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ו הציוד המפורט, ללא \המזמין רשאי להזמין רק חלק מהעבודות המפורטות או 2.8.1

 תוספת בעליות. 

בין הקבלן למזמין. אי עמידה בלוח הזמנים יחשב לוח הזמנים יהווה חלק מהסכם  3.8.1

 להפרת החוזה. 

 

 אספקת חומרים 2.1

על הקבלן לקבל אישור בכתב על טיב החומרים והציוד המשמשים אותו לצורך  2.1.2

 ביצוע העבודות. אישור זה אינו מסיר את האחריות על טיב החומרים מהקבלן. 

 

במידה והוא אינו עונה המזמין / המפקח יהיה רשאי לפסול חומר למרות שאושר  2.1.1

 לדרישות למרות שאושר מקור אספקת החומר.

 

 הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.  2.1.1

 

במידה והקבלן מעוניין להשתמש בחומר/אביזר שונה מאביזר המפורט בכתב  2.1.1

ישור הציוד. הכמויות, יספק הקבלן את כל הנתונים הטכניים הרלוונטיים לצורך א

במידה ואושר הציוד בכתב יהיה הקבלן רשאי להשתמש בו. במידה וחומר/אביזר 

התחלפי אותו הציע הקבלן יקר מהציוד המוגדר לא יהיה הקבלן רשאי לדרוש 

 תוספת.  

 

 מפרט טכני מיוחד – 2-מסמך ג' 

 

 . כללי2

להספקה ולהתקנת של מקרר מים חדש לצורך קירור מים למיזוג אוויר  ,  . המפרט מתייחס2.1

התקנת משאבות , התחברות למערכת מים קיימת  , שינויים בלוח חשמל קיים.  כחלק 

מעבודה זו יספק הקבלן  ויחובר מקרר המים חדש וינתק מקרר מים קיים )המקרר החדש 

 יחליף את המקרר הקיים(.

 

ספקת חומרים נלווים הדרושים להפעלה מושלמת של אמפרט זה כוללת . העבודה הנכללת ב2.2

שנה במשך של לעבודות ההתקנה  אחריות מקיפהומתן  הבדיקת המערכות, הפעל המערכות

 .מיום מסירת המתקן

 

הקבלן במתקן ולמידת המערכות הקיימות בשטח. אישור  לאחר סיוררק העבודות יחלו . 2.3

  והמתכנן.התוכניות והציוד יעשה   ע"י המזמין 
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. הצעת המחיר אותה יגיש הקבלן תתבסס על כתב הכמויות. הצעת המחיר תכלול את כל 2.4

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום  , כולל אחריות מלאה לשנה. העבודות המפורטות במפרט

 לבצע במסגרת שנת האחריות. ש, הפעלה, או תיקונים כלשהן שיידרודות תכנוןנוסף בגין עב

 

אישור התוכניות לביצוע ואישור הציוד ע"י המזמין אינו מסיר את האחריות לתפקוד . 2.5

 מושלם של המערכות מעל הקבלן.  

 

. העבודות יבוצעו בצורה מקצועית ובהתאם לתקנים המקצועיים המתאימים של התקן 2.6

בהתאם לדרישות המהדורה העדכנית של המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה , שראליהי

הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומחלקת 

 עבודות ציבוריות.

 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות במערכת מיזוג האוויר  .3

 מקרר מים  .3.1

ט"ק  150  נומינלית שלבתפוקה יהיה מסוג קירור בלבד, עיבוי אוויר המים מקרר  .3.1.1

, או שווה  TRANE  ,CARRIER ,YORKלפחות לקירור כדוגמת תוצרת חברת 

 ערך מאושר. 

 

, היחידה תספק את תפוקת הקירור בתנאי סביבה היחידה מותקנת באילת .3.1.2

.  בתנאים 35%ות יחסית של (, ולחDBTטמפרטורה יבשה )C45חיצונית של 

 .C12, חזרה בטמפרטורה של C7אלו טמפרטורת אספקת מים

 
 היחידה תתבסס על מדחסים בורגיים ותכלול שתי מעגלים נפרדים.  .3.1.3

 
 היחידה תכלול מערכת פריקת עומס רציפה.  .3.1.4

 
 מקרר המים יהיה מסוג יעיל במיוחד עם מעבה אוויר מוגדל.  .3.1.5

 
, במידה תתפוקת הקירור המצוינת במפרט ובכתב הכמויות הינה מינימאלי .3.1.6

והקבלן בחר במכונה בעלת תפוקה גדולה מהנדרש )על מנת לעמוד בכל הדרישות 

המפורטות, או מכל סיבה אחרת והמכונה אושרה ( לא יהיה הקבלן זכאי  

 תשלום.לתוספת 

 
 מעבה היחידה יסופק עם צפוי למניעת קורוזיה. .3.1.7

 
 לכל מדחס יהיו לפחות ההגנות הבאות  .3.1.8



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 81 - 

  הגנת לחץ גבוה /לחץ נמוך )כאשר הגנת לחץ גבוה תכלול לחצן

Reset .)ידני 

 .הגנת לחץ שמן 

 עהגנת טמפרטורה על סלילי המנו. 

 .הגנת יתרת זרם למנוע 

 הגנת חוסר והפוך פאזה 

כלול בקרת לחץ ראש אשר תבטיח כי לחץ תמערכת הבקרה של מקרר המים  .3.1.9

. בקרת לחץ עיבוי תתבסס על העיבוי לא ירד גם כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת

 משנה תדר אשר יפעיל את מפוחי המעבה בצורה רציפה. 

 

המקרר יכלול בקרה המאפשרת עבודה בעומסים משתנים , המקרר יוכל לעבוד  .3.1.10

 מעומס נומינאלי. 25%של  ילבעומס מינימא

 
מקרר המים יותקן על גבי בולמים, הבולמים יבחרו כך שתתקבל שקיעה סטטית  .3.1.11

 . מחיר הבולמים יהיה חלק מעלות מקרר המים. 1"-של לא יותר מ

 
חומר הקירור יהיה מסוג אשר לא פוגע בשכבת האוזון , חומר הקירור יהיה  3.1.1

 .R-134a , F-407, R-410, R-507כדוגמת 

 

 .כנפי מפוחי המעבה יהיו מוגנות באמצעות רשתות הגנה 3.1.2

 
מחזור הקירור יכלול ברזי שרות לכל מדחס, ברזי השרות יאפשרו החלפת מדחס  3.1.3

 ללא שחרור של חומר קירור. 

 
 הדרושים מקרר המים יכלול לוח חשמל אינטגראלי אשר יכלול את כל האביזרים 3.1.4

)לרבות בקרת ח אביזרי בקרה להפעלה מושלמת של היחידה. בין השאר יכלול הלו

, מתאם תקשורת מבקר, מפסקי מפסק ראשיעומס להפעלה מדורגת של העומס(, 

הגנה , בקר ייעודי כולל תצוגה וכל האביזרים הדרושים לעבודה מושלמת של 

 היחידה.

 
לוח החשמל יהיה מתאים  לדרישות תקן ישראלי , לוח החשמל וכל עבודות  3.1.5

 ישות מפרט החשמל )ראה פרק מפרט חשמל (.החשמל יעשו לפי המפורט בדר

 
עבודה של  סעל תקלות וסטאטו תמחשב היחידה יאפשר קבלת אינדיקציו 3.1.6

המקרר.  המקרר יכלול לפחות את האינדיקציות הבאות לחצי עבודה בכל מעגל 

ורמת העמסה  לכל מעגל , זרמי עבודה לכל מעגל , רשימת תקלות )כולל תקלות 

 היסטוריות (.
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תכלול מתאם תקשורת אשר יחובר לבקרת מבנה לצורך קבלת נתונים היחידה  3.1.7

 למחשב. פרוטוקול התקשורת יהיה סטנדרטי )יתואם במועד הספקת היחידה(. 

 
מקורי  המדחסים יותקנו בתוך תא אקוסטיהיחידה תהיה מסוג שקט במיוחד,  3.1.8

 המסופק ע"י היצרן.

 
 היחידה תצויד בשסתומי התפשטות אלקטרוניים. 3.1.9

 
הזנת חשמל למקרר המים תעשה ע"י אחרים, חיבור המקרר יעשה ע"י הקבלן  3.1.10

)כלומר כבל ההזנה לסופק ע"י המזמין חיבורו יעשה ע"י הקבלן ( , הקבלן יספק 

 את כל הנתונים הדרושים ויבצע את כל התאומים עם קבלן החשמל. 

 
קנת ברז ההתקנה כוללת חיבור מקרר מים לצנרת , כולל התקנת ברזי ניתוק , הת 3.1.11

כל עבודות ויסות ,חיבורים גמישים,  חיבור לחשמל וכל הדרוש לעבודה מושלמת. 

 ההתקנה יעשו בתיאום ולפי מפרט הדרישות של ספק מקרר המים. 

 

אחריות להתקנה , ולמתן שרות על מקרר המים תהיה על הקבלן ולא על ספק  3.1.12

ריות תעשה הציוד )למען הסר ספק כל ההתקשרות לצורך מתן שרות בזמן האח

דרך הקבלן(. במידה והקבלן לא יספק את השרות בצורה סבירה , יהיה ראשי 

המזמין לפנות ישירות לספק  הציוד . פניה לספק הציוד תעשה לאחר הודעה 

שעות . בכל מיקרה לא יהיה ראשי הקבלן  48בכתב לקבלן והתרה מוקדמת של 

 להתנער מאחריות לגבי הציוד או/ו ההתקנה . 

 
אחריות הינו לפחות שנה ממועד הפעלת מקרר המים אלה עם כן סוכם מועד ה 3.1.13

 אחרת במעמד חתימת הסכם ההתקשרות. 

 

 משאבות מים  3.2

,  SALMSON  מונו בלוק אנכי כדוגמת תוצרתיהיו מסוג  משאבות המים  3.2.1

GRUNDFOS ושר אאו שווה ערך מ. 

 

משאבות המים יהיו בספיקה ובלחץ כפי שמופיע בתוכניות, בכתב הכמויות  3.2.2

 ובטבלאות הציוד. 

 

 . RPM 1450המשאבות יספקו את נקודת העבודה במהירות סיבוב של  3.2.3

 

 .70%המשאבות יבחרו לנצילות בנקודת העבודה של לפחות  3.2.4
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 על גבי מסגרת פלדה עם בולמים למניעת רעידות.המשאבות יותקנו  3.2.5

 

 .למסגרת הפלדהוגן באמצעות בורגי עיגון עה תהמשאב 3.2.6

 

על מנת למנוע מצב בו גשם ישיר יותך על עם כיסוי נגד גשם  המשאבות יותקנו 3.2.7

 . המשאבות

 

המשאבות יהיו מתאימות לספק ספיקה ולחץ המתאימים לתפוקת הקירור )לפני  3.2.8

הזמנת המשאבות יציג הקבלן חישובי בחירת משאבות ונתונים טכניים של 

בות אותם הוא מעוניין להזמין. המנועים החשמליים יהיו בהספק מתאים המשא

 להניע את המשאבות(.

 

בחירת המשאבות תעשה כך שנקודת העבודה המתוכננת )לחץ וספיקה( לא תהיה  3.2.9

 נקודת קיצון בעקום העבודה של המשאבה. 

 

המנועים החשמליים המניעים את המשאבות יותקנו עם מגן יתרת זרם, מגן  3.2.10

 . הזרם יהיה מסוג המאפשר כיוון של הגבלת הזרםיתרת 

 

אושפיז  או שווה  ABB ,SIMENSהמנועים החשמליים יהיו כדוגמת תוצרת  3.2.11

 ערך מאשר. 

 
 50%-המנועים החשמליים יבחרו כך שההספק הנומינלי שלהם יהיה גבוה ב 3.2.12

 מהספק הנומינלי של המשאבה.

 
 -לפחות ולא פחות מ IE-3 מנועים החשמליים יהיו בעלי יעילות אנרגטית גבוהה 3.2.13

מותאם   IP65לוח החשמל יהיה באטימות של  -60034-30ולפי ת"י  95%

 .לתנאים חיצוניים

 

 צנרת מים 3.3

 העבודות כוללות התחברות לצנרת מים ראשית קיימת. 3.3.1

 

 (. 40)סקדיול  40צנרת המים תהיה צנרת פלדה שחורה ללא תפר דרג  3.3.2
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הכללי בפרק המתאים אלא אם ציון כל עבודות הצנרת יעשו בהתאם למפרט  3.3.3

 אחרת בפרק זה.

 

למערכת,  םאת המוטות יש לנקות לפני ההתקנה על מנת למנוע חדירת זיהומי 3.3.4

המוטות יגיעו לאתר כאשר הם נקיים ופקוקים, כל זמן אחסון הצנרת באתר יש 

להקפיד על אטימת הצנרת )כולל הצנרת המורכבת והמוטות המשמשים את 

 הקבלן(.  

 

בין המוטות יעשה באמצעות רתך מוסמך לעבודות ריתוך פלדה . המזמין  חיבור 3.3.5

רשאי לדרוש בדיקת רנטגן לאיכות הריתוך. במידה ותוצאות הבדיקה לא 

 על עצמו הקבלן את עלות הבדיקה ועלויות התיקון. איתאימו, ייש

 

לפני בידוד הצנרת , תעבור הצנרת צביעה בצבע יסוד, אין להתחיל את עבודות  3.3.6

דוד ללא אישור כי הניקוי והצביעה בוצעו כהלכה. במידה ובוצעו עבודות הבי

בידוד לפני קבלת אישור יהיה המזמין ראשי לדרוש את הסרת הבידוד, במצב זה 

 כל ההוצאות הכרוכות בהסרת הבידוד, והתקנתו המחודשת יפלו על הקבלן.  

 

 המים לא תעבור מעל ציוד חשמל.צנרת  3.3.7

 

הצנרת המשמשים להפעלת המערכת או דורשים טיפול יש להתקין את אביזרי  3.3.8

, לצורך )הכוונה למגופים מסננים מדידים וכדומה(  בצורה נוחה המאפשרת גישה

 הפעלה ושרות. 

 

בצנרת המים "כיסים" אשר יאפשרו את החדרת המדיד. נו מדידות יותקלצורך   3.3.9

 1.5"הכיס" יהיה באורך מתאים המאפשר מדידה נכונה, בצנרת בקוטר של "

ומטה יותקן עם בקבוק חיצוני על מנת להקטין את ההתנגדות לזרימה.  עבור 

"כיסים" המשמשים למדידת טמפרטורה, ימולאו ה"כיסים" בגריז לשיפור 

 המוליכות התרמית.

 

המקומות הגבוהים של הצנרת יש להתקין שסתומי שחרור אוויר. בכל  3.3.10

, השסתומים  יותקנו 0.5השסתומים יהיו מטיפוס אוטומטי בקוטר מנמלי של "

 עם ברז סגירה כדורי אשר ישמש לצורכי שרות.

 

המקומות הנמוכים של הצנרת לפני אביזרים יורכבו ברזי ניקוז כדורים בכל  3.3.11

 .3/4בקוטר של "
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 אביזרי צנרת  3.4

כל אביזרי הצנרת כגון ברזים, שסתומים, אל חוזרים, מסננים וכדומה יהיו  3.4.1

מלחץ  50%עשויים מיציקת ברזל ויתאימו לעבודה בלחץ הגבוה בלפחות 

 .PSI125המערכת. בכל מקרה לחץ הבדיקה לא יהיה נמוך מלחץ של 

 

החיבור בין צנרת המים וציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יהיה באמצעות  3.4.2

ור גמיש. החיבורים הגמישים יהיו עשויים מניאופרין עמידים בלחץ של חיב

250psi  מעלות פרנהייט 250ובטמפרטורה של. 

 

 בחיבור צנרת המים ומשאבות, ולמקררי המים . יש להתקין חיבורים גמישים  3.4.3

 

 יש להתקין חיבור הארקה, חיבור הארקה יעשה בצורה תקנית .   3.4.4

 ברזים: 4.2.1

 כולל יהיו הברזים מטיפוס כדורי, הברזים יהיו  2" עבור צנרת בקוטר של עד

 מסוג "פתוח מלא".

 " 3עבור צנרת בקוטר של ( ויותר יהיו מטיפוס "פרפר" דגםB-9.) 

 "עבור צנרת מבודדת יהיו הברזים מטיפוס "פרפר" כדוגמת צורת "רפאל 

 

התקנת הברזים בסמוך לציוד תעשה בצורה כזו אשר תמנע טרבולנציה בנקודת  3.4.5

ר, לצורך כך יותקנו הברזים במרחק של לפחות חצי מטר מהציוד )רצוי על החיבו

 .קטע ישר של הצינור(

 

 ברזים כדוריים יהיו כדוגמת תוצרת שגיב או שווה ערך מאושר.  3.4.6

 

, רשת הסינון תהיה מסוג הניתן לפרוק עשויה Yמסנני המים יהיו מטיפוס  3.4.7

ומעלה יותקן ברז  3". עבור מסננים בקוטר MESH 40מברונזה  בצפיפות של 

 .1.5שטיפה בקוטר של "

 

 בידוד צנרת 3.5

 0.6בידוד הצנרת יעשה באמצעות פוליאריטן יצוק בתוך תבנית פח מגולוון בעובי של  3.5.1

 מ"מ. 

 

 , לצנרת ואביזריםעובי הבידוד 3.5.2
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 קוטר צינור

[Inch] 

 עובי בידוד

[Inch] 

 2 3עד 

 3 3מעל 

 

 צנרת מים  תליות 3.6

מטר בין כל תליה עבור צנרת בקוטר קטן  2תליות הצנרת   יהיו במרחקים של  3.6.1

 .ומעלה 1.5מטר בין תליות עבור צנרת בקוטר של " 3, ובמרחק של 1.25"-מ

בו נדרש לתמוך את הצנרת מלמטה יונחו הצינורות על גבי "אוכפים". במקרה  3.6.2

נור, והוא אורך "האוכף" יהיה לפחות שלוש פעמים הקוטר החיצוני של הצי

 .יתמוך בחצי היקף הצינור

 

 .יורכבו בצורה אשר תאפשר התפשטות חופשית של הצנרתהתליות  3.6.3

 

בהם יידרש לרתך לצנרת אלמנט תליה )"אוזן "( יבודד אלמנט התליה במקומות  3.6.4

 . על מנת למנוע עיבוי

 

 בקרה 3.7

 העבודה כוללת:  3.7.1

  אספקה והתקנה של לוח הפעלה באזור החצר )סמוך למקרר

 מים ולמשאבות(. 

 

  אספקה הותקנה של לוח הפעלה מרחוק אשר יותקן באולם

הספורט וישלוט על פעולת מקרר המים, משאבות הסחרור 

 ויחידות מיזוג האוויר. 

 
מערכת הבקרה תכלול כאמור לוח חשמל אשר יותקן באולם הספורט ויאפשר  3.7.2

ל המערכת )לרבות מקרר מים , משאבות, ויחידות מיזוג האוויר( ללא הפעלה ש

הפעלה ממערכת מלוח זה לא תתאפשר הפעלת המקרר )אלה במידה שלוח 

 החשמל מצוי במצב עוקף הפעלה מרחוק(. 

 

מערכת הבקרה תאפשר קביעת לוח זמנים להפעלה וכיבוי של מערכת המיזוג ,  3.7.3

לוח הזמנים יהיה ברמה שבועית לפחות )כך שניתן לקבוע לכל יום את שעות 

 ההפעלה והכיבוי (. 
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 לוח החשמל הפעלה מרחוק יכלול לפחות את הדרישות הבאות :  3.7.4

  המים, לוח החשמל יכיל מספק בורר הפעלה מרחוק /מפעלה ממקרר

במצב הפעלה מרחוק ניתן יהיה להפעיל את המקרר רק מלוח החשמל 

 אשר יותקן כאמור באולם . 

  הלוח יכיל מפסק בורר הפעל/הפסק /אוטומטי  )כאמור בנוסך למפסק

בורר הפעלה מקרוב , הפעלה מרחוק(. במצב אוטומטי תעבוד המערכת 

 לפי תוכנית זמן . 

 
 בועי לפחות כל שניתן יהיה להפעיל הלוח יכיל כאמור מונה זמן יומי/ש

 המערכת לפי לוח זמנים קבוע מראש. 

 
  לוח החשמל יכיל תצוגה של טמפרטורת המים המספקת וטמפרטורת

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

 עבודה )עובד או לא ( . סהמים וסטאטו

 
  המערכת תכלול מערכות מדידתCOP  כולל מדידת ספיקת מים, הפרש

טמפ' כניסה ויציאה למקרר מים ומדידת הספק למקרר המים, כולל 

 והצגתו בהתאם להנחיות משרד האנרגיה. COPחישוב 

 
 מקרר המים יכיל מתאם תקשורת אשר יאפשר חיבור עתידי לתקשורת .  3.7.5

 .  מקרר המים יותקן עם מגן זרימת מים , ורגש טמפרטורה הגנה ביפני קפיאה 3.7.6

 

 עבודות החשמל יעשו בהתאם: 3.8

הכללי למתקני חשמל פרק בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת למפרט  3.8.1

 .בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון

"חוק ותקנות בנושא חשמל" במהדורתו המעודכנת ולתיקונים והעדכונים ל 3.8.2

 .שפורסמו

 
 .לתקן הישראלי 3.8.3

 
עבור ציוד     IEC 947עבור לוחות עם ציוד ובקרה למתח נמוך, ותקן   IEC 439תקן  3.8.4

 .מיתוג ובקרה למתח נמוך

 
 ., לוחות חשמל15מפרט כללי למערכות מ"א פרק ל 3.8.5

 
בכל מקרה של סתירה בין המסמכים הנ"ל למסמך זה, יקבע הרשום במסמך זה.  3.8.6

 כמו כן בכל מקרה של סתירה יש לידע  המזמין
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 '(ומך ס)מ -כתב הכמויות 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מסמך ו' -כתב כמויות  
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 כתב כמויות -מסמך ו' 

 

 הוראות כלליות  3

 

תיאור הסעיפים השונים ברשימת הכמויות הינם תמציתיים בלבד, מחירי הסעיפים השונים  .1.1

סיכום מחירי הסעיפים יהווה את יחשבו הכוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות. 

  של המתקן המושלם , כשהוא מוכן למסירה סופית .המחיר 

 

הקבלן להתריע לפני ביצוע העבודות,  שבכל מקרה של עבודות נוספות או שינויים יידר .1.2

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

 התקבל עליהן אשור בכתב לא תאושר תוספת תשלום.  

 

להוסיף או/ו לגרוע סעיפים מכתב הכמויות, החשבון יעשה לפי מדידה בפועל  המזמין רשאי .1.3

 של הכמויות, מחיר היחידה יהווה את המחיר לצורך חישוב התשלום בפועל.

 

במידה ובמהלך העבודות ידרשו עבודות נוספות שלא נכללו במפרט, על הקבלן להציע בכתב  .1.4

חור קבלן אחר לביצוע העבודות הצעת מחיר לפני תחילת הפעילות. המזמין רשאי לב

 הנוספות. 

 

 המזמין לא מחויב לבחור את ההצעה הזולה ביותר.  .1.5

 

עבודות חריגות , במידה ובמהלך העבודות יידרש הקבלן לספק עבודות נוספות אשר לא  .1.6

מופיעות בכתב הכמויות יספק הקבלן הצעת מחיר עליה יחתום מנהל הפרויקט והמתכנן. 

ך לא נתקבלה הצעת המחיר ואושרה , התמורה תחושב לפי במידה ואושרה העבודה א

 ( .  %20-)להלן דקל  %20מחירון דקל מופחת 

 

במידה וקיימת חריגה בכמויות אותם נדרש הקבלן לספק ביחס לכתוב בכתב הכמויות  .1.7

יעדכן בכתב הקבלן את מנהל הפרויקט. לא יאושרו תשלומים עבודות/כמויות חריגות אשר 

 לא אושרו בכתב . 
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 כתב כמויות: 

 

 מחיר כמות יחידה רתיאו סעיף

 ₪[יחידה]

 סה"כ

 הערות :  

מחיר החיווט החשמלי יהי חלק ממחיר , האביזר 

המותקן , לא ישולם תוספת עבור החיווט החשמלי 

 תלרבות חיבור כוח , בקרה , חבור בין לוחו

החשמל וכדומה . מחיר החיווט החשמלי כולל את 

מחיר התמיכות הסולמות, סימון , התחברות  וכל 

 הדרוש להתקנה תקנית מושלמת . 

   

הספקה והתקנה של מקרר מים בתפוקה  15.0.010

ט"ק עיבוי אוויר מתאים  150של 

, טמפרטורת  C45סביבה של  תלטמפרטור

,  C12מים חוזרים  C7הספקת מים 

, TRANEכדוגמת תוצרת חברת 

CARRIER  ,YORK  כולל הובלה הנפה

, הצבה על גבי בולמים )לרבות מחיר 

הבולמים(, חיבור לצנרת מים , חיבור 

למערכת הבקרה )לרבות מתאם תקשורת, 

הרשאה הפעלה ממערכת הבקרה , קבלת 

התראות וכל הדרוש(, חיבור לחשמל 

)הזנה ע"י אחרים (, הפעלה הרצה 

חריות לשנה )כולל כל עליות השרות וא

 וההחזקה במהלך מועד האחריות (.

יש לשים לב שטח הקיים מאפשר התקנה 

 מטרים בלבד.  6של מקרר מים באורך של 

מחיר עלות ההתקנה כולל את  

ההתקשרות עם היבואן , לרבות תיאום 

הפעלה , אישור ההפעלה )התקנה לפי 

מפרט היצרן(, קריאה לשרות במידת 

רך. כל התאומים בין היבואן למפעל הצו

יעשו דרך הקבלן .הקבלן לא יהיה זכאי 

לתוספת תשלום בגין הפעלת היבואן 

)להפעלה ולשרות ( למרות שמקרר המים 

 נרכש ישירות ע"י המפעל.  

 460,000 460,000 1 קומפ'
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אספקה והתקנה של משאבת מים  15.0.020

 35מק"ש לחץ סטטי של   90בספיקה של 

מטר עומד מים, כדוגמת תוצרת 

SALMSON ,GRUNDFOS  המניע או ,

שווה ערך, כולל מנוע חשמלי כדוגמת 

, אושפיז או  SIMENS ,ABBתוצרת 

 50%שווה ערך מאושר )מנוע בהספק של 

מעל הספק נומינלי של המשאבה(, 

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(, מפסק 

וכל הדרוש לעבודה  ניתוק ליד המשאבה  

 מושלמת.

 24,000 12,000 2 יח'

אספקה והתקנה של צנרת מים עשויה  15.0.030

( 40)סקדיול  40פלדה ללא תפר דרג 

, כולל תמיכות 6מבודדת תרמית  בקוטר "

 צביעה וכל הדרוש להתקנה תקנית. 

 5,000 500 10 מ"א 

אספקה והתקנה של אביזרי צנרת  15.0.040

מעברים   Tכדוגמת קשתות חיבורי 

 כולל בידוד תרמי . 6בקוטר "

 1,700 170 10 יח'

  6אספקה והתקנה של ברז מים בקוטר " 15.0.050

מטיפוס "פרפר" צוואר ארוך כולל עוגנים 

,אטמים וכל הדרוש כדוגמת תוצרת 

 הבונים , רפאל או שווה ערך . 

 4,160 520 8 יח' 

אספקה והתקנה של שסתום חד כיווני  15.0.060

 6בקוטר "

 1,700 850 2 יח'

 6בקוטר " Yאספקה והתקנה של מסנן  15.0.070

 כולל ברז ניקוז 

 3,800 950 4 יח' 

אספקה והתקנה של חיבור גמיש בקוטר  15.0.080

 . 6של "

 5,280 880 6 יח'

 ,1/2אספקה והתקנה של משחרר אוויר " 15.0.090

 כולל מחיר הברז.

 2,800 350 8 יח'

אספקה והתקנה של מדידי טמפרטורה  15.0.100

מסוג מדידי כספית כולל "כיסים" 

 1,000 250 4 יח'
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 בצינור. 

אספקה והתקנה של שעוני לחץ )על כל  15.0.110

מחלק ועל כל משאבת מים( כולל ברז 

ביקורת לשחרור אוויר כולל חיבור לצנרת 

נקודות )כולל מחיר הצינור, מים בשלוש 

מחיר הברזים מחיר ההתחברות( וכל 

 הדרוש להתקנה תקנית מושלמת.

לא  350 3 יח
 לסיכום

אספקה והתקנה של מיכל התפשטות  15.0.120

ליטר, כולל חיבור לצנרת מי  200בנפח של 

תוספת, ווסת לחץ , ברזי ניתוק , אל חוזר 

כפול וכל הדרוש להתקנת מערך 

 התפשטות ופיצוי מים לצנרת .  

 8,000 8,000 1 קומפ'

ההתחברות לצנרת קיימת כולל ניתוקים ,  15.0.130

 התחברות , שטיפות וכל הדרוש. 

 

הערה מחיר סעיף זה כולל את כל עליות  

ההתחברות גם עם בוצעו מספר 

. לא ישולם כל תשלום על תהתחברויו

חיבור הצנרת לצנרת קיימת מעבר 

 לתשלום על סעיף זה.  

 2,500 2,500 1 קומפ'

אספקה והתקנה של מפסק זרימת מים  15.0.140

 י,כולל חיבור לצנרת , מארז תעשיית

אטום למים  , חיווט חשמלי ללוח 

החשמל )כולל מחיר הכבל(, חיבור ללוח 

 החשמל  וכל הדרוש לעבודה מושלמת .

 550 550 1 יח'

אספקה והתקנה של רגש טמפרטורה  15.0.150

להתקנה בצנרת מים ,  PT-100מסוג 

מבנה תעשייתי אטום למים, כולל מתמר 

( , כולל חיווט חשמלי )לרבות מחיר  4-20)

 הכבל (. 

 1,300 650 2 יח'

אספקה והתקנה של מד ספיקה מגנטי  15.0.160

כולל תצוגה  6מתאים לצנרת בקוטר של "

)במידה ויותקן במקום גבוה נפרדת 

(,  4-20)ממכשיר המדידה( כולל מתמר 

 כולל חיווט חשמלי )לרבות מחיר הכבל (.

 4,000 4,000 1 קומפ'
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אספקה והתקנה של מד הספק חשמלי  15.0.170

למדידת הספק נצרך של מקרר מים 

ערוצי מדידה ( כולל  12ומשאבות ) עד 

מדידת הספק , חיבור למערכת הבקרה 

באמצעות תקשורת כדוגמת תוצרת 

 סאטק או שווה ערך מאושר. 

 4,000 4,000 1 קומפ'

אספקה והתקנה של לוח חשמל /  15.0.180

לחילופין שינויים בלוח חשמל קיים, 

לצורך הזנה משאבות מים ופיקוד מקרר  

ומשאבות, כולל בקר )פיקוד על משאבות 

מים ומקרר מים חדש , כולל התחברות 

ללוח הפעלה מרחוק חדש  מדידת 

טמפרטורת כניסה ויציאה של המים 

מקרר חדש כולל ספיקה ומדידת הספק 

מדידת  -מקרר המים והמשאבות של 

COP כולל מפסקים ממסרים , מנורות ,)

חיווי )תקלת עבודה לכל משאבה ומקרר(, 

ברר יד/אוטו לכל משאבה, מהדקים וכל 

 הדרוש לעבודה מושלמת. 

 

הערה מחיר הלוח כולל את מחיר התכנות 

)כולל תכנות תצוגת הבקר כפי שדרש ע"י 

ר המזמין, ויאושר ע"י היועץ (. מחי

החיווט החשמלי )כולל הסולמות , 

 התמיכות ( הינו חלק ממחיר האביזרים . 

 22,000 22,000 1 קומפ'

כנ"ל לוח הפעלה מרחוק  יותקן באולם  15.0.190

 תהספורט , כולל בורר הפעלה אוטומטי

)לפי לוח זמנים שבוע יומי ( , ידי )עוקף 

בקר( , בורר הפעלה מרחוק )הפעלה דרך 

לוח החשמל המותקן באולם ( , הפעלה 

מקומית )הפעלה דרך לוח החשמל 

המותקן ליד מקרר המים(, הפעלה לפי 

לוח זמנים )כולל בקר זמן שבועי ימי 

 לפחות ( . 

 5,000 5,000 1 קומפ'

מקרר מים לגריטה כולל פרוק ופינוי  15.0.200

 הספקת כל האישורים הנדרשים . 

 6,500 6,500 1 קומפ'
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 זיכוי עבור מקרר המים הקיים .  15.0.210

 

לזכות עבור  ןבמידה והקבלן מעוניי

המקרר הקיים )יעבור לרשותו(,יסמן 

בערך שלילי , במידה והוא לא מעוניין 

לזכות את המזמין עבור המקרר הקיים 

   0-יעזוב את הערך כ

     

פרוק ופינוי של משאבת מים קיימת, פינוי   15.0.220

צנרת ניקוי הגג וכל הדרוש . כולל ניתוק 

מצנרת המים, ניתוק מחשמל פינוי מגג 

  המפעל )לרבות הנפנה(, וכל הדרוש . 

 

שים לב סעיף זה כולל את כל עבודות 

הניקיון, ופינוי הגג מעבר לסעיף זה לא 

 ישולם כל תוספת עבור פינוי הגג . 

 700 700 1 קומפ'

 

 ריכוז עליות 

 

 563,990 סה"כ בש"ח

  אחוז הנחה

  הצעת קבלן
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 (תנאים מיוחדים לחוזה)
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 6/2017מ/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 העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין  טופס -במסמך ג' 

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

                                                                                     

                                          
   _______________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                
 
 
 במפרט הטכני.משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט  .1
 
על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם  .2

וי טלפון, כבלי וקרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: ק-שירותים עיליים ותתשל 
י ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי וחשמל ותאורה, צינורות מים, קו

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

השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים  
 באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 ., כשיעורו באילתמס ערך מוסף יתוסףמחירים הנקובים בהצעה זו ל .3
 
 הגשת חשבונות .4
 

 העתקים. 3ש במקור + כל חשבון יוג 4.1 
אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על  -חלקי או סופי  -לא יאושר כל חשבון  4.2 

 הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים. 
 כל החשבונות יהיו ממוחשבים. 4.3 
 :יצוינובכל חשבון  4.4 
 מספר החוזה. -  
 שם העבודה. -  
 החוזה.ערך  -  
 תאריך התחלת העבודה. -  
 תאריך סיום העבודה. -  
 המדד הבסיסי. -  
 כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות      4.5 

 שבכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז                             
 הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.                            

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 4.6
     נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  4.7 

 ו/או חריגות.                           
 מבוטל 4.8 
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באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים כל העבודות תבוצענה לפי התכניות,  .5
והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות 
בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי 

 סמכותה הרשמית.
ב של הרשות על התאמת העבודה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכת 

 או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.
 
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת .6

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

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

 חשבונו.
ה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה הקבלן יהיה אחראי לאחזק 

 השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.
 
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן  .8

במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות 
לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים  ומהמפקח

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

 
 הקבלן מצהיר בזה כי: .9
 

 הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה. א.  
 אילת לצרכי מע"מ. באזורנמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה"  ב.  
 בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. ג. 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור. ד. 

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

 
  החלפת מקרר מים באולם ספורט אלון באילת 6/2017מ/מכרז מס' 

 
  תוכניות

 

 תוכניות:

 

 .פרט חיבור מקרר מים 

 
 

 

 

 

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

 .קידואשר 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
  1582ת.ד. 
 אילת
 א.ג.נ,

 ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
 

כלפיכם על פי בקשת ____________________________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה 
מכרז עם בקשר  (,שקלים חדשים אלף שלושים)במילים: ₪  30,000של  לסילוק כל סכום עד לסך

מילוי נכון ומדויק של תנאי ולהבטחת  החלפת מקרר מים באולם ספורט אלון באילת 6/2017מ/מס' 
 המכרז.

 
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  3 -יאוחר מ
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 

בקשר לחיוב כלשהו  אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים
 כלפיכם.

 
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"ל.
 

 במכתבנו זה:
 
 

 לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת 
 

 ועד בכלל.  11.12.2017ליום ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 לא תענה.   11.12.2017 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 11.12.2017  לאחר יום

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
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 (1מסמך ט'  -ביצוע )נוסח ערבות 
 
 

 "ערבות ביצוע" - צמודה אוטונומית בנקאית ערבות נוסח
 
 

 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  1582ת.ד. 
  אילת

 
 א.נ.,

 _________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 לתשלוםכלפיכם 

"סכום הקרן"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, 
ולביצוע כל  החלפת מקרר מים באולם ספורט אלון באילת 6/2017מ/מכרז מס' עם בקשר 

 לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.התחייבויותיו בהתאם 
 

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

 ולמחקר כלכלי.  
 , דהיינו: _____ נקודות. 2017שנת  מאיהמדד לחודש  -"מדד הבסיס" 

פני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות המדד שפורסם לאחרונה ל -"המדד החדש" 
 מאשר מדד הבסיס.

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

סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות המחולק למדד הבסיס. 
 הערבות".

 
( ימים ממועד קבלת 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )

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

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

 יבויותינו בקשר עם ערבות זו.הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחי
 

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

 לפיה דרישה כלימים לאחר מועד סיום החוזה(  ועד בכלל  30-)יש להשלים את התאריך בהתאם ל 
 חל הערבות של פירעונה מועד כאשר. בכלל ועד לעיל האמור לתאריך עד דינולי בכתב להגיע תצטרך

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

 בכבוד רב,
 

 בנק __________
  

 כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________
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 )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 

 
 

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

 בזאת בכתב כדלקמן:
 
)להלן: "המציע"( לחתום על  _______________________אני הוסמכתי כדין על ידי  .1

החלפת מקרר מים באולם ספורט אלון  6/2017מ/מכרז מס' ל תצהיר זה בתמיכה להצעה
 .הכלכלית לאילת )חכ"א( )להלן: "המכרז"(שפרסמה החברה , באילת

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2
 

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

 לפי חוק עובדים זרים. תביותר משתי עבירודין חלוט 
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ב(

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

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .3

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

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

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

 
 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 
 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 
 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)
 
 חבר בני אדם, אחד מאלה:  ( אם הספק הוא2)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
 

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

 
 )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 
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חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 מהותית בידי מי ששולט בספק 

 
 31ון התשס"ג )והורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש -"הורשע", בעבירה 

 (; 2002באוקטובר 
 
 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -"חוק עובדים זרים" 
 . 1991-התשנ"א

 
 ; 1986-פסקי זרם מחוק שכר מינימום, התש -"חוק שכר מינימום" 

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

 האדם; 
 
 
 
 זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי,  .4
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 
 

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

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

 בפני.
 
 
 
 
 

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

 '(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: "
 

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

 
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי  .1

"(, והתקנות לפיו, חלים עליי כנותן החוק)להלן: " 2001-מסוימים, התשס"א
החלפת מקרר מים באולם ספורט אלון  6/2017מ/מכרז מס' השירותים במסגרת 

 .באילת
הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין  .2

 .2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א בחוק למניעת העסקה של עברייני מיןכלשהי, כאמור 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור,  .3
המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול מראש, של משטרת ישראל 

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 לחוק.

ת אישור המשטרה לגבי כל הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל א .4
אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם למי מהעיריות בכל 

 עת שאדרש.
 

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

 
 

______________________                       ______________________ 
 שם המצהיר + חתימה           תאריך                                                                 

 
 

 אימות חתימה
 
 

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. ____________ אשר חתם

 
 
 
 
 

             ____________________                    ________________     _______________ 
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 תאריך    חותמת וחתימה     שם 
 
 


