך שהצנרת תיכנס מעל הטבעת התחתונה. עבודתיחצוב בחלק ה

 . בריכות(בין הצינור הפלסטי לגוף הבריכה)הקבלן תכלול תיקוני בטון לסתימת החציבה 

 תעשיות בע"מ" או שווה ערך מאושר.-אלו תהיינה דוגמת "וולפמן

 לא יכלול( נטו)ה ס"מ לפחות. עומק השוח 15בקרקעית השוחות תונח שכבת חצץ בעובי 

 את עובי השכבה הנ"ל.

 מוליך הארקה 31.4.080

 35בכל התוואים התת קרקעיים לעמודי תאורה יונח מוליך נחושת חשוף ושזור בחתך 

 , גלוי באדמה.ך יונח במקביל לצנרתמ"מ. המולי

 מערכת ביסוס לעמודים 5.080

הקבלן, לפי דו"ח  מערכת הביסוס לעמודים תתוכנן על ידי מהנדס הקונסטרוקציה של

של יועץ קרקע מטעם הקבלן. המהנדס הנ"ל יבצע גם פיקוח על הביצוע, ויוציא  קרקע

 בגמר הביצוע. מערכת ביסוס עקרונית מתוארת בתכניות. אישור סופי

 מערכת הביסוס תכלול מתקן הארקת יסוד המשמש להארקת היסוד ולהארקת ברקים,

 מגולוונים בהתאם לתקנות. מ"מ לפחות, קוצים 40/5מבוצע ע"י ברזל 

 פנסים על גבי המרפסת. תכנון 18מטר עם  21תכנון הביסוס ייקח בחשבון עמוד בגובה 

 הביסוס יתבצע בהתאם לתקן הישראלי, מהירות רוח בהתאם לתקן באזור המתקן.

תכניות ביסוס חתומות על ידי מהנדס קונסטרוקטור כולל מספר רישיון והעתק רישיון 

 לאישור.למפקח  יוגשו

 מערכת הביסוס תכלול צנרת הזנה לכבלים כמפורט בפרטים העקרוניים שבתכניות.

 )מותאם לסביבה ימית( מטר 18עמודי תאורה בגובה   6.080

 כללי  016.080.

 העמודים יהיו מתוצרת חברת פ.ל.ה. או שוו"ע. העמוד יהיה מטיפוס קוני רב צלעות ,

 מיקרון, גילוון פנים 120 -ה, עובי גילוון לא יפחת ממפלדה מגולוון באבץ חם, גילוון בטביל

 גופי תאורת הצפה, קולט ברקים, סולם מוגן 18וחוץ. העמוד יכלול "מרפסת" להתקנת עד 

 חיים".-וכבל פלדה "קו
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 א. הקבלן יגיש לאישור המפקח והמתכנן תכניות מפורטות של יצרן

 ישורהעמודים והמרפסות (אחרי קביעת סוג הפנס). רק לאחר א

 המפקח למסמכים הנ"ל ואישור המפקח להזמנת העמודים רשאי

 היצרן לייצר את העמודים והמרפסות.

 ב. הקבלן יפרט במסמכים את כל ההנחיות, החומרים, הבדיקות, והציוד

 וכו' שדרושים להתקנת עמוד כנדרש ע"י היצרן, וזאת בין אם הדרישות

 ספת עבור דרישותצוינו במפרט זה או לא. לא תשולם לקבלן כל תו

 אלה ואחרות גם אם לא צוינו במיוחד.

 ג. על היצרן ובאחריות הקבלן לספק על חשבונו ממכון התקנים הישראלי

 או הטכניון, תעודה המאשרת את התאמת העמודים, וכל האביזרים

 המסופקים ע"י הקבלן לדרישות התקן ומפרט מיוחד זה.

 את ההזמנה. במידה אי עמידה בתנאי המפרט יאפשרו למזמין לבטל

 שידרשו שינויים בתוכנית הביצוע ( כולל הגדלת עוביים, שינויים

 בפרטים וכו' ) הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד

 בתנאי המפרט והחוזה על כל נספחיו.

 ד. יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה, הפריקה וההצבה של העמודים

 ת, מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצעוהמרפסות ולהימנע מחבלו

 תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות המתאימות לעומס

 הנדרש ולא בשרשראות או כבלי פלדה. אין לגרור או לזרוק את

 העמודים על הקרקע. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.

 ה וההצבה,כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה, הפריק

 תתוקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המהנדס ו/או המפקח אשר

 רשאים גם לפסול את העמודים או האביזרים הפגומים.

 ה. באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר, ובכך למנוע

 היווצרות גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי

 ן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבהקרשים. את העמודים יש לאחס

 שתמנע מפולת וסיכון לאנשים הנמצאים בסביבה.

 ו. על היצרן לספק באמצעות הקבלן בכתב הוראות להרכבת והתקנת

 העמוד באתר, ודו"ח בדיקת מעבדה, על סוג הפלדה ועמידתה בתקנים

 הנדרשים.

 וגעיםז. הקבלן יציג לבדיקת נציג המזמין או המפקח את המסמכים הנ

 לתהליך יצור העמודים במפעל.

 ח. ההתקנה תתבצע ע"י הקבלן בנוכחות ובהנחיה צמודה של נציג מוסמך

 של יצרן העמודים, בהתאם לתוכניות והוראות התקנה של היצרן.

 ט. על הקבלן לבצע בדיקת פילוס העמודים באמצעות מודד מוסמך

 התחממותהפילוס יעשה בשעות הבוקר המוקדמות כדי למנוע השפעת 

 על כיוון העמוד.

 י. הקבלן יספק למפקח אישור בכתב של נציג יצרן העמודים כי ההתקנה

 נעשתה בהתאם לנדרש ולפי ההוראות.

 שנים לפחות לתכנון ויצור עמודי 10יא. יצרן העמודים יהיה בעל ניסיון של 

 תאורה מהסוג הנדרש בפרויקט.
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 לוח חשמל וציוד. ב. עמוד יכלול פתח עבורי

 כבלי פלדה נושאים לקשירת כבלי הזנה 6עמוד יכלול מערכת  -

 כבלי הזנה על כבל נושא. 3לפנסים, עד 

 לפי 0יג. העמוד יתוכנן ויבנה לעומס רוח נדרש באזור, דרגת חשיפה לרוח 

 18, עומס לחישוב כולל מרפסת עם בהתאמה 414 812, תקן ישראלי 

 פנסים.

 יבוצעו לפי הגלוון. העמוד יכלול יד. ריתוך, הבסיס, החיזוקים והזרועות

 עם ס"מ X40100 בסיס יצוק עילי, פתח עבור מגש אביזרים במידות

  SS316 מכסה מחוזק על צירים לסגירה אקסצנטרית על ידי בורג אלן

 .Ø 5/16"  תבריג

 טו. לוח החשמל לכל עמוד כולל:

 (.IEC – 60898ק"א ) c .10אמפר איפיון  16קוטביים -מאזים דומאז  – 18

 י זרם  להתנעה.בילמג – 18

 כניסה ליציאה.מהדקים  ל AC-23אמפר  63x3מפ"ז ראשי  – 1

 .DALIלתקשורת מהדקים       

 מילי אמפר. 30עם מאז נפרד וממסר מגן  IP-54אמפר  16בית תקע שירות  -

 כניסות ויציאות אטומות. -

 קבלת עמודים ומסמכים 026.080.

 מסירת המסמכים הבאים וזאת, לכל עמוד ועמוד:קבלת העמודים מהקבלן מותנית ב

 תעודת בדיקה חתומה לכל עמוד ועמוד בנפרד ע"י בודק מוסמך. -

 תוכניות הקונסטרוקציה של העמודים. -

 אישור בכתב חתום ע"י היצרן על התאמה לדרישות היצרן, של ביצוע היסודות, התקנת -

 ל המערכות המשלימות אתבורגי היסוד, התקנת העמוד, מערכת הורדה והרמה וכ

כיוונים של גופי התאורה בהתאם לחישובי התאורה  התקנת והפעלת העמוד, כולל

 והתוכניות.

 אישור חתום ע"י מודד מוסמך על פילוס ואיזון העמוד על הבסיס, וזאת לכל עמוד -

 ועמוד.

 סט תוכניות ביצוע ופרטים של יצרן העמודים. -

 רשימת מסמכים 036.080.

 צעתו למכרז יגיש הקבלן מסמכי של יצרן העמודים להלן:יחד עם ה

 א. רשימת נתונים של עמודי התאורה

 ב. תכניות מפורטות של עמוד המוצע על כל מכיוון, כולל כל החישובים, לרבות

 ברגיי יסוד. מאושרות ע"י קונסטרוקטור ישראלי.

 ג. מפרט עבודות ריתוך.

 ד. מפרט עבודות גלוון.

 ה. תכניות חשמל.

 ו. תכניות והנחיות מפורטות להרכבה והצבת העמודים.

 ז. הנחיות מפורטות להפעלה ושרות.

 עד להתקנה בשטח. –ח. הנחיות מפורטות להובלה ואחסון עמודי התאורה 

 ט. רשימת כבלי חשמל.
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 י. רשימת בדיקות במפעל היצרן.

 תכנון העמוד 4.06.080

 A.A.S.H.T.O תקן האמריקאיא. העמוד יתוכנן כעיקרון על פי ה

 במהדורתו האחרונה וכל העדכונים שנוספו אליו עד יום פרסום

 המכרז.

STANDARD SPECIFICATION FOR STRUCTURAL SUPPORT FOR 

GHWAY UMINAIRES AND TRAFFIC SIGNALS SIGN 

 ב. העמוד יתוכנן לעמידה בתנודות מרביות הנגרמות כתוצאה מרוחות,

 המכסימלית לא תהיה הסטייה ן מאמצים הנובעים מתנודות אלו.וכן יש לקחת בחשבו

 -מגובה העמוד במהירות רוח מכסימלית הכוללת את ה 10% -דולה מג

Gust factor. 

 414מ' לשניה לפי ת"י  51ג. העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח 

 413ד. העמודים יחושבו לעמידה בפני רעידות אדמה לפי ת"י 

 מ"ר כל 0.30גופי תאורה בשטח  18ויבדקו לעומס של  ה. העמודים יתוכננו

 ק"ג כל אחד. 30במשקל של  (,בשטח מלבני שווה ערך)אחד 

 פירוט תכונות העמוד 5.06.080

 מבנה העמודא. 

 העמוד יבנה מלוחות פלדה בפרופיל רב צלעות ההולך וצר באופן רציף

 י שלצלעות בעובי מינימאל 16 -במבנה קוני. העמוד בנוי לפחות מ

 מ"מ. ניתן לחלק העמוד לשתי חוליות. אסור להשתמש בריתוך או5

 ברגים לחיבור החוליות של העמוד, החיבור בין חוליות יהיה חיבור

 החלקה קוני בלחץ של אחד לתוך השני ע"י מכשירי טרפוד.כל שינוי

 מחייב אישור מראש של המתכנן והמפקח.

 בניית העמודב. 

 FE 510 – UNI EN 10025 מודים תתאים לתקןכל הפלדה המשמשת לבניית הע

 0.04%הפלדה תהיה מטיפוס מיוחד לגלוון פלדה דלת סיליקון 

  . NFA 91121או לפי תקן  BS 5135 הריתוך יבוצע בהתאם לתקן הבריטי

 העמוד יבנה מלוחות פלדה הנחתכים לטרפזים ומכופפים ליצירת חתך

 70%האורכי יהיה בחדירה של רב צלעות ללא ריתוכי רוחב. הריתוך 

 . העמוד יחובר100%אזור החפיפה יהיה בחדירה של , הריתוך בלפחות

 באופן טלסקופי ע"י לחץ באמצעות שני מכשירי טירפור. בתחתית

 העמוד יותקן פתח כבד במידות המתאימות על מנת לאפשר גישה נוחה

 נילציוד המורכב בתוך העמוד, הפתח ייסגר בדלת תואמת עמידה בפ

 חבלה ופגעי אקלים, ותנעל באמצעות מנעול בטחון כבד.

 אזור הפתח מסביב יחוזק ע"י פסי פלדה מרותכים על מנת להחזיר

 לקטע העמוד באזור הפתח את החוזק של עמוד מושלם, ולמניעת

 קריסה.

 פלטת הבסיסג. 

 פלטת הבסיס תתאים לעמוד ותהיה נקיה משאריות ריתוך, והריתוך

 לעמוד יעמוד במלוא החוזק של החתך.המחבר את הפלטה 
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  לגילוי ליבוד  (ULTRASONIC) הריתוכים יעברו בדיקה על קולית כל 

 .DIN מובלעות. עם העמודים תצורף תעודת בדיקה בהתאם לדרישות תקןו

 החלוקה. בפלטה יהיו חורים עבור ברגים המחולקים סימטרית על מעגל 

 והמפקח,  את אישור המתכנןכל שינוי או חריגה מהדרישות מחייבת 

 על היצרן לספק שתי שבלונות מתכתיות עבור ברגיי היסוד

 יותקנו ביציקת הבטון של ראש הכלונס.ש

 (קורוזיה)הגנת העמוד בפני שיתוך  ד.

 הגנת העמוד וכל חלקיו בפני שיתוך מתבססת על גלוון. העמוד כולו

 הישראלי יגלוון בחלקו החיצוני והפנימי בטבילה חמה בהתאם לתקן

 .לתקנים בין לאומיים מוכרים BS729 בהוצאתו האחרונה918  

 מיקרון. כל הברגים, 120עובי ממוצע מינימאלי של הגלוון הוא 

 האומים והדסקיות יגלוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות

 בהוצאתו האחרונה או לתקנים בין לאומיים 918התקן הישראלי 

 מיקרון. יצרן העמודים ינקוט 56היה לפחות מוכרים, אך עובי הגלוון י

 עפ"י תקנים ישראליים או)מראש בכל האמצעים המתאימים 

 להבטחת שלימות ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י (אמריקאיים

 העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.

 פלדת אל, יש לספק ברגים אומים ודסקיות מבמידה וידרוש המזמין

 חלד ללא תוספת מחיר. ברגיי היסוד וכל הברגים האחרים המגולוונים

 יסופקו כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג ברגיי

 היסוד יהיו מיוצרים ע"י יצרן העמודים כולל שבלונה מתכתית ליציקת

 היסוד. הברגים יהיו מרותכים בכלוב לאלקטרודת הארקת יסוד לפי

 וק.התקן והח

 אופני מדידה 7.080

 שבהוצאת הועדה הבין 08אופני המדידה הינם אופני המדידה המפורטים במפרט הכללי 

 משרדית.

 מפרטי העבודה שלעיל הינם חלק של אופני המדידה ולפיכך כל חומרי העזר, עבודות

 נלוות וכדומה המפורטים במפרטים ימדדו ככלולים במחיר היחידה של הסעיף העיקרי

 ולא ישולם עבורם בנפרד.במפרט 

 כל סידורי בטיחות העבודה וחומרי העזר הכרוכים בהתאמת מתקנים קיימים לעבודה,

 כנדרש בתקנות או הוראות המפקח, כלולים במחירי היחידה של העבודות ולא ישולם

 עליהן בנפרד.

 למען הסר ספק, מחיר מערכת תאורה מושלמת כולל את כמות הפנסים כפי שתידרש

 מפרט.בתנאים המפורטים ב לעמידה

 הצהרת הקבלן 08.80

 אני החתום מטה ______________ מצהיר כי על פי תחשיב התאורה המצורף

 להצעתנו, מתקן התאורה המוצע יבוצע באמצעות:

  ______________ גוף תאורה דגם ______________ תוצרת 

 אור לגוף תאורה _______________ תפוקת 

 שוערת _____________ כמות גופי תאורה מ 
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 בדרישות.יתווספו גופי תאורה כנדרש לעמידה ידת הנדרש, במ 

 

 

 

___________  

                                 הקבלןחתימת            
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