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היחידה תכלול לוח אינטגראלי ביחידת מיזוג האוויר, כולל בקר שיציג ע"י תצוגה  7.7.3.

כל תקלה אפשרית7 כל יחידה תכלול מתאם דיגיטאלית את סטטוס פעולת המעבה ו

 תקשורת אשר יאפשר חיבור בין היחידות למערכת הבקרה המרכזית7

 
. לא תאושר יחידה עם חומר A410R ,134A-R  ,507-Rסוג הקרר הנדרש הוא  ..7.7.

אנטרופי )אשר מצריך יניקה של חומר הקירור ומילוי חדש במקרה של -קירור איזו

 7נזילה(

 

 ר /יחידות אוויר צח יחידת טיפול באווי 73.

תהיה מסוג יחידה לטיפול באוויר7 כל  cfm 3000בספיקת אוויר מעל  כל יחידה 7373.

 יחידות האוויר הצח יהיו מסוג יחידות טיפול באוויר7

 

היחידות תהיינה מושלמות ותכלולנה, בין השאר, שלד אלומיניום, פנלים מבודדים,  7373.

כולל הרכבה למניעת גשרי קור, מפוח אוויר, סוללת מים, מסננים, תריסי ויסות 

אוויר, לוח חשמל , אביזרי פיקוד ובקרה )לרבות מערכת אקונומיזר על מחזור 

דרושים להפעלה מושלמת של יחידות דו תכליתיות(  וכל האביזרים ה -האוויר

 היחידה7 

 

היחידות יתלו מהתקרה  תוך שימוש  בבולמי רעידות נאופרן כדוגמת תוצרת  .737.

MASON7 

 

שלד היחידה יהיה עשוי מפרופיל מיציקת אלומיניום פח בידוד פח 7 הפרופילים יצופו  7373.

בציפוי אנודייז, הפרופילים  יהיו מבודדים ונסתרים בצורה כזו אשר תמנע את 

ימת האוויר עליהם )הרכבת הפנלים על שלד היחידה יעשה בצורה אשר תמנע גשר זר

 קור(7

 

 כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מצופים אבץ7 7373.

 

מ"מ בין  30מ"מ עם בידוד תרמי של  3733הפנלים יהיו עשויים מפח כפול בעובי של  7373.

 (Double Skin  7שני השכבות )

 

 אפוקסי7הפנלים יהיו צבועים בתנור בצבע  .737.

 

 37ברכת הניקוז תהיה עשויה מפלב"מ עם בידוד תרמי  בעובי של " 7373.

 

היחידות  יכללו דלתות שרות, אשר יאפשרו גישה חופשית לכל אחד ממרכיבי  7379.

 היחידה7
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 היחידות  תהינה בנויות כיחידה  אחת7  73730.

 

, 373ניקוז היחידה יעשה באמצעות צינור הניקוז7 צינור הניקוז יהיה בקוטר של " 73733.

 צינור היחידה יחובר לסיפון בגובה מתאים לתת הלחץ ביחידה7 

 

סוללות הקירור תהינה מקוררות מים, הסוללה תותקן בניצב לזרימת האוויר7 תכנון  73733.

 500FT/min 7א יעלה על היחידות  יבטיח כי מהירות זרימת האוויר על פני סוללות ל

 

מפוח האוויר יהיה מסוג צנטריפוגלי עם כפות נוטות לאחור בספיקה של ובלחץ  .7373.

 המתאים לדרישות המפרט7

 

מפוח האוויר,המנוע החשמלי והתמסורת )הרצועות(  יותקנו על גבי בולמי רעידות  73733.

 נאופרן מופרדים ממבנה היחידה7

 

 יחה של רצועות התמסורת7היחידה  תכלול מנגנון מכאני אשר יאפשר מת 73733.

 

או שו"ע7 המסבים יהיו מתכוונים מעצמם  SKFמסבי המפוח יהיו כדוגמת  תוצרת  73733.

 שעות לפחות7  300,000בעלי שתי שורות גלילים7 אורך חיים המחושב 

 

המפוחים יסופקו כאשר הם  מאוזנים איזון סטטי ודינאמי7 האיזון יהיה לפי תקן  .7373.

3930/3ISO   37לפי קריטריון. G 7  המפוחים יסופקו עם מסמך המבטיח את האיזון

 ומרכז את  תוצאות האיזון7

 

היחידה תכלול מצערת לויסות  כמות אוויר צח, כולל התכן מכאני המאפשר נעילה  73733.

 של מצב המצערת7

 

היחידה תכלול מערכת בקרה מושלמת אשר תבטיח את תפקוד היחידה7 בין השאר  73739.

ה מפני חוסר זרימת אוויר, אינדיקציה על תכלול מערכת הבקרה של היחידות הגנ

 מסנן סתום  וממסר יתרת זרם למנוע המפוח, טמפרטורה גבוה באזור גופי החימום 7 

 

בקרת הטמפרטורה של היחידה תעשה באמצעות שליטה על שסתום מים  73730.

פרופורציונאלי תלת דרכי, אשר יווסת את כמות המים הזורמים דרך הסוללה, 

רה באוויר החוזר, בקירור, בחימום שליטה על גופי חימום בהתאם למדידת טמפרטו

 חשמליים )בהספק כפי שמופיע בנתוני היחידה(7 

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 93 - 

מחיר היחידה יכלול את כל  אביזרי הבקרה הדרושים לפעולה מושלמת של המערכת,  73733.

לרבות: חישן טמפרטורה, בקר, חישן זרימה, בורר לקביעת ערך רצוי, חישן 

 ים7טמפרטורה בשסתום ויסות מ

 

בקר היחידה יהיה בקר אוטונומי מתאים ליחידות מיזוג אוויר כדוגמת תוצרת  73733.

Siemens 

 

יחידות אוויר צח תכלול מערכת בקרה המבוססת על מדידת הלחץ בתעלת האספקה  .7373.

 ושליטה על מהירות סיבוב המפוח באמצעות משנה תדר7 

 

כל יחידה תכלול מדידת טמפרטורה וויזואלית של טמפרטורת אוויר אספקה וחזרה  73733.

 )מד כספית(7 

 

ביחידות בהם קיימת בקרת לחות תיעשה הוספת הלחות בתעלת האספקה7 בקטע בו  73733.

מותקנת יחידת הוספת הלחות, תותקן תעלת פלב"מ7 מחיר מיתקן הוספת הלחות, 

 היה חלק מעלות היחידה7 כולל התעלה, מערכת הבקרה וכל הדרוש, י

 

 מערכת הסינון תתבסס על שתי דרגות סינון: 73733.

  מסוג:  אמרגלס33%7דרגת סינון ראשונית ליעילות של , 

  מסוג: 0%.דרגת סינון שנייה ליעילות ,FARR30/307 

 

 400fpm7שטח הסינון לכל דרגת סינון יתאים למהירות אוויר של  .7373.

 

לוח החשמל יהיה חלק אינטגראלי של יחידת המיזוג7 הלוח יורכב ליחידה עם  73733.

 משככים, כך שרעידות מהיחידה לא יעברו לכיוון לוח החשמל7 

 

מ"מ עובי צבוע בצבע יסוד ועליון,  3לוח החשמל יהיה בנוי מארון פח דקופירט  73739.

ח, פירוק להתקנה על קיר7  ארון הפח יהיה עם דלת וחזית פנלים מפח בפנים הלו

פנלים, או פתיחת דלתות יהיו ללא צורך בשחרור ברגים, או ידיות של מפסקים, או 

 אביזרים אחרים7 

 

 -מבנה הלוח ייבנה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו בתוספת מקום שמור ל 737.0.

 ציוד נוסף מכל סוג שקיים בלוח7  33%

 

 המרבי הצפוי7 מהעומס  33% -הלוח יתוכנן ויותאם לעומס חשמלי הגדול ב 737.3.

 

 יותקן ממסר תלת פאזי לגילוי חוסר, היפוך פאזה ופחת מתח7 737.3.
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 בלוח יותקן ממסר להפסקה בזמן גילוי אש, ע"י מגע יבש ממערכת גילוי אש7  ..737.

 

 צנרת חומר קירור  79.

מסופקת  "  Mתהיה מנחושת  טיפוס " "5/8צנרת הקרר עבור קטרים של עד  7973.

( תהיה הצנרת  3)ועד קוטר "  "5/8-מבחבילות מגולגלות7 עבור קטרים גדולים 

תהיה עשויה פלדה  3"-" מסופקת במוטות ישרים, צנרת בקוטר גבוה מLמטיפוס "

 שחורה 7 

 

 לפחות 7  3%הלחמת הצנרת תעשה באמצעות חומר הלחמה עם ריכוז כסף של  7973.

 

את הצינורות יש לנקות לפני התקנתם, על מנת למנוע חדירת מזהמים למערכת7  .797.

דה יש להקפיד על אטימת קצוות צנרת על מנת למנוע חדירת מזהמים במהלך העבו

 ואדי מים7

 

קשתות יהיו בקוטר המתאים לקוטר הצינור, הקשתות יהיו מסוג "קשת רחבה"  7973.

(LONG RADIUS"7בלבד )" 

 

חיבורים, מעברים בין קטרים, קשתות ופיצולים יעשו באמצעות רכיבי צנרת  7973.

 צינור בתוך צינור(7 סטנדרטיים )לא יתקבלו חיבורים של

 

 על מנת להקל על זרימת השמן בצנרת, בכל עלית צנרת יש להתקין "זקף" )סיפון(7  7973.

 

בקו  °3בקו הנוזל,  .°צנרת הנוזל וצנרת היניקה יותקנו עם שיפועים בכוון הזרימה ) .797.

 היניקה(7 

 

 החיבור בין כל אלמנט רועד לצנרת יעשה באמצעות חיבורים גמישים7 7973.

 

ל גבי תומכים )ראה סעיף תמיכות צנרת(7 החיבור לתמיכות יעשה הצנרת תונח ע 7979.

 בצורה כזו אשר תאפשר לצנרת מקום להתפשט ולהתכווץ )עקב שינויי טמפרטורה(7

 

מעבר הצנרת דרך קירות ותקרות ייעשה באמצעות שרוולים, האיטום ייעשה  79730.

 באמצעות פוליאוריטן מוקצף7 

 

 צנרת (7את הצנרת יש לבודד )ראה סעיף בידוד  79733.
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לאחר התקנת הצנרת יש לבדוק אם לא קיימות נזילות/פגיעות בצנרת  –בדיקת צנרת  79733.

 730 הבדיקה תעשה בשני שלבים, בשלב הראשון יוזרם לצנרת חנקן בלחץ של 

( ותבוצע בדיקת נזילות )באמצעות מי סבון(7 בשלב השני יוזרם  300psiאטמוספרות )

( ותבוצע בדיקה לאיתור  150psiפרות )אטמוס 30למערכת חומר קירור בלחץ של 

 נזילות7 הבדיקה תיעשה באמצעות גלאי נזילות חשמלי7 

 

 לאחר בדיקת הצנרת יש להטעין את המערכת בחומר קירור7  .7973.

 

 בידוד צנרת חומר קירור 730.

בידוד הצנרת יעשה באמצעות גומי סינטטי מוקצף בעל בועות  – צנרת מחוץ למבנה 73073.

מעלות פרנהייט  330אטומות, גמיש, ומתאים לעבודה בטמפרטורה מכסימלית של 

)ארמפלקס( עם הדבקה במקום החיבור7 שכבת הבידוד תיעטף בציפוי תחבושת 

 מ"מ7 073סילפס בצבע לבן ובשריון פח בעובי של 

 

ד הצנרת יעשה ע"י שרוולי  "ארמופלקס" עם הדבקה בידו – צנרת בתוך המבנה 73073.

 7 הציפוי ייעשה עם חפיפה של שני שליש/שלישPVC7עטופים באמצעות ציפוי 

 

 עובי הבידוד המינימאלי יהיה: .7307.

 קוטר צינור

[Inch] 

בידוד גומי  סינטטי 

 כדוגמת ארמופלקס

[mm] 

5/8" 33 

7/8" 33 

1/8"3 .3 

5/8"3 .3 

1/8"3 .3 

5/8"3 33 

1/8". 33 

 גומי סינטטי-עובי בידוד מינימאלי צנרת נחושת, בידוד "ארמופלקס" 
 

את הבידוד יש להשחיל לאורך הצינורות, ללא חתך לאורך שרוול הבידוד7 במידה  73073.

ולא ניתן להשחיל את שרוולי הבידוד ללא חתך, יש להדביק את החתכים באמצעות 

 דבק מתאים, ולכסות את ההדבקה בסרט הדבקה7 

 

 על בידוד הצנרת תהיה בצבע המתאים לסוג הצנרתPVC 7-עטיפת ה 73073.
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התליות יהיו עשויות מפח מגולוון7 מוטות ההברגה/ ברגים יהיו בקוטר של  –תליות  73073.

במקומות בהם תעוגן  לפחות7 המרחק בין התליות לא יעלה על שני מטרים7  "3/8

 אשר יאפשרו עיגון צנרת ללא מעיכת בידודPVC 7הצנרת לתליות יותקנו שרולי 

 

 אביזרי צנרת חומר קירור 733.

כל אביזרי הצנרת לרבות ברזים, משקפת נוזלים, ברזים חשמליים, מסננים, שסתומי  73373.

,  או  Danfoss,Sporlan :חוזרים, יהיו כדוגמת תוצרת חברת-התפשטות, ברזים, אל

 שווה ערך מאושר7

 

 תוצרת "אנקונדה"7חיבורים גמישים יהיו כדוגמת  73373.

 

 חשמל ובקרה  .4

 (VRF)יחידות מפוח נחשון ויחידות יחידת מיזוג אוויר בחדרים/כיתות  3737

התקנת היחידה כוללת את כל עבודות החשמל, לרבות: הזנת היחידה, חיבור  373737

למערכת הבקרה וכל הדרוש לעבודה מושלמת. הקבלן יבדוק לפני מתן הצעת מחיר 

את מערכות החשמל. לא תשולם תוספת עבור עבודות חשמל לצורך חיבור היחידה 

 הפנימית. 

 

 :הבקר יאפשרכל יחידה תכלול בקר עצמאי מקורי של היצרן7  373737

 מקומי, או מרחוק(7 הפעלה /כיבוי(  

 7תצוגה דיגיטלית של הטמפרטורה בחדר 

 

כל יחידה תכלול כאמור בקר עם חיבור לתקשורת, דרך כבל התקשורת ניתן יהיה  3737.7

: העברת חיווי מצב על פעולת כל אחת מיחידות מיזוג האוויר מרחוק לראות ולשלוט

רטורה נמדדת בחלל הממוזג; היחידה: פועל/מופסק/תקלה; העברת טמפ

קביעת/שינוי ערך רצוי ממערכת הבקרה המרכזית; קביעת זמני הפעלה והפסקה 

 משעון מערכת הבקרה המרכזית )יומי/שבועי( ואפשרות למעקף יזום של השעון7

 

כאמור היחידה תכלול שסתום התפשטות חשמלי מבוקר בצורה רציפה7 בקרת  373737

 C37°הטמפרטורה תהיה בדיוק של 

 

 רכת הבקרה תכלול את כל ההגנות הדרושות לצורך הפעלת היחידה7 מע 373737

 

כאמור כל יחידה תחובר למערכת הבקרה המרכזית אשר תאפשר שליטה על פעולת  373737

 דרך המערכת המרכזית7  וקביעת ערכים רצויים היחידה
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 בקרת מקררי מים ומשאבות 3737

ההעמסה של לכל מקרר מים תהייה מערכת בקרה מובנית, אשר תשלוט ברמת  373737

היחידה לפי הפרש הטמפרטורה בין הנמדדת לרצויה של המים הקרים במחלק 

האספקה7 לוח מקרר המים יכלול מתאם תקשורת לצורך העברת כל הנתונים 

 הנמדדים/מבוקרים אל מערכת הבקרה המרכזית7

 

בקר מרכז האנרגיה שימוקם בלוח המשאבות יבצע השוואת שעות עבודה של מקררי  373737

די החלפת המקרר המוביל7 הבקר יפעיל את משאבת המים של מקרר המים י-המים על

המיועד להכנס לעבודה, ורק לאחר קבלת חיווי על פעולה תקינה של המשאבה ממפסק 

 זרימה, יכנס מקרר המים לעבודה )לאחר השהייה(7

 

בקר מרכז האנרגיה יכלול מתאם תקשורת ויעביר נתוני פעולה ותקלה של המשאבות  3737.7

 הבקרה המרכזית7למערכת 

 

 VRFבקרת יחידות עיבוי   37.7

יחידות העיבוי יסופקו עם בקר אינטגראלי מקורי של היצרן7 הבקר יכלול את כל  37.737

 לרבות:  ,מעגלי הבקרה הדרושים

  בקרת עומס רציפה למדחסים 

  בקרת לחץ עיבוי 

  הגנה לכל מדחס 

  חיווי תקלות 

   חיבור תקשורת 

  צג דיגיטלי לתצורת מצב המערכות 

 

 כאמור כל מדחס יכלול את כל ההגנות הדרושות לרבות   37.737

  הגנת לחץ גבוה 

  הגנת לחץ נמוך 

  הגנת עומס יתר 

 הגנת לחץ שמן 

  

העבודות כוללות את חיבור הזנת החשמל ליחידה מלוח חשמל מערך מעבים )כולל  37.7.7

הזנה ללוח החשמל תבוצע חיבור ללוח, מחיר כבל בין לוח חדש ליחידה וכל הדרוש(, 

, חיבור הקבלן בשימוש של כבל קיים במקרה הצורך הקבלן יספק כבל חדשע"י 

 הכבל ללוח  וחיבור הזנה ליחידה יעשה ע"י הקבלן7 
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הקבלן יספק את כל הדרישות והנתונים הרלוונטיים לצורך הזנת היחידות לרבות  37.737

 הספק/זרם חשמלי, סוג כבל הזנה וכדומה7 

 

תקשורת למערכת הבקרה והתצוגה מתאם כל יחידת עיבוי תחובר באמצעות  37.737

מערכת הבקרה המרכזית תקבל מכל יחידת עיבוי ותציג את מצב הפעולה,  המרכזית7

 העמסת היחידה ותקלות7

 

 (Package)בקרת יחידות מוכללות  3737

כל יחידה מוכללת תכלול בקר עצמאי אשר ישלוט בפעולתה, בהתאם לטמפרטורה  373737

ב העבודה של היחידה והטמפרטורה הנמדדת באתר הממוזג ויעביר נתונים על מצ

 באתר אל מערכת הבקרה המרכזית7

 

זמני פעולת והפסקת היחידה ייקבעו דרך שעון הפעלה יומי/שבועי במערכת הבקרה  373737

המרכזית7 ניתן יהיה לבצע הפעלה/הפסקה יזומה של היחידה ממערכת הבקרה 

 המרכזית7

 

 בקרה מרכזית  3737

מרכזית7 המערכת תתבסס על מחשב כאמור המערכת כוללת מערכת בקרה ותצוגה  373737

, אשר יאפשר לקבל נתונים בצורה גרפית על מצב היחידות HMIתצוגה עם תוכנת 

 בחדרים ויחידות העיבוי7 

 

מערכת הבקרה תכלול מחשב תצוגה )יסופק ע"י הקבלן(, אשר יציג את מצב  373737

 המערכות, כמו גם תקלות7 

 

תפעוליים, ותאפשר לראות בזמן אמת מערכת התצוגה תאפשר שליטה על פרמטרים  3737.7

את מצב המערכות, לרבות שליטה על פעולת יחידות עיבוי, יחידות פנים, 

 טמפרטורות בחדרים וכל הדרוש לעבודה מושלמת7

 
מערכת הבקרה תאפשר קביעת לוח זמנים להפעלה וכיבוי של מערכת המיזוג. לוח  373737

ל יום את שעות ההפעלה הזמנים יהיה ברמה שבועית לפחות )כך שניתן לקבוע לכ

והכיבוי(. הפעלה והפסקה יומית יקבעו עבור מקררי המים בלבד. עבור כל היחידות 

 האחרות ייקבעו רק זמני כיבוי. 

 
לתקשורת אל מערכת  וחיבור את מקרר המים יכיל מתאם תקשורת אשר יאפשר 373737

 הבקרה המרכזית7

 
 לוח החשמל הפעלה מרחוק יכלול לפחות את הדרישות הבאות :  373737

 לוח החשמל יכיל מפסק בורר הפעלה מרחוק /הפעלה ממקרר המים,  37373737
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הלוח יכיל מפסק בורר הפעל/הפסק /אוטומטי  )כאמור בנוסך למפסק בורר  37373737

הפעלה מקרוב , הפעלה מרחוק(7 במצב אוטומטי תעבוד המערכת לפי תוכנית 

 ה 7 זמני פעולה/הפסק

 
הלוח יכיל כאמור מונה זמן יומי/שבועי לפחות כל שניתן יהיה להפעיל  373737.7

 המערכת לפי לוח זמנים קבוע מראש7 

 
לוח החשמל יכיל תצוגה של טמפרטורת המים המספקת וטמפרטורת המים  37373737

החוזרת למקרר 7 כמו כן תכיל נורות אינדיקציה על תקלה במקרר המים 

 וסטאטוס עבודה )עובד או לא ( 7

 
)לכל מקרר מים( כולל מדידת  COPהמערכת תכלול מערכות מדידת  37373737

ספיקת מים, הפרש טמפ' כניסה ויציאה מקרר מים ומדידת הספק למקרר 

 והצגתו בהתאם להנחיות משרד האנרגיהCOP 7המים, כולל חישוב 

 

 :תכיל לפחות את המסכים הבאים HMI-תוכנת ה   3737.7

 ומשאבות7: מקררי מים מסך תצוגה למרכז האנרגיה 

  ,)מסך לכל מקרר מים )כל הנתונים, כולל תצוגת רמת העמסה

, הספק נצרך ועלות הפעלה COP-רגעי וגרף COPכולל תצוגת 

 מצטברת, זמני עבודה בפועל ומספר התנעות7

  יחידת מסך תצוגה לכלVRF  ,חיצונית, כולל: מצב עבודה

תקלות, הספק רגעי נצרך, גרף הספק נצרך, מניית שעות עבודה, 

 עלות חשמל מצטברת7

  יחידה מוכללת, כולל: מצב עבודה, תקלות, מסך תצוגה לכל

הספק רגעי נצרך, גרף הספק נצרך, מניית שעות עבודה, עלות 

 חשמל מצטברת7

  טמפרטורותלאולם הספורט: מצב יחידות, מסך תצוגה  

 רצויה/נמדדת, כולל תקלות7

 ים למספר כיתות )כפי שיוגדר(, כולל מצב תצוגה אזורי כימס

יחידה פנימית בכל כיתה, ציון ערך רצוי וערך נמדד לטמפרטורה 

 בכל כיתה ואפשרות לשינוי ערכים רצויים7

 7מסך תצוגה למשרדים 

 (, מסך זמני פעולה והפסקה המוגדרים לכל יחידה )יומי/שבועי

 עם אפשרות לשינוי7

  מסך פרמטרים ראשי 
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רשימת המסכים  7הערה : המזמין יהיה רשאי לבחור להוסיף מסכי תצוגה

המובאת במפרט הינה הרשימה המינימאלית אליה יידרש  הקבלן 7 הקבלן 

 HMI 7לא יהיה זכאי לתוספת עבור הוספת מסכי 

 

 מפרט לעבודות חשמל  .5

 עבודות החשמל כוללות:  3737

חיבור חיווט בין המעבים ליחידות הפנימיות )מאיידים( העבודות יכללו את אספקת  373737

הציוד, התקנתו בלוחות החשמל, כולל מחיר החיווט ליחידות הקצה והספקת כל 

 האביזרים, חומרי העזר והעבודות הדרושות לעבודה מושלמת של המערכת7 

 

-SM-3אספקה והתקנה של מערכת הזנת כוח למאיידים כולל מפסק "מזגנית" דגם  373737

L/U  לכל מאייד, כולל חיבור הזנות למאיידים חדשים, הקבלן יספק את הכבל ויחבר

 את היחידה לשקע קיים7

 

קבלן בהתבססות על הזנה קיימת7 חיבור של לוח חשמל חדש )ההזנה תסופק ע"י ה  3737.7

( למערך מעבים, מחיר כבלי הזנת המעבים תעשה חדשה אם צריך יספק הקבלן הזנה

 ע"י המזמין, חיבור בין לוח החשמל ליחידות העיבוי יעשה ע"י הקבלן 7 

 

אספקה והתקנה של לוח חשמל למעבים אשר יזין ויבקר את פעולת כל מערך  373737

המעבים7 לוח החשמל יהיה מושלם ויכיל את כל הנדרש לרבות, מפסקים , נורות 

יזרי מדידה )זרם מתח והספק(, מגענים, מהדקים, בקרים מתאמי סימון , אב

 תקשורת , מתנעים וכל הדרוש לעבודה מושלמת של  לוח החשמל ומערכת הבקרה  

 

 המרכזית )אותה יספק הקבלן(HMI 7חיבור מערכת הבקרה למערכת  373737

 

 עשו בהתאם: יעבודות החשמל י 3737

משרדית המיוחדת למפרט הכללי למתקני חשמל פרק בהוצאת הועדה הבין  373737

 בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון7 

 

ל"חוק ותקנות בנושא חשמל" במהדורתו המעודכנת ולתיקונים והעדכונים  373737

 שפורסמו7

 

 לתקן הישראלי7 3737.7

 

עבור ציוד     IEC .93עבור לוחות עם ציוד ובקרה למתח נמוך, ותקן   IEC 3.9תקן  373737

 מיתוג ובקרה למתח נמוך7
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 , לוחות חשמל337לי למערכות מ"א פרק למפרט כל 373737

 

בכל מקרה של סתירה בין המסמכים הנ"ל למסמך זה, יקבע הרשום במסמך זה7 כמו  373737

 כן בכל מקרה של סתירה יש לידע את המזמין

 

 ידי המזמין והמתכנן7-יצרן לוחות החשמל יאושר על 37.7

 

לפני בניית לוח החשמל יגיש הקבלן למזמין  תוכניות עבודה מפורטות של הלוחות הכוללים  3737

דגמי אביזרים ותוצרתם, סידור סרגלי המהדקים, מבט על חזית הלוח ולתוך הלוח, מידות 

-כלליות, חתכים אופייניים ורשימת שילוט7  בניית הלוח תחל רק לאחר אישור התוכניות על

 ידי המזמין7 

 

ידי היצרן ותרשם תעודת בדיקה, ורק -השלמת בניית לוח החשמל ייבדק הלוח על לאחר 3737

 לאחר מכן יוזמנו המזמין והמתכנן לבדיקתו 7  הלוח יועבר לאתר רק באישור המזמין7 

 

 לוח החשמל יבנה בהתאם לסעיפים הבאים: 3737

עובי צבוע בצבע יסוד ועליון,  מ"מ 3יהיה בנוי מארון פח דקופירט  מבנה לוח החשמל 373737

להתקנה על קיר ו/או להעמדה על הרצפה7  ארון הפח יהיה עם דלת וחזית פנלים 

מפח בפנים הלוח, פירוק פנלים או פתיחת דלתות תהיה ללא צורך בשחרור ברגים או 

ידיות של מפסקים או אביזרים אחרים7 על הלוח לעמוד בטמפרטורת סביבה של 

C30לול חריצי אוורור בשטח מספיק7 7 מבנה הלוח יכ 

 

 -מבנה הלוח ייבנה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו בתוספת מקום שמור ל 373737

 ציוד נוסף מכל סוג שקיים בלוח.  30%

 

 . מהעומס המקסימאלי הצפוי 33% -הגדול ב לעומס חשמליהלוח יתוכנן ויותאם  3737.7

 

מקסימאלי הצפוי,  מהזרם ה 33 % -המפסק הראשי יהיה מותאם לזרם הגדול ב 373737

 . עם הגנות מגנטית ותרמיתהמפסק הראשי 

 

יוכנו דרגה אחת מעל ההספק החשמלי של הלוח )כמתואר בסעיף  פסי הצבירה  373737

הקודם(7 פסי הצבירה יהיה מנחושת אלקטרוליטית יותקנו ויחוזקו בתוך הלוח 

 . בהתאם לזרם הקצר המתוכנן7 לכל בורגי החיבור תהיה גישה לטיפול ואחזקה

 

 . לגילוי חוסר, היפוך פאזה ופחת מתח ,יותקן ממסר תלת פאזי 373737

 

 . יותקן ממסר להפסקה בזמן גילוי אש ע"י מגע יבש ממערכת גילוי אש 3737.7
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 . יותקן ממסר ריכוז תקלות 373737

 
בלוח תותקן מערכת גילוי וכיבוי אש בהתאם לתקן. כולל חיבור למערכת הכללית  373797

 של בית הספר

 

 :כדלקמןבלוח יותקנו אמצעי חיווי  3737307

 מד זרם ראשי לכל פאזה, מד מתח עם בורר פאזות שיחוברו לאחר המפ"ז 373730737

 . לסימון מתח בפאזות הראשיות LEDנורות  .כמו כן יותקנו 

 

 : לחיווי פונקציונאלי כגון LEDנוריות  373730737

   ירוק,  –פעולת מנוע 

   צהוב –פעולת הפשרה 

  אדום –תקלה או עומס יתר במנועים 

  אדום –תקלות למיניהן 

 

 כמו כן יותקן לחצן לבדיקת כל הנוריות 7 3737307.7

 

 יותקן פעמון/זמזם לאזעקה ומנורה מהבהבת, כולל לחצן השתקה7  373730737

 

 יותקן ממסר לריכוז תקלות7  373730737

 

 .סידור האביזרים והציוד בלוח יבוצע תוך ריכוז האביזרים באופן פונקציונאלי 3737337

 

 .5X32Aאמפר, ושקע  33יש להתקין שדה שירות עם הגנת פחת, שקע ישראלי  3737337

 

את כניסות הכבלים ללוח יש לאטום בחומר אטימה בלתי דליק למניעת התפשטות  37373.7

 .האש, כניסת אבק או מים

 

המאמ"תים בלוח החשמל יהיו ניתנים לפירוק בלי לפרק חיווט של אביזר אחר7 כל  3737337

מאמ"ת יחובר בנפרד באמצעות מוליך מתאים לפס הצבירה המזין )יש לקבל אישור 

 ."(לשימוש ב"מסרקים

 

מניעת מגע מקרי כל חלקי הלוח והאביזרים המותקנים בו והנמצאים תחת מתח  3737337

 . וקיימת אפשרות למגע יד מקרית, יכוסו בעזרת כיסוי פרספקס שקוף שכבה מאליו
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הלוח יכלול מערך כבלים לשמירת כופל הספק המתאים לדרישות חברת החשמל7  3737337

 . הקבלים יותקנו בתא ניפרד

 

ייעשה באופן מפורט וברור שיאפשר זיהוי מהיר וחד משמעי שילוט וסימון הלוח  37373.7

 .לצורך תפעול ואחזקה

 

שילוט הלוח והמעגלים הסופיים ייעשה באמצעות שלטי פלסטיק "סנדוויץ" חרוט:  3737337

 . כיתוב לבן על רקע שחור –הזנה רגילה 

 

השלטים יכללו בנוסף למספר המעגל גם את שם המכשיר, האביזר, חדר משאבה  3737397

 .וכדומה

 

בנוסף לשילוט הנ"ל, כל האביזרים והמכשירים  -כאשר האביזרים מאחורי פנלים 3737307

בתוך הלוח יסומנו בעזרת מדבקת פלסטיק במקום שיראה לעין לאחר הסרת פנלי 

 . הגישה

 

" יותקנו בצורה שתאפשר חיבור כל מוליך "אפס" או פסי ה"אפס" ו"הארקה 3737337

7 לכל מוליך יהיה בורג "הארקה" בסמוך לחיבור מוליך הפאזה של אותו המעגל

 . הידוק נפרד

 

הלוח יכיל תא לתוכניות ממתכת או מפלסטיק קשיח שיותקן על הדלת בצידה  3737337

 . הפנימי

 

 :7 צבעי המוליכים יהיו כדלקמן 37373.7

     

 מהדקים מוליכים                                                                   

a. מתח נמוך  V300/3.0  ,כחול-קרם, אפס-פאזה כחול-אפס פאזה חום 

b. אפור אפור מתח פיקוד ונתונים אנלוגיים 

c.  מתחיDC  ( ,אדום )+(-שחור ) ( ,אדום )+(-שחור ) 

d.  מתח נמוך מאוד ACV33/33/33  כתום כתום 

 

 ציוד ואביזרים שיותקנו בלוחות החשמל 37.7

לוחות החשמל יכילו את האביזרים והציוד המפורטים בתוכניות ובמפרט ויהיו  37.737

 מהתוצרת והדגמים כדלקמן7

ארון הפח לבניית לוח החשמל יהיה מדגם סטנדרטי עם כל אביזרי ההתקנה  37.737

המקוריים בלבד, כגון:  פסי הרכבה, פלטות,  זוויות, שלות,  טבעות הרמה,  חיזוקים 

 ", תמ"פHIMEL 7"ריטל",  " ,מולר"-"קלוקנר :מתוצרת ,ומחברים למיניהם
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או  ," PHOENIXתוצרת "מ ,על מסילה מדגם נשלף להרכבה -מהדקים  37.7.7

"WIELAND " או ,"TELEMECANIQUE ",  אוCONTACLIP”7" 

 KA30יהיו בעלי כושר ניתוק של  -מאמ"תים זעירים )מפסק אוטומטי מגנטי תרמי(  37.737

" עפ"י הנדרש  B" או " Cהמאמ"תים יהיו בעלי אופין " IEC 393לפחות על פי תקן 

 7MC מפסקי זרם SIEMENS ,KM  ,ABB ,MG - :והמפורט בתוכניות, מתוצרת

 יהיו מותאמים לזרמי הקצר בלוח ומהתוצרות הנ"ל7 

 :עם הגנות מגנטית ותרמית מתכוונות מגבילי זרם קצר מתוצרת -הגנות על מנועים  37.737

SIEMENS  ,KM  ,ABB ,AB ,MG 7 

 ABB   ,KM   ,AB  ,TM7 :מתוצרת ,, למליון פעולות לפחותAC .- -מגענים  37.737

 IZOMI     ,KM  ,AB  ,TM 7:מתוצרת ,להרכבה על מסילה -פיקוד ממסרי  37.7.7

 KM,IZOMI ,AB ,BACO  ,TM7 :מתוצרת –לחצני פיקוד, מפסקי פיקוד  37.737

"במתח  LEDמ"מ להתקנה על דלת לוח חשמל עם נורת " 3370בקוטר  -נוריות סימון  37.797

 או ש"ע ובגוון שיידרש3APW OMRON, 7" דגם  IDEC" :וולט, מתוצרת 3.0

 KM  ,ABB  ,MG7 : מתוצרת –)ללא הגנות(  -קי הספק נת 37.7307

 KM" ,BACO ," AB  ,TM7 :מתוצרת –)דוגמת "פקט"(  -פסק בורר מ 37.7337

 "SACI7מתוצרת "ארדו", " ,מ"מ 303X303יהיו במידות  -מכשירי מדידה  37.7337

אלקטרוני/מכני להתקנה  ,זיאפ-או תלת ,זיאפ-חד ,שעה-מונה קילווט -מונה קו"ש  37.73.7

 KM ,SIEMENS ,AB ,MG7 :על מסילה, מתוצרת

 ,ארבע קוטבי ,פאזי-או חד ,פאזי-אמפר תלת 33/30יהיה לזרם  -מפסק לזרם פחת  37.7337

 SIEMENS ,MG ,ABB7 :מתוצרת ,אמפר-מילי 0.ברגישות  ,או דו קוטבי

ת עם סלילי שעות לפחו 330 -כולל רזרבה ל ,שבועי יומי דיגטלי -שעון זמן מיתוג  37.7337

 או שוו"ע מאושרGRASSLIN",  7" :תוצרתמוולט,  3.0הפעלה למתח 

תוצרת מ ,בקר קבלים למספר דרגות ע"פ התוכניות -בקר קבלים )כופל הספק(  37.7337

CIRCUTOR   ,MG7 

 ,7 כל קבל יצויד באמצעי לפריקת מטענוAEG  ,MG 7ASEAמתוצרת  -קבלים  37.73.7

7 הקבלים יהיו מיועדים V30 -משיבטיח שכעבור פחות מדקה יישאר מתח הקטן 

 V3307למתח שלוב של 

, Danfoss MG ,ABB ,SIEMENS ,AB, :מתוצרת –מתנעים רכים ומשני תדר  37.7337

ויהיו מותאמים להפעלת מפוחים צנטריפוגליים ומשאבות7 הציוד יותאם לדרישות 

 התקן בנושא הפרעות לרשת החשמל7

 

  



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 303 - 

 '(וסמך )מ -כתב הכמויות 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מסמך ו' -  כתב כמויות
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 הוראות כלליות  1

תיאור הסעיפים השונים ברשימת הכמויות הינם תמציתיים בלבד, מחירי הסעיפים השונים  3737

סיכום מחירי הסעיפים יהווה את יחשבו ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות7 

  המחיר של המתקן המושלם , כשהוא מוכן למסירה סופית  .

בכל מקרה של עבודות נוספות או שינויים יידרש הקבלן להתריע לפני ביצוע העבודות,  3737

על עבודות אשר לא להגיש אומדן עלות ולקבל אישור בכתב מהמזמין על ביצוע עבודות7 

 התקבל עליהן אישור בכתב לא תאושר תוספת תשלום.  

יעשה לפי מדידה בפועל  המזמין רשאי להוסיף או/ו לגרוע סעיפים מכתב הכמויות, החשבון 37.7

 של הכמויות, מחיר היחידה יהווה את המחיר לצורך חישוב התשלום בפועל7

במידה ובמהלך העבודות ידרשו עבודות נוספות שלא נכללו במפרט, על הקבלן להציע בכתב  3737

הצעת מחיר לפני תחילת הפעילות7 המזמין ראשי לבחור קבלן אחר לביצוע העבודות 

 הנוספות7 

 מחויב לבחור את ההצעה הזולה ביותר7  המזמין לא 3737

 המחיר כולל שלוש שנות אחריות על המתקן כולו. 3737

 

 אילת  -כתב כמויות : מיזוג אוויר מצפה ים 

 ערכת ייצור מים קריםציוד מ 3370תת פרק 

 מחיר כמות יחידה תיאור סעיף

 יחידה

]₪[ 

 סה"כ

ספקה והתקנה של מקרר מים בתפוקה א 33707030

ט"ק עיבוי אוויר מתאים  330של 

,   C°33לטמפרטורת סביבה של 

מים  .C°טמפרטורת אספקת מים 

, כדוגמת תוצרת חברת  C33°חוזרים 

TRANE  ,YORK  ,CARRIER כולל ,

הובלה הנפה, הצבה על גבי בולמים 

)לרבות מחיר הבולמים(, חיבור לצנרת 

ת הבקרה )לרבות מים, חיבור למערכ

מתאם תקשורת, הרשאה הפעלה 

ממערכת הבקרה, קבלת התראות וכל 

תעשה ע"י  חשמלהזנת ההדרוש(, 

, הפעלה הרצה ואחריות לשנה הקבלן

 )כולל כל עליות מתאריך מסירת המתקן

השרות וההחזקה במהלך מועד 

 האחריות(7

 330,000 330,000 3 קומפ'
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הקבלן אחראי להתאים הזנה קיימת או 

)ללא תוספת לחילופין לבצע הזנה חדשה 

 תשלום(7

מחיר עלות ההתקנה כולל את 

ההתקשרות עם היבואן, לרבות תיאום 

הפעלה, אישור ההפעלה )התקנה לפי 

מפרט היצרן(, קריאה לשרות במידת 

הצורך7 כל התאומים בין היבואן למפעל 

יעשו דרך הקבלן7 הקבלן לא יהיה זכאי 

לתוספת תשלום בגין הפעלת היבואן 

  7 ()להפעלה ולשרות

אספקה והתקנה של משאבת מים  33707030

 33מק"ש לחץ סטטי של  3.בספיקה של 

, KSBמטר עומד מים, כדוגמת תוצרת 

GRUNDFOS  או שווה ערך, כולל מנוע

או  CMG ,ABBחשמלי כדוגמת תוצרת 

שווה ערך, בסיסים )מסגרת פלדה(, 

בולמים )כולל מחיר הבולמים(, חיבור 

לצנרת חיבור למקור מתח )לרבות מחיר 

כבל הזנה , מפסק מנתק ליד המשאבה(, 

חיבור למערכת הבקרה כולל חיווי וכל 

 הדרוש לעבודה מושלמת7 

 33,000 3,300 3 קומפ'

אספקה והתקנה של משאבת מים  337070.0

 30מק"ש לחץ סטטי של  330בספיקה של 

, KSBמטר עומד מים, כדוגמת תוצרת 

GRUNDFOS  או שווה ערך, כולל מנוע

או  CMG ,ABBחשמלי כדוגמת תוצרת 

שווה ערך, בסיסים )מסגרת פלדה(, 

בולמים )כולל מחיר הבולמים(, חיבור 

לצנרת חיבור למקור מתח )לרבות מחיר 

כבל הזנה , מפסק מנתק ליד המשאבה(, 

חיבור למערכת הבקרה כולל חיווי וכל 

 הדרוש לעבודה מושלמת7 

 33,000 33,300 3 קומפ'

ך אספקה והתקנת ברז פרפר צוואר ארו 33707030

כדוגמת תוצרת חברת "הכוכב" , "רפאל" 

כולל  3או שווה ערך מאושר בקוטר "

 עוגנים ובידוד 7

 3,000. 3,300 0. יח'
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כולל  ברז  Yאספקה והתקנה של מסנן  33707030

   3שטיפה בקוטר "

 300,. 00.,3 3 יח'

אספקה והתקנה של חיבור גמיש בקוטר  33707030

"3 

 33,300 900 33 יח'

ל חוזר אאספקה והתקנה של שסתום  337070.0

 3בקוטר "

 3,300 3,300 3 יח'

אספקה והתקנה של ברז כדורי כדוגמת   33707030

 כולל בידוד 3תוצרת "שגיב" בקוטר "

 3,300 330 30 יח'

, 3/3אספקה והתקנה של משחרר אוויר " 33707090

 כולל מחיר הברז 7

 000,. 30. 30 יח'

אספקה והתקנה של ברז ויסות לצנרת  33707300

או  TAכדוגמת תוצרת  3מים בקוטר של "

 שווה ערך מאושר 

 3,000 000,. 3 יח'

אספקה והתקנה של צנרת פלדה ללא תפר  33707330

צבוע בשתי שכבות צבע יסוד  30דרג 

כולל  3לאחר ניקוי חול7 צינור בקוטר "

 תמיכות 7

 

מחיר הצנרת כולל את מחיר התמיכות, 

תקרות כולל  מחיר מעבר דרך קירור /

 חציבה איטום וכל הדרוש7 

 39,300 330 30 מ"א 

אספקה והתקנה של בידוד לצנרת  33707330

כולל שריון פח  3ואביזרים בקוטר של "

 מ"מ 7 073בעובי 

 300,.3 3.0 30 מ"א 

 30אספקה והתקנה של אביזר צנרת דרג  337073.0

כדוגמת קשת,טי או  30ללא תפר( סק' 

 רמי7ת", כולל בידוד 3זקיף לצינור בקוטר 

 33,000 300 30 יח'

אספקה והתקנה של מחלקים עשויים  33707330

, 30ללא תפר,בקוטר של " 30פלדה דרג 

מטר, כולל בידוד, )בידוד  3באורך של 

פח(, כולל כולל שריון  .בעובי של "

עוגנים, זקיפים, חדירות, ניקוז, הכנות 

לרגשים, הכנות לחיבור עתידי, וכל 

 הדרוש לעבודה מושלמת7

 3,300 00.,3 3 קומפ'

אספקה והתקנה של מדידי טמפרטורה  33707330

כספית לצנרת מים כולל כיסים בצנרת 

 3,300 00. 3 יח'
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 37/.בקוטר " 

לצנרת כולל  אספקה ותקנה של שעון לחץ 33707330

מדידה בשלוש נקודות, כולל מחיר 

 7מחיר הצנרת ומחיר החיבור ,הברזים

 3,300 30. 3 יח'

אספקה והתקנה של מערכת מי תוספת  337073.0

ליטר  330כולל מיכל התפשטות בנפח של 

חוזר חיבור -כולל ברזים, ווסת לחץ, אל

לרשת מים צנרת מילו וכל הדרוש לעבודה 

 מושלמת7  

 3,300 3,300 3 קומפ'

התחברות לצנרת קיימת, מחיר  33707330

ההתחברות כולל את כל ההתחברויות 

הנדרשות וכל הדרוש להתקנה תקנית 

 מושלמת7

 3,300 3,300 3 קומפ'

ביצוע שטיפה לצנרת מים כולל את כל  33707390

השטיפות  הנדרשות וכל הדרוש להתקנה 

 תקנית מושלמת7

 

הערה התשלום עבור סעיף זה כולל את כל 

עליות שטופת הצנרת גם עם בוצע בזמנים 

שונים 7 לא ישולם כל תשלום נוסף עבור 

 שטיפות מעבר לסעיף זה7 

 3,000 3,000 3 קומפ'

 30אספקה והתקנה של בסיס בטון בגובה  33707300

 כולל פילוס וכל הדרוש לעבודה מושלמת7

 עבור מקרר מים

 30,000 3,000 3 קומפ'

פרוק ופינוי מקרר מים לגריטה כולל  33707330

אספקת כל האישורים הנדרשים עפ"י 

 דרישות משרד האנרגיה7 

 39,300 3,300 . קומפ'

 זיכוי עבור מקרר המים הקיים 7  33707330

במידה והקבלן מעוניין לזכות עבור 

המקרר הקיים )יעבור לרשותו( ,יסמן 

בערך שלילי, במידה והוא לא מעוניין 

לזכות את המזמין עבור המקרר הקיים 

   0-יעזוב את הערך כ

   . קומפ'

פרוק ופינוי של משאבת מים קיימת, פינוי   337073.0

לעבודה צנרת ניקוי הגג וכל הדרוש 

7 כולל ניתוק מצנרת המים, מושלמת

ניתוק מחשמל פינוי מגג המפעל )לרבות 

 300,. 00. 3 קומפ'
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  הנפנה( וכל הדרוש לעבודה מושלמת7 

סעיף זה כולל את כל עבודות  ,שים לב

הניקיון, ופינוי הגג מעבר לסעיף זה לא 

 ישולם כל תוספת עבור פינוי הגג 7 

 

 33,300. 3370תת פרק ₪  -סה"כ ב
 

 ציוד מיזוג אוויר  3373תת פרק 

 מחיר כמות יחידה תיאור סעיף

 יחידה

]₪[ 

 סה"כ

אספקה והתקנה של מפוח נחשון עילי  33737030

 ,BTU/hr 24,000בתפוקת קירור של 

כדוגמת תוצרת חברת תדיראן או שווה 

 ערך מאושר7כולל מפוח בלחץ בינוני 

50Pa)  נומינלי(, כולל גוף חימום בתפוקה

מסננים, מערכת  בקרה, חיבור  3kWשל 

צנרת ניקוז, חיבור צנרת מים, כולל ברזי 

ניתוק , חיבור לחשמל, חיבור למערכת 

הבקרה וכל הדרוש לעבודה מושלמת 

ולהתקנה תקנית7 מחיר ההתקנה כולל 

את כל העלויות של חיבור היחידה לצנרת 

הניקוז , לצנרת המים הקרים, כולל 

הדרוש קידוחים התאמות ואיטום וכל 

לעבודה מושלמת7 הקבלן לא יהיה זכאי 

לתשלום נוסף עבור עבודות של קידוח 

למעבר צנרת או עבודות כלשהן הקשורות 

 בהתקנת היחידה7 

היחידות יכללו בקר מסוג שקוע בקיר 

כולל תצוגה דיגיטלית של טמפרטורה 

רצוי/נמדד, מצב חימום/קירור, מהירות 

 מפוח וכו'7

 -על הטיח  המחיר כולל שקע מזגנית

on/of  עם חזרה אוטומטית לפעולה לאחר

הפסקת החשמל ,עם נורית חיווי , עם 

דקות וזיכרון למניעת  3-.השהייה 

המתנה מיותרת , בתוספת ניתוק בנפילות 

 9,300. 3,300 33 קומפ'
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היחידות יותקנו מתח ,עם שקע בריטי7 

במקום יחידות קיימות7 לא ישולם 

 תוספת עבור תיקוני גבס ובינוי7

 ם מפוח נחשון קיים7התקנה והזנה במקו

 20,000BTU/hrכנ"ל אך בתפוקה של  33737030

 3kW7כולל גוף חימום בתפוקה של 

 33,300 300,. 3 קומפ'

 BTU/hr 16,500כנ"ל אך בתפוקה של  337370.0

 2kW7כולל גוף חימום בתפוקה של 

 300,.3 00.,. . קומפ'

אספקה והתקנה של יחידת עיבוי  33737030

לחימום וקירור   VRFמושלמות מסוג 

מושלמת7 על היחידה להיות מתאימה 

, כולל C33°לעבודה בטמפרטורות של 

(, מדחסים Heat-Pumpמשאבת חום )

מבוקרים בצורה רציפה, מעבים, מפוחים, 

ולל לוח כ התחברות לצנרת חומר קירור,

ת חשמל  אינטגראלי מערכת בקרה )לרבו

מתאם תקשורת לוח תצוגה( וכל הדרוש 

לעבודה מושלמת7 בתפוקת קירור של 

95,500BTU/hr 7 כדוגמת תוצרת חברת

MITSUBISHI  ,TOSHBA ,

HITACHI ,FUJITSU ,DAIKIN  ,LG 

או שווה ערך מאושר7 העבודות כוללות 

הובלה, הצבה, הנפה, חיבור צנרת חומר 

קירור, חיבור לחשמל )לרבות חיבור הזנה 

יחידה מלוח החשמל כולל מחיר הכבל, ל

תעלות וכל הדרוש(, חיבור למערכת 

הבקרה וכל הדרוש לעבודה מושלמת 

 ולהתקנה תקנית7 

לא  33,000 . קומפ'
 לסיכום

אספקה והתקנה של מאייד עילי למערכת  33737030

VRF  19,100 בתפוקה של BTU/hr 

,  MITSUBISHI,כדוגמת תוצרת חברת 

TOSHBA  ,GREE ,HITACHI ,

FUJITSU ,DAIKIN  ,LG  או שווה ערך

מאושר7 כולל שסתום התפשטות 

פרופורציונאלי חשמלי, סוללת מאייד, 

נומינלי(,  (50Pa מפוח בלחץ בינוני 

מסננים, מערכת  בקרה, חיבור צנרת 

לא  3,000 33 קומפ'
 לסיכום
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ניקוז, חיבור צנרת חומר קירור כולל ברזי 

ניתוק , חיבור לחשמל, חיבור למערכת 

לעבודה מושלמת   הבקרה וכל הדרוש

ולהתקנה תקנית7 מחיר ההתקנה כולל 

את כל העלויות של חיבור היחידה לצנרת 

הניקוז , לצנרת חומר הקירור, פירוק 

התקרות חיבור למערכת פיזור האוויר  

,כולל קידוחים  התאמות ואיטום וכל 

הדרוש לעבודה מושלמת7 הקבלן לא יהיה 

זכאי לתשלום נוסף עבור עבודות של 

ח למעבר  צנרת או עבודות כלשהן קידו

 הקשורות בהתקנת היחידה7 

היחידות יכללו בקר מסוג שקוע בקיר 

כולל תצוגה דיגיטלית של טמפרטורה 

רצוי/נמדד, מצב חימום/קירור, מהירות 

 מפוח וכו'7

 -המחיר כולל שקע מזגנית על הטיח 

on/of  עם חזרה אוטומטית לפעולה לאחר

ווי , עם הפסקת החשמל ,עם נורית חי

דקות וזיכרון למניעת  3-.השהייה 

המתנה מיותרת , בתוספת ניתוק בנפילות 

 מתח ,עם שקע בריטי7 

 התקנה והזנה במקום מפוח נחשון קיים7

לא  300,. 3 קומפ' BTU/hr7 7,500כנ"ל אך בתפוקה של  33737030
 לסיכום

מיזוג אוויר אספקה והתקנה של יחידת  337370.0

מוכללת, מסוג התפשטות ישירה 

(Package בתפוקה של ,)25T.R.  לקירור

 C°33וחימום7 עבור טמפ' סביבה של 

 33°C7לטמפ' פנים: 

רמל"ד,  3,000בספיקת אוויר כוללת של 

פסקל, כולל  30.של  חיצוניבמפל לחץ 

 300של  תמינימאליספיקת אוויר צח 

כולל  רמל"ד(, 3,300רמל"ד )אוויר חוזר 

שורות עומק,  3סוללת קירור בעלת 

להתקנה על הגג, כולל משככי רעידות 

, 3"-קפיציים, עם שקיעה סטטית של כ

לא  3.0,000 3 קומפ'
 לסיכום
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לעבודה  גגון נגד גשם וכל הדרוש

 (7 מושלמת

מעגלי גז נפרדים, ברזי  .היחידה תכלול 

, R134שרות על כל מדחס, חומר קירור 

, חימום באמצעות גופי R407, או 330Rאו 

, לוח חשמל אינטגראלי, כולל לוח חימום

הפעלה מרחוק, מערכת סינון אוויר עם 

(, מעבה עם ציפוי 0%.; 33%שתי דרגות )

אנטי קורזיבי, בצפיפות עלים של לא יותר 

, מבנה שלד אלומיניום 3"-צלעות ל 33-מ

 (, פנלים מבודדיםTC3)פרופילים מסוג 

)פח בידוד פח(, מפוח כפות לאחור, 

בח7 כדוגמת תוצרת כדוגמת תוצרת ש

חברת: מק"מ, פח תע"ש, יוניק, אוריס, 

 או שווה ערך מאושר7   

מחיר ההתקנה כולל הובלה, הנפה, הצבה 

על בסיס ופילוס, חיבור למערך תעלות עם 

עד -חיבורים גמישים, חיבור לצנרת ניקוז

מטר, חיבור למערכת הבקרה  30

המקומית, כולל חיווט, אביזרי פיקוד 

דיגיטלית של  ובקרה, תצוגה

הטמפרטורה, מפסק זרימה, חיבור 

למערכת בקרת מבנה, כולל תצוגה במסכי 

HMI  ,של טמפרטורה מדודה באולם

עם אפשרות לשינוי -טמפרטורה רצויה

ערך ושינוי מצב פעולת היחידה, חיבור 

 לחשמל וכל הנדרש לעבודה מושלמת7

אספקה והתקנה של מזגן מפוצל בתפוקת  33737030

מאייד כולל  BTU/hr 24,000קירור של 

, כולל יחידת עיבוי חיצונית, המחיר עילי

מטר  30כולל צנרת קירור במרחק של עד 

)לא ישולם תוספת עבור צנרת(, כולל 

תליית יחידה פנימית וחיצונית, קידוחים, 

איטום, כולל חיבור צנרת ניקוז, כולל 

וגה דיגיטלית הכולל מדידת בקר עם תצ

טמפ' רצוי/נמדד, שליטה על מהירות 

מפוח ומצב חימום/קירור, חיווט חשמלי 

 33,000 3,000 3 קומפ'
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כדוגמת תוצרת אלקטרה, תדיראן או 

שווה ערך מאושר וכל הדרוש לעבודה 

 מושלמת7

 33,000 300,. 3 קומפ' BTU/hr 18,000כנ"ל אך בתפוקה של  33737090

 300,. 3,300 . קומפ' BTU/hr 9,500כנ"ל אך בתפוקה של  33737300

 3,300 3,300 3 קומפ' BTU/hr 8,200כנ"ל אך בתפוקה של  33737330

 BTU/hr 24,000כנ"ל אך בתפוקה של  33737330
 חטיבה צעירה

 30,000 3,000 33 קומפ'

 BTU/hr 8,200כנ"ל אך בתפוקה של  337373.0
 חטיבה צעירה

 300,.3 3,300 3 קומפ'

 30אספקה והתקנה של בסיס בטון בגובה  33737330

 כולל פילוס וכל הדרוש לעבודה מושלמת7

 VRF7עבור מעבה 

לא  3,000 . קומפ'
 לסיכום

 מתקיי יחידה לטיפול באווירפירוק של  33737330

כולל פירוק  )מספקת לאולם ספורט(

, יחידה, פירוק צנרת מים וחיווט חשמליה

ופינוי של הציוד למקום אשר אליו הנפה, 

 יורה המזמין7 

לא  30,000 3 קומפ'
 לסיכום

פירוק של מזגן מפוצל קיים מכיתה/  33737330

משרד כולל פירוק מאייד, פירוק מעבה, 

פירוק צנרת קירור וחיווט חשמלי 

והתקנה במקום עליו יורה המזמין כולל 

תליית מאייד, תליית מעבה, כולל הוספת 

 קירור וניקוז חיווט חשמלי7צנרת 

הערה: לא תינתן תוספת עבור צנרת 

 קירור וחיווט חשמלי7 

 3,000 300 30 קומפ'

פירוק של מפוח נחשון קיים מכיתה/  337373.0

משרד כולל פירוק יחידה,  פירוק צנרת 

מים וחיווט חשמלי ופינוי של הציוד 

 למקום אשר אליו יורה המזמין7 

 300,.3 300 3. קומפ'

 

 333,300 3373תת פרק ₪  -סה"כ ב
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 בקרה ופיקוד 3373תת פרק 

 מחיר כמות יחידה תיאור סעיף

 ₪[יחידה]

 סה"כ

הערה: כל עבודות החשמל של מערכת  

מיזוג האוויר  יבוצעו ע"י קבלן מיזוג 

 האוויר ובאחריותו המלאה7 

    

אספקה והתקנה של מפסק זרימת מים,  337037030

חיבור לצנרת, מארז תעשייתי אטום כולל 

למים, חיווט חשמלי ללוח החשמל )כולל 

מחיר הכבל(, חיבור ללוח החשמל וכל 

 הדרוש לעבודה מושלמת 7

 3,300 330 3 יח'

אספקה והתקנה של רגש טמפרטורה  337037030

להתקנה בצנרת מים, מבנה  PT-300מסוג 

(, 3-30תעשייתי אטום למים, כולל מתמר )

 ווט חשמלי )לרבות מחיר הכבל(7 כולל חי

 3,300 330 3 יח'

אספקה והתקנה של מד ספיקה מגנטי  3370370.0

כולל תצוגה  3מתאים לצנרת בקוטר של "

)במידה ויותקן במקום גבוה נפרדת 

(, 3-30ממכשיר המדידה( כולל מתמר )

 כולל חיווט חשמלי )לרבות מחיר הכבל(7

 3,000 3,000 3 קומפ'

אספקה והתקנה של מד הספק חשמלי  337037030

 ,למדידת הספק נצרך של מקררי מים

 VRFיחידות מוכללות, יחידות  משאבות

, בתעו"ז מדידת הספק :כוללחיצוניות, 

חיבור למערכת הבקרה באמצעות 

תקשורת כדוגמת תוצרת סאטק או שווה 

 ערך מאושר7 

 3,000 3,000 3 קומפ'

אספקה והתקנה של לוח חשמל /  337037030

לחילופין שינויים בלוח חשמל קיים, 

לצורך הזנת משאבות מים ופיקוד מקררי 

מים ומשאבות, כולל בקר )פיקוד על 

משאבות מים ומקררי מים חדשים, כולל 

התחברות ללוח הפעלה מרחוק חדש 

מדידת טמפרטורת כניסה ויציאה של 

 30,000 30,000 3 קומפ'
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המים מקרר חדש כולל ספיקה ומדידת 

 -ק של מקרר המים והמשאבות הספ

(, כולל מפסקים ממסרים, COPמדידת 

מנורות חיווי )תקלת עבודה לכל משאבה 

ומקרר(, ברר יד/אוטו לכל משאבה, 

 מהדקים וכל הדרוש לעבודה מושלמת7 

הערה מחיר הלוח כולל את מחיר התכנות 

)כולל תכנות תצוגת הבקר כפי שדרש ע"י 

המזמין, ויאושר ע"י היועץ(7 מחיר 

החיווט החשמלי )כולל הסולמות, 

 התמיכות( הינו חלק ממחיר האביזרים7 

לוח  עבור יחידות מוכללות7 כולל כנ"ל 337037030

)או  הפעלה מרחוק יותקן באולם הספורט

, כולל בורר במקום עליו יורה המזמין(

הפעלה אוטומטית )לפי לוח זמנים שבוע 

יומי(, ידני )עוקף בקר(, בורר הפעלה 

מרחוק )הפעלה דרך לוח החשמל המותקן 

באולם(, הפעלה מקומית )הפעלה דרך לוח 

החשמל המותקן ליד מקרר המים(, 

ח זמנים )כולל בקר זמן הפעלה לפי לו

 שבועי ימי לפחות(7 

 לא לסיכום 33,000 3 קומפ'

אספקה והתקנה של אינסטלציה חשמלית  3370370.0

הממוקמות  VRFיחידות העיבוי ) .בין 

מחוץ למבנה( ליחידות הפנימיות 

)מאיידים( כולל כבלי פיקוד, תעלות, 

אביזרי פיקוד, מפסקים וכל הדרוש 

 לעבודה מושלמת7

 לא לסיכום 3,000 3 פ'קומ

אספקה והתקנת לוח חשמל ראשי מחוץ  337037030

7 לוח VRFיחידות העיבוי  .למבנה עבור 

החשמל כולל חיווט חשמלי, בקרים, 

אביזרי בקרה, אביזרי פיקוד, מפסקים, 

נורות סימון, חיבור הגנות, אמצעי מדידה 

)לרבות מד זרם ומתח לכל פאזה( וכל 

והבקרה הדרושים7 אביזרי הפיקוד 

 , כוללהפעלת הרצה, התחברות להזנה

לוח הפעלה מרחוק וכל הדרוש לעבודה 

הספקת כבל הזזנה ללוח  מושלמת7

 לא לסיכום 33,000 3 קומפ'
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הקבלן )אם הכבל הקיים באחריות 

מתאים ובמצב טוב ניתן להשתמש 

, חיבור ההזנה ללוח המעבים בקיים(

 יהיה באחריות הקבלן.

 הערה : הלוח יהיה אטום למים, כולל גגון

 נגד גשם7 

אספקה והתקנה של מערכת בקרה  337037090

חיבור  :כולל ,HMIכולל   ,מרכזית

יחידות מיזוג אוויר, מקררי מים 

חיישנים ורגשים למערכת ומשאבות, 

HMI, כולל 30וצג " כולל עמדת מחשב ,

כבלי תקשורת, חיבור למערכת הבקרה  

וכל הדרוש  תכנות, רישוי, כולל תוכנה

 לעבודה תקינת מושלמת7

ידי המזמין -מסכי התצוגה יוגדרו על

והמתכנן7 לא תשולם תוספת עבור 

 שינויים ותוספות של מסכי תצוגה7

 30,000 30,000 3 קומפ'

  

 00.,93 3373תת פרק ₪  -סה"כ ב

 

 צנרת  גז ואביזרים   .337תת פרק 

 מחיר כמות יחידה תיאור סעיף

 ₪[יחידה]

 סה"כ

אספקה והתקנה של צנרת כוללת  הערה: 

את מחיר בידוד צנרת, כיסוי הבידוד, 

מחיר התמיכות, מחיר אביזרי הצנרת 

זקיף  T)לרבות חיבורי קשת, חיבור 

וכדומה(,  מחיר הקידוחים לצורך מעבר 

צנרת, איטום הפירים סימון הצנרת וכל 

הדרוש7 בידוד הצנרת מחוץ למבנה יכוסה 

באמצעות תחבושת סילפס צבועה , בתוך 

המבנה כיסוי הבידוד יעשה באמצעות 

ייעודי לצנרת 7 מחיר התקנת   PVCכיסוי 

הצנרת כולל את מחיר כל הקידוחים 

ורך העברת צנרת דרך הדרושים לצ

הפירים והקירות לצורך חיבור ליחידות7 

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום 
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עבור עבודות של קידוח לצורך מעבר 

צנרת בידוד צנרת  או בניית תמיכות7 

מחיר אביזר צנרת לא יחושב בנפרד, ולא 

יספר כמטר צינור. מחיר האביזר יהיה 

 7 חלק מעלות הכללית של הצינור

 Lאספקה והתקנה של צנרת נחושת דרג  3370.7030

בקוטר   "
1

8
 כולל בידוד תרמי7 3

 לא לסיכום 330 30 מ"א 

 לא לסיכום 30 30 מ"א  ⅞כנ"ל בקוטר " 3370.7030

כנ"ל בקוטר " 3370.70.0
5

8
 לא לסיכום 0. 0. מ"א  

כנ"ל בקוטר " 3370.7030
1

2
 לא לסיכום 33 300 מ"א  

בקוטר "כנ"ל  3370.7030
3

8
 לא לסיכום 33 390 מ"א  

כנ"ל בקוטר "  3370.7030
1

4
 לא לסיכום 30 300 מ"א  

תקנה של מפצלים לצנרת, האספקה ו 3370.70.0

מחיר יחידה יחושב כזוג )יניקה ונוזל(7 

מחיר המפצל כולל את מחיר הברזים 

)לכל התחברות צנרת לכוון יחידות, 

ויחידות העיבוי(7 מחיר היחידה כולל 

מחיר בידוד, תמיכות וכל הדרוש להתקנה 

 תקנית מושלמת7 

 לא לסיכום 330 30 יח'

 

 לסיכוםלא  .337תת פרק ₪  -סה"כ ב
 

 יות וריכוז על

 

 33,300. ₪ -ב 3370סה"כ עלות תת  פרק 

 333,300 ₪ -ב 3373סה"כ עלות תת  פרק 

 00.,93 ₪ -ב 3373סה"כ עלות תת  פרק 

 לא לסיכום ₪ -ב .337סה"כ עלות תת  פרק 

 1,137,600 בש"ח סה"כ

  אחוז הנחה

  הצעת קבלן
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 7קלנדריים מתאריך צו התחלת העבודהחודשים  .מועד לסיום העבודות:  
 

 (תנאים מיוחדים לחוזה) 
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 11/2017מ/תנאים מיוחדים לחוזה  
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה
 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  
החוזה ותנאיו לביצוע העבודה7 בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין  טופס -במסמך ג' 

 יחולו הוראות מסמך זה7 -האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' 
                                                                                                                                        

                                                                                     

                                          
   _______________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                
 
 
 במפרט הטכני7משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט  37
 
על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם  37

וי טלפון, כבלי וקרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: ק-של שירותים עיליים ותת
י ביוב וכו'7 הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי וצינורות מים, קוחשמל ותאורה, 

שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב 
 בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת7

שויות המוסמכות וסימון השירותים השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהר 
 באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו7

 
 7, כשיעורו באילתמס ערך מוסף יתוסףמחירים הנקובים בהצעה זו ל 7.
 
 הגשת חשבונות 37
 

 העתקים7 .כל חשבון יוגש במקור +  373 
לא ילווה בדפי מדידה וכמויות7 על  אשר -חלקי או סופי  -לא יאושר כל חשבון  373 

 הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים7 
 כל החשבונות יהיו ממוחשבים7 .37 
 :יצוינובכל חשבון  373 
 מספר החוזה7 -  
 שם העבודה7 -  
 ערך החוזה7 -  
 תאריך התחלת העבודה7 -  
 תאריך סיום העבודה7 -  
 יסי7המדד הבס -  
 כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות      373 

 שבכתב הכמויות המקורי7 כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז                             
 הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף7                            

 ן יהיה חשבון מצטבר7כל חשבו 373
     נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  .37 

 ו/או חריגות7                           
 מבוטל 373 
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כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים  37

העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות  והתקנים7 כמו כן, תבוצענה
בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי 

 סמכותה הרשמית7
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה  

 לן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש7או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקב
 
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת 37

  הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיעה בהם7
 
ן, הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כ 7.

ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו 
בשטח7 נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל 

 חשבונו7
הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה  

 רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק7 השוטפת, לרבות
 
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן  37

במצב תקין ומסודר7 כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות 
טים ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשל

הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה 
 וכו'7

 
 הקבלן מצהיר בזה כי: 97
 

 הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה7 א7  
 אילת לצרכי מע"מ7 באזורנמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה"  ב7  
 ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה7בידיו אישור על  ג7 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור7 ד7 

 
 מהאישורים הנ"ל7  הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק            
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 מסמך ח'
 )תכניות(

 
מצפה החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר  11/2017מ/מכרז מס' 

  ים באילת
 

  תוכניות
 

 תוכניות:

 

 סכימת מים מרכז אנרגיה 

 סכימת גז חטיבה צעירה 

 מיזוג אוויר קומת קרקע עליונה 

 מיזוג אוויר קומת קרקע תחתונה 

 מרכז אנרגיה מפלס גג 

 

 
 

 

 

 

 ,וספנה( לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינוייםוכן תוכניות נוספות אשר תתוספנה )במידה ותת

 7קידואשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפ
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 מסמך ט'(למכרז )נוסח ערבות 
 

 
 לתנאי המכרז 4נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 

 
 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  3333ת7ד7 
 אילת
 א7ג7נ,

 ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
 

____________________________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם על פי בקשת 
עם בקשר  (,שקלים חדשים אלף חמישים וחמש)במילים: ₪  00055,של  לסילוק כל סכום עד לסך

ולהבטחת  החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת 11/2017מ/מכרז מס' 
 המכרז7מילוי נכון ומדויק של תנאי 

 
מיד עם דרישתכם הראשונה )ולא  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

ימים( בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  . -יאוחר מ
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 

חרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו א
 כלפיכם7

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל7
 

 במכתבנו זה:
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול7
 

 ועד בכלל7  .337337303  ליוםערבות זו תישאר בתקופה עד 

 לא תענה7   .337337303 דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת7  .337337303לאחר יום 

 

 רה שהיאערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צו

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
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 (3מסמך ט'  -ביצוע )נוסח ערבות 
 
 

 "ערבות ביצוע" - צמודה אוטונומית בנקאית ערבות נוסח
 
 

 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  3333ת7ד7 
  אילת

 
 א7נ7,

 _________הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' 
 

)להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה  ]המציע[  ____________________________על פי בקשת 
שקלים חדשים  )להלן:  ______________ כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של כלפיכם לתשלום

"סכום הקרן"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, 
 החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת 1711/20מ/מכרז מס' עם בקשר 

 ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו7
 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,למגורים ההתשומות בבנימדד  -"המדד" 

 ולמחקר כלכלי7  
 , דהיינו: _____ נקודות7 .303שנת  מאיהמדד לחודש  -"מדד הבסיס" 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות  -"המדד החדש" 
 מאשר מדד הבסיס7

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז 
שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  הצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרשיהיו "הפרשי ה

הערבות המחולק למדד הבסיס7 סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום 
 הערבות"7

 
( ימים ממועד קבלת .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )

המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא דרישתכם בכתב לכתובתנו 
 עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש7

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב 
 בות לא יעלה על סכום הערבות7במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הער

 הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו7
 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו7
 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 לפיה דרישה כלימים לאחר מועד סיום החוזה(  ועד בכלל  0.-)יש להשלים את התאריך בהתאם ל 
 חל הערבות של פירעונה מועד כאשר7 בכלל ועד לעיל האמור לתאריך עד לידינו בכתב להגיע תצטרך

 7שלפניו האחרון העסקים ליום הסיום או הפירעון יוקדם, עסקים יום שאינו ביום
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק __________
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 כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________

 
 
 

 
 
 
 )תצהיר העסקת עובדים זרים כדין 

 מסמך י'( –ותשלום שכר מינימום 
 

 תצהיר
 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 

 
 

מר/גב' ______________, נושא/ת ת7ז7 שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי אני הח"מ, 
כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת בכתב כדלקמן:
 
)להלן: "המציע"( לחתום על  _______________________אני הוסמכתי כדין על ידי  37

החלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית  11/2017מ/מכרז מס' ל בתמיכה להצעהתצהיר זה 
 7שפרסמה החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( )להלן: "המכרז"(, ספר מצפה ים באילת

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: 37
 

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים7 )א(
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 לפי חוק עובדים זרים7 ביותר משתי עבירותדין חלוט 
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ב(

ועד המועד  כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה -חוק עובדים זרים  
 האחרון להגשת הצעות7 

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: 7.

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום7 )א( 
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 ם7לפי חוק שכר מינימו ביותר משתי עבירותדין חלוט 
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ג( 

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק שכר מינימום  
 האחרון להגשת הצעות7

 
 לעיל: .-ו 3לעניין סעיפים 

 
 ; 3933-וי(, התשמ"אכמשמעותם בחוק הבנקאות )ריש -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 
 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 3)
 
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 3)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
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, דומה במהותו להרכב כאמור של ןהעניי)ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי 
 חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; הספק, ותחומי פעילותו של 

 
 )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 

 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית .)

 מהותית בידי מי ששולט בספק 
 

 3.ון התשס"ג )ואחרי יום כ"ה בחש הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה -"הורשע", בעבירה 
 (; 3003באוקטובר 

 
 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -"חוק עובדים זרים" 
 7 3993-התשנ"א

 
 ; 3933-פסקי זרם מחוק שכר מינימום, התש -"חוק שכר מינימום" 

 
מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג  -"שליטה מהותית" 

 האדם; 
 
 
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת7 37
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 
המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה  _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________,

עצמו באמצעות ת7ז7 שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

 בפני7
 
 
 
 
 

____________________ 
 עו"ד
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 תצהיר עפ"י חוק למניעת העסקה )
 של עברייני מין במוסדות מסוימים

 '(יאמסמך  –
 

 
 תצהיר

 
התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 

 2001 -תשס"א
 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 "(המזמין"או  "המזמינה)להלן: "
 

בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים  אנו הח"מ, לאחר שקראנו
 כדלקמן:

 
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי  37

"(, והתקנות לפיו, חלים עליי כנותן החוק)להלן: " 3003-מסוימים, התשס"א
מערכת מיזוג אויר בבית  החלפה ושדרוג 11/2017מ/מכרז מס' השירותים במסגרת 

 7ספר מצפה ים באילת
הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין  37

 30037 -במוסדות מסוימים, תשס"א בחוק למניעת העסקה של עברייני מיןכלשהי, כאמור 

בגיר ללא קבלת אישור, הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת  7.
מראש, של משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק7 אישור כאמור יכול 
להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק בצירוף ייפוי כוח 

 מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק7

למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל הנני מתחייב  37
אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם למי מהעיריות בכל 

 עת שאדרש7
 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 
 אמת7וכי תוכן הצהרתי 

 
 

______________________                       ______________________ 
 שם המצהיר + חתימה           תאריך                                                                 

 
 

 אימות חתימה
 
 

דין וכי ה"ה אני הח"מ7 עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי 
 ____________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו7
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             ____________________                    ________________     _______________ 
 תאריך    חותמת וחתימה     שם 

 
 


