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כל על הלקוח לעיין היטב בתנאים הרשומים מטה ובכל 	 

הפרטים האחרים הרשומים במחירון. תנאים ופרטים אלו 
מהוים חלק בלתי נפרד מתנאי אספקת המוצרים ומחייבים 

את הלקוח.
"ולפמן תעשיות" )להלן "החברה"( זכאית לספק מוצרים 	 

מכל מפעל שהיא עצמה תבחר.
המחירים כוללים העמסה בחצר המפעל.	 
אחריות "החברה" לשלמות המוצר היא עד גמר 	 

ההעמסה כאשר ההובלה היא ע"י המזמין או בא כוחו. 
אחריות "החברה" לשלמות המוצר היא עד גמר הפריקה 

כאשר ההובלה היא ע"י רכב של "החברה".
הלקוח מתחייב לבדוק את המוצר המוזמן מיד עם 	 

אספקתו ללקוח או לפי הוראותיו, ולהודיע ל"חברה" על 
כל אי התאמה באם קיימת כזו באופן מיידי ולא יאוחר 

מ-24 שעות ממועד האספקה כאמור. אם לא יודיע הלקוח 
ל"חברה" תוך המועד האמור, כי קיימת אי התאמה בין 

המוצר שהוזמן לזה שסופק, יחשב המוצר שסופק כמתאים 
להזמנה והלקוח לא יטען ולא יתבע את "החברה" או מי 

מטעמה בגין אי ההתאמה כאמור.
המוצרים המסופקים ע"י "החברה" ישארו בבעלותה 	 

המלאה והבלעדית כל עוד לא שולמה תמורתם במלואה, 
והיא רשאית להחזירם לעצמה ללא כל הודעה מוקדמת.

כל פיגור או חריגה מתנאי התשלום המוסכמים יגרום 	 
לביטול ההנחה שנקבעה ולתוספת ריבית והצמדה עבור כל 

תקופת פיגור.
תעודת המשלוח של "החברה" היא המסמך המחייב 	 

לצורך הוצאת החשבונית, והלקוח מתחייב לשלם בהתאם 
לכך.

סמכות השיפוט בכל הנוגע לרכישת מוצרי מפעלי "ולפמן 	 
תעשיות בע"מ" תהיה אך ורק בבית משפט מוסמך בחיפה ו/

 או בתל אביב.

הובלה
התחייבות "החברה" לאספקה כולל הובלה - מותנית 	 

באפשרויות ההובלה שבידי "החברה". אין "החברה" 
מתחייבת לאספקה במועדים שנקבעו במידה ולא נמצאו 

אמצעי הובלה מתאימים באותו מועד, או מכל סיבה אחרת.
כל הובלה מותנית ביכולת הרכב המוביל להכנס לשטח. 	 

היה ויחליט הנהג כי אינו יכול לגשת לאתר הפריקה 
המבוקש - לא תהיה למזמין כל טענה כלפי "החברה".

במקרה של הזמנת מוצרים כולל "הנחה בתעלה": כאשר ישנה 	 
התחייבות של "החברה" לבצע הנחת צינורות בתעלה או 

הנחת חוליות או תאי ניקוז או אלמנטים אחרים - התחייבות 
"החברה" לביצוע עבודות אלו תהיה מוגבלת לתנאי השטח 
ויכולת הציוד שלה לבצע עבודות אלו. הפוסק הסופי בעניין 
זה יהיה תמיד הנהג-מנופאי. "החברה" תספק עבודות מנוף בלבד 

ויתר העבודות הקשורות בהנחה יבוצעו ע"י המזמין ועל אחריותו הבלעדית.
עבודות מנוף להנחה בתעלה תבוצענה אך ורק במועד 	 

הובלת המוצרים לשטח ובמחירי מחירון מלאים.
על המזמין או בא כוחו לסייע לנהג-מנופאי ע"י כח עזר 	 

לפי הצורך בפריקה.
מחירי ההובלה הרשומים במחירון נכונים לכל האזורים 	 

פרט לרמת הגולן, הערבה ואילת.
מחירי ההובלה למוצרים המופיעים במחירון זה הינם 	 

עבור הזמנת משאיות מלאות בלבד.
בגין הובלה חלקית ו/או הובלה מאתר לאתר ו/או החזרת 	 

סחורה למפעלנו - יהיו מחירי ההובלה כמפורט במחירון 
 הובלה - פרק 1 בחוברת זו.

הערות כלליות
משקלי הפריטים המופיעים במחירון הינם בקירוב ויתכנו 	 

סטיות בין המשקל המצויין במחירון לבין המשקל בפועל.
"מוצרים סטנדרטיים" - הכוונה לכל המוצרים שמופיעים 	 

במחירון - פרט לאלה הרשומים כעבודת יד או מוצרים 
של מפעל אחר המשווקים על ידי "החברה", או מוצרים 

לפי הזמנה מיוחדת, או מוצרים המסומנים כ"מוצרים לא 
סטנדרטיים" או כאלה שלגביהם מצוין: "מחיר נטו".

"הצמדה למדדים" - הכוונה למחיר המוסכם בתוספת 	 
המדד עליו הוסכם בהזמנה ולמדד חיובי בלבד.

אספקת מוצרים על גבי משטחי עץ - יש מוצרים, אשר 	 
מטבעם חייבים להיות מסופקים על גבי משטח עץ, בין אם 

נרשם הדבר מפורשות במחירונים ובין אם לאו. לגבי מוצרים 
אלו, מתחייב הלקוח לשלם עבור המשטחים. ניתן לקבל 
התשלום חזרה עם החזרת המשטחים לאחד ממפעלינו 

וקבלת תעודת החזרה. אין חברתנו מתחייבת לאסוף את 
המשטחים מהאתרים.

תאי בקרה )תחתיות וחוליות( יסופקו מהאלמנטים 	 
הארוכים ביותר שבייצור על פי תכנון אופטימלי של המפעל, 

אם עקב מגבלות ציוד יזמין הלקוח אלמנטים קצרים יותר - 
תדרש תוספת תשלום למחירים הרשומים במחירון.

על הזמנה, אספקה והובלה של מוצרים יחולו כל 	 
התנאים המפורטים בטופס הזמנת מוצרים, לרבות התנאים 
הכלליים, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, ו/או תנאי 

הסכם ספציפי שיחתם בין "החברה" לבין מזמין המוצרים 
)להלן: "התנאים הנוספים"(.

בכל מקרה של סתירה בין התנאים המפורטים לעיל לבין 
התנאים הנוספים, יגברו התנאים הנוספים".

תנאי אספקה והובלה כלליים
תנאי האספקה וההובלה כוללים בין היתר, את התנאים המפורטים להלן:

כל המחירים שבמחירון - אינם כוללים מע"מ.
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שרות שדה - בדיקות שדה
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שרותי מעבדה במפעלי ולפמן

Shop-drawings - תכנון מפורט

לחברת ולפמן מעבדות משוכללות במפעליה שבהן ניתן 
לבצע מגוון רחב של בדיקות במוצרי החברה או במוצרים 

אחרים. מגוון הבדיקות האפשריות כולל:
בדיקת קוביות בטון.	 
קידוח גלילי בטון לבדיקה.	 
בדיקת כיסוי בטון.	 
בדיקת אטימות בלחץ גבוה.	 
בדיקות גיאומטריות.	 
בדיקות חוזק ומעיכה.	 
 בדיקות ניפוי חומרי גלם.	 

הציוד הוא ציוד תיקני מכויל והבדיקות מבוצעות ע"י 
צוות מקצועי ומיומן הבקיא בשיטות הבדיקה והתקנים 

המתאימים.

במחלקת ההנדסה של ולפמן תעשיות מכינים תיקי ייצור מפורטים בפרוייקטים שונים כגון: צינורות דחיקה, תחנות שאיבה, 
קירות אקוסטיים, קירות תומכים ותאי בקרה. כמו כן מבצעים חישובים סטטיים ותכנון מפורט לפי הצורך.

צוות שרות השדה של ולפמן מבצע בדיקות שונות באתרי העבודה:
בדיקת אטימות קוי צנרת.	 
בדיקת אטימות מחברים.	 
בדיקת אטימות תאי בקרה.	 

שרות שדה - עבודות שונות
צוות שרות השדה של ולפמן מבצע עבודות שונות באתרי העבודה:

הצבת מעקות דלתא-בלוק.	 
ריתוך שרוולי HDPE )ליינר( בקוי צנרת עם ליינר פנימי.	 
הדרכה ועזרה לקבלנים בשימוש נכון במוצרי החברה.	 

תשלום עבור השירותים השונים יקבע בהסכם. 21
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מחירי הובלה ופריקה
עד 12 טון בצמוד למשאית, להובלות מיוחדות ו/או להחזרת סחורה

 מינימום חיוב לשרות שדה, יום עבודה עד 8 שעות -	 
5,457.00  ש"ח נטו.

הערה חשובה: הנחת הצינורות בתעלה )עבודת מנוף 	 
בלבד(, תבוצע אך ורק בתאום עם מחלקת ההזמנות של 

ולפמן תעשיות ובעת הובלת הצינורות לאתר.
על המזמין או בא כוחו לסייע לנהג-מנופאי ע"י כוח עזר 	 

לפי הצורך בפריקה.
הנחת חוליות או מוצרים אחרים בתוך תעלה, תחושב לפי  	 

שעות עבודה בשטח.

מחיר שעת עבודת מנוף:  679.00   ש"ח	 
מחיר שעת המתנה בשטח: 330.00   ש"ח	 
מחיר עבור מקום פריקה נוסף: 220.00   ש"ח	 

מינימום משקל להובלה: 13 טון.	 
מחיר משטח עץ: 102.00   ש"ח.	 

המחירים לעבודות מנוף הינם מחירי נטו. 	

כפוף לתנאי אספקה והובלה כלליים.	 
משאית "דבל" - להובלת מטען במשקל של 13 טון 	 

בהובלה.
משאית "פול-טריילר" או "סמי-טריילר" להובלת מטען 	 

במשקל  עד 30 טון בהובלה.
המחירים כוללים הובלה ופריקה עד 12 טון בצמוד 	 

למשאית בלבד. במקרה של העברה מאתר לאתר ישולם 
בעבור ההעמסה תשלום נוסף בהתאם לשעות העבודה.

המחירים בטבלה הינם מחירי נטו. 	

מרחק נסיעה 
בק"מ

מחיר הובלה למשאית 
"דבל"  ב-₪

מחיר הובלה למשאית "פול 
טריילר"/"סמי טריילר" ב-₪

  2,182.00   1,496.00 עד 45
45-60 1,559.00   2,430.00  
60-75 1,645.00   2,681.00  
75-90 1,807.00   2,928.00  

90-105 1,957.00   3,178.00  
105-120 2,107.00   3,426.00  
120-135 2,269.00   3,677.00  
135-150 2,418.00   3,925.00  
150-165 2,566.00   4,175.00  
165-180 2,716.00   4,424.00  
180-195 2,879.00   4,674.00  
195-210 3,028.00   4,921.00  
210-225 3,178.00   5,172.00  
225-240 3,339.00   5,420.00  
240-255 3,489.00   5,670.00  
255-270 3,638.00   5,918.00  
270-285 3,801.00   6,169.00  
285-300 3,950.00   6,417.00  
300-315 4,100.00   6,678.00  
315-330 4,262.00   6,915.00  
330-345 4,411.00   7,176.00  
345-360 4,635.00   7,427.00  
360-375 4,785.00   7,674.00  
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הוראות בטיחות למשתמש באבזרי הרמה

אסור לעמוד מתחת למטען בזמן . 1
הרמה!

על פי החוק חייב המשתמש . 2
להחזיק בתעודת בדיקה בתוקף של 
אבזרי ההרמה שברשותו. הבדיקה 
חייבת להיעשות ע"י בודק מוסמך 

של מתקני הרמה.
אבזרי הרמה נמכרים ע"י המפעל . 3

ללא תעודת בדיקה.

אביזרי הרמה סטנדרטיים

מחיר בש"חכושר הרמהיעודתאורדגם

MLP-3X35:תלי שרשרת 3 פינים 35∅, כולל
 - טבעת מרכזית מפוצלת,
 - שרשראות באורך 2 מ',
 - סביבול לכל פין הרמה,

- חיבורי המרלוק.

תאי בקרה עגולים: 125∅ ; 100∅ ; 80∅
קולטנים למי גשם

  2,605.00 4 טון

MLP-4X40:תלי שרשרת 4 פינים 40∅, כולל
 - טבעת מרכזית מפוצלת,
 - שרשראות באורך 2 מ',
 - סביבול לכל פין הרמה,

- חיבורי המרלוק.

תאי בקרה עגולים 150∅
תאי בקרה מלבניים:

100X100 ; 100X120
120X140 ; 150X150

  4,456.00 7 טון

DEHA תפסנית DEHA תפסנית הרמה 
מדגם 6102-6.0/10.0

)רק התפסניות נמכרות על ידי ולפמן 
תעשיות(

צינורות בטון רגילים 240∅ - 125∅

)ראה עמ' 112(
  1,194.00 12 טון

המחירים בטבלה הינם מחירי נטו.	 
אין השאלת אביזרי הרמה.	 

)ראה עמ' 112(

DEHA תפסניתMLP-4X40MLP-3X35
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כל  אמצעי הרמה צורת אריזההמוצריםפרק

במוצר עצמו
 אמצעים לפריקה 

מהמשאית באתר העבודה
 אמצעים לשינוע 

ע"י הקבלן באתר העבודה

 אוזני הרמה -פעמוני מיגון ומקלטים1
DEHA או מסמרות הרמה

תלי שרשראות עם אונקלים/
DEHA תפסניות

תלי שרשראות עם אונקלים/
DEHA תפסניות

 אוזני הרמה-גדרות וקירות1
תלי שרשראות עם אונקליםתלי שרשראות עם אונקלים או חורי הרמה

2
אבני ריצוף, אבני שפה, מדרגות3

חבילות ארוזות וקשורות ללא 
חובק מכני, הידראולי או עגלת חובק הידראולי-משטחים

שינוע ידנית

קילשון הרמה למשטחים, חובק הידראולי-על משטחי עץ
רצועות הרמה

4
ריהוט גן ורחוב – עציצים, 
אשפתונים, עמודי מחסום, 

מוצרים קטנים
קילשון הרמה למשטחים, חובק הידראולי-על משטחי עץ

רצועות או ידנית

ספסלים ומוצרי ריהוט גן ורחוב 4
גדולים

ללא משטחים, עטוף 
רצועות הרמהרצועות הרמה-בפלסטיק בועות

עטוף על משטחי עץ, או על מוצרי בטון אדריכלי5
סטנדים מיוחדים

בחלק מהמוצרים יש מסמרות 
 הרמה

או אוזני הרמה

רצועות הרמה, תלי שרשראות 
עם אונקלים

רצועות הרמה, תלי הרמה, 
קילשון הרמה

חבילות ארוזות וקשורות ללא בלוקי קיסטון קומפאק6
חובק מכני, הידראוליחובק הידראולי-משטחים

רצועות הרמה, קילשון הרמה, חובק הידראולי-על משטחי עץקופינג קיסטון בלוק מיני קומפאק6
משטחים

 מסמרות הרמה DEHA על סטנדים יעודייםקירות אקוסטיים7
או תותבים מתוברגים

תלי שרשראות עם אונקלים + 
תפסניות מתאימות

תלי שרשראות עם אונקלים + 
תפסניות מתאימות

מעקות בטיחות8
DELTABLOC--DB חובקDB חובק

חובק הידראולי או רצועות -על משטחי עץמכסים ורשתות ניקוז10
רצועות הרמההרמה

שינוע ידני או באמצעות רצועותחובק הידראולי-על משטחי עץתעלות מגנודריין או בטון פולימרי11

11BZC - תעלות ניקוז מדגמי- Ø40-ו Ø50 חורי הרמה
)4X( בקירות

תלי שרשראות עם 4 פינים 
מתאימים או חובק הידראולי 

בתעלות קטנות

 תלי שרשראות עם
4 פינים מתאימים

צנורות בטון12
Ø40 - Ø100-- חובק הידראולי או חובק צנורות

יעודי

שרשראות חניקה או רצועת 
חניקה או חובק מכני יעודי 

לצנורות בטון

צנורות בטון 12
תלי שרשראות הרמה עם מסמרות הרמה Ø125-DEHA ומעלה

DEHA תפסניות
תלי שרשראות הרמה עם 

DEHA תפסניות

על תושבות מעוגלות על צנורות דחיקה12
תלי שרשראות הרמה עם מסמרות הרמה DEHAהמשאית

DEHA תפסניות
תלי שרשראות הרמה עם 

DEHA תפסניות

תלי שרשראות הרמה עם מסמרות הרמה DEHA-מובלים מלבניים מגנובוקס13
DEHA תפסניות

תלי שרשראות הרמה עם 
DEHA תפסניות

 חובק הידראולי חורי הרמה Ø35 מ"מ-קולטנים למי גשם14
MLP - 3X35 או תלי

תלי הרמה
MLP - 3X35

 תאי בקרה עגולים16
Ø80 ; Ø100 ; Ø125 -מ"מ Ø35 )X3( תלי הרמהחורי הרמה

MLP - 3X35
תלי הרמה

MLP - 3X35

16Ø150 מ"מ-תאי בקרה עגולים Ø40 )X4( תלי הרמהחורי הרמה
MLP - 4X40

תלי הרמה
MLP - 4X40

תאי בקרה עגולים16
 Ø180 - Ø240-מ"מ Ø50 )X4( תלי הרמהחורי הרמה

MLP - 4X50
תלי הרמה

MLP - 4X50

תאי בקרה עגולים16
תלי שרשראות הרמה עם מסמרות הרמה Ø330-DEHA ומעלה

DEHA תפסניות
תלי שרשראות הרמה עם 

DEHA תפסניות

17
 100X100 תאי בקרה מלבניים

 ; 100X120 120X140 ;
150X150

Ø40 מ"מ- )X4( תלי הרמהחורי הרמה
MLP - 4X40

תלי הרמה
MLP - 4X40

 אוזני הרמה -תאי בקרה מלבניים גדולים17
DEHA או מסמרות הרמה

תלי שרשראות הרמה עם 
אונקלים או עם תפסניות 

DEHA

תלי שרשראות הרמה עם 
אונקלים או עם תפסניות 

DEHA

תלי שרשראות עם תפסניות מסמרות הרמה DEHA-תחנות שאיבה18
DEHA

תלי שרשראות עם תפסניות 
DEHA

מפרידי דלקים, שמנים ושומנים 19
תלי שרשראות עם אונקליםתלי שרשראות עם אונקליםאוזני הרמה-ומיכלי שיקוע

גומחות – פילרים לחשמל 20
תלי שרשראות עם אונקליםתלי שרשראות עם אונקליםאוזני הרמה בכל גומחה-ותקשורת

תלי שרשראות עם אונקליםתלי שרשראות עם אונקליםאוזני הרמה-תאי תקשורת דגם בזק20

נתונים כלליים של אמצעי עזר לשינוע ופריקת מוצרי ולפמן תעשיות בע"מ

21
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מכון התקנים הישראלי
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מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסו

מכון התקנים הישראלי

OHSAS
18001:2007

י ת"

ISO 9001:
ת2000

שר
או

מ ת 
כו ניהול אי ת 

ערכ
מ

י ת"

מכון התקנים הישראלי

התקן הישראלי/ הזר תאור קבוצת המוצריםפרק
אישורים או תו תקן שם התקן הרלוונטיהרלוונטי

לולפמן

√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2חדרים, עמודי גשרי שילוט, גדרות וקירות1

√מוצרי בטון טרומיים לריצוףת"י-8אבני ריצוף משתלבות2

--אין תקן ישראלימדרגות2

√אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטוןת"י-19אבני שפה ותיחום, אבני אי, אבני גן, אבני תעלה3

מאושר ע"י רכבת -מפרטי רכבת ישראלאבן קצה רציף רכבת3
ישראל

---עמודי מחסום, ספסלים, גומות לעצים, עציצים4

---בטון אדריכלי5

6KEYSTONE קירות תמך מקרקע משוריינתת"י-1630קירות תומכים-

---קירות אקוסטיים7

8DELTA BLOC ת"י-5175מעקות בטיחות
EN- 1317

Road Restraint systems
מאושר ע"י הועדה 

הבינמשרדית להתקני 
בטיחות

מנהרות שרות, פירים אנכיים9

ת"י-489מכסים ורשתות ניקוז10
EN-124מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה√

√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2תעלות11

מאושר ע"י רכבת -מפרטי רכבת ישראלתעלות תקשורת לרכבת, מוצרי רכבת שונים11
ישראל

√צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויןת"י-27צינורות בטון12

-צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויןת"י-27צינורות דחיקה12

√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2מובלים מלבניים, מגנובוקס13

√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2קולטנים למי גשם מבטון מזוין14

 מחברי שוחה – איטוביב, קונטור סיל15
מתאים לתקן אמריקאיASTM-C923Standard Specification for Resilient connectorsמתוצרת NPC ארה"ב

15CS-910 מחברי חדירהDIN-4060Elastomer seals for pipe joints in drains and sewersDIN מתאים לתקן

15WATER STOP אין תקןעוצר מים--

SS-S210-Aאיטופלסט מתוצרת NPC ארה"ב15
C990-91-מתאים לתקן אמריקאי

 תחתיות לתאי בקרה עגולים, 80 ∅; 100 ∅; 125 ∅16
TOP ,מגנופלסט ,MB אין תקן ישראלידגם--

√חוליות טרומות מבטון לתאי בקרהת"י- 658חוליות עגולות 50 ∅ - 125 ∅, חוליות קוניות16

√מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרהת"י-489 )ישן( חלק 1תקרות לתאי בקרה עגולים16

אלמנטים מבטון מזוין לתאי בקרה עגולים: תחתיות, חוליות, 16
√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2תקרות.

אלמנטים מבטון מזוין לתאי בקרה מלבניים: תחתיות, חוליות, 17
√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2תקרות.

√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2תחנות שאיבה, תאי סגר מבטון מזוין18

 EN-858-1 Separator systems for light liquidsמפרידי דלקים ושמנים מינרליים19
)e.g. Oil and Petrol(

אישור המשרד לאיכות 
הסביבה

מתאים לתקן DIN-4040Grease interceptor systemsDINמפרידי שומנים אורגניים19

אישור בזק-מפרטי בזקפילרים, תאי תקשורת דגם בזק20

√ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצריםת"י-1923 חלק 2בסיסים לעמודי תאורה20

רשימת התקנים הרלוונטיים לכל קבוצת מוצרים + תוי תקן / אישורים

לחברת ולפמן תעשיות בע"מ מערכת ניהול איכות מעולה 
.ISO-9001 שאושרה על ידי מכון התקנים לפי ת"י

ISO-14001 ולפמן תעשיות בע"מ עומדת בתקן 
 המבטא את אחריותה לגבי איכות הסביבה

 וכן תקן ISO-18001 המתייחס לאחריות החברה
לעובדיה.

מתוך פרסומי מכון התקנים הישראלי )ציטוט(:
"תו תקן - הוא סמל שאותו רשאי היצרן לסמן על 
מוצריו, לאחר שקיבל לכך היתר ממכון התקנים 

הישראלי, ההיתר ניתן לאחר שהמכון וידא שהמוצר 
עמד בדרישות התקנים המתייחסים אליו ויצורו נמצא  21
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מתחם GT center, נתיבות
מדרגות בטון אדריכלי
תכנון: אלונה זבזייבה
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