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 רשימת היועצים והמתכננים:

 כללי
80-0588998 
80-0588998  

 :'טל
     :פקס

   

 ניהול פרויקט  : בע"מ  אפשטיין

80-5558099 
80-5558050 

 :'טל
 :פקס

 יועץ קרקע, תכן מבנה וביסוס : ישראל קיסר

80-5098999 
80-5098850 

 :'טל
 :פקס

 מדידות : ליא שרותי הנדסה ומדידות בע"מ

89-5009999 
89-5009905 

 :'טל
 :פקס

 בטיחות : שלהבת מערכות מידע

89-0809898 
89-0959909 

 טל': 
 פקס:

  אבטחת איכות : פורן שרים 

 חוף ציבורי דרומי    
89-0590009 
89-0590099 

 :'טל
 :פקס

 : תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ

 

  מתכנן מוביל:
, עבודות עפר, ניקוז הגבהת סוללת החוף

 מי נגר ותאום מערכות

89-0999009  
89-0999009 

    טל:  
 קס:  פ

 EECC הנדסת חשמל ומערכות בקרה
 בע"מ

 חשמל, תאורה ותקשורת :
 החוף הדרומי

 
89-9905995 
89-9999999 

 :'טל
 :פקס

מרבין בע" -פרי  קונסטרוקציה  : 
  מתקני חוף

89-0090889 
89-0090889 

 :'טל
    :פקס

 : שחם אדריכלות נוף בע"מ
 

 אדריכלות נוף
 

899-0099980 
899-9999800 

 :'טל
 :פקס

מהנדסים יועצים בע"מאי.וי.   תברואה : 

899-9589588 
85-0005089 

 :'טל
 :פקס

( 9508ח.ג.מ. מהנדסים יועצים ומתכננים )
 בע"מ

: 
 

לחמלח ותחנת שאיבה למי מניקוז מי   
 

89-9095999 
89-9099959 

 :'טל
 :פקס

הנדסת מבנים -דוד שחם   קונסטרוקציה  : 
 תחנת שאיבה למי מלח

89-5990008 
89-5990009 

 :'טל
 :פקס

וט -מטרה  
  הנדסת חשמל ובקרה בע"מ

: 

 

 חשמל 
 תחנת שאיבה למי מלח

 החוף הבינלאומי    

89-0590009 
89-0590099 

:טל  
:פקס  

ם בע"מתה"ל מהנדסים יועצי  : 

 

  מתכנן מוביל:
, עבודות עפר, ניקוז הגבהת סוללת החוף

 מי נגר ותאום מערכות

80-0990990 
80-0990990 

    :  'טל
 פקס:  

 חשמל, תאורה ותקשורת :  י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
 החוף הבינלאומי

89-9905995 
89-9999999 

:'טל  
:פקס  

רבין בע"מ -פרי  קונסטרוקציה  : 
  מתקני חוף

89-0090889 
89-0090889 

:'טל  
    :פקס

 : שחם אדריכלות נוף בע"מ
 

 אדריכלות נוף
 

899-0099980 
899-9999800 

:'טל  
:פקס  

 תברואה : אי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ

02-6419143 

02-6936825 

 טל':
 פקס:

( בע"מ9889שלמה אהרונסון אדריכלים )  אדריכלות  
 מבנה שירותים
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  :סמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד ושאינם מצורפיםרשימת המ

 

 מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף

 

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית )האוגדן 

הכחול( בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת ביותר לתאריך 

פרסום מכרז זה, כולל אופני המדידה ותכולת המחירים 

 המצורפים לפרקים אלו. 

 

 

  מסמכים נוספים:

 לוח התמרורים המעודכן, מהדורה אחרונה 

 

  

 מהדורה אחרונה.  - 9590 -התשי"ד חשמל, החוק 

 

 

 עבודות בניה )פרק ט'(.  -תקנות בטיחות בעבודה 

 

 

 תקנים ישראלים.

 

 

"תקנות והנחיות להצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה, 

 .9898 -המנהל על התעבורה 

 

ך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה "מדרי

 .  9880 -בדרכים לא עירוניות" 

 

 

הוצאת ב ""התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך

 .9899ינואר  -משרד התחבורה 
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 כללי

 
 מוקדמות  .11

 הגדרות ותנאים כלליים /11.1

 תיאור ויישום /./11.1

, 9חוף בריכה ות הדרושות להגבהת סוללת מפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל העבוד

 ובחוף הבינלאומי. לעבודות בחוף הציבורי הדרומי

 

 הגדרות 2./11.1

במפרט הטכני יהיו למונחים המפורטים להלן, המשמעות המפורטת בסעיף זה, אלא  

אם כן, במקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת שתוגדר באופן מפורש. 

פרט זה יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם על נספחיו, אלא אם על יתר המונחים במ

 תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת.

 

 תהל מהנדסים יועצים בע"מ. חברת :מתכנן

תכנית העבודה המפורטת לביצוע הפרויקט שתוכן ותוגש  :תכנית עבודה מפורטת

טרם התחלת הבצוע  לאישור המנהל הקבלןעל ידי 

 בהתאם לאמור בהסכם. 

 להסכם ההתקשרות.  ג' נספחכהתכניות המצורפות  :יות מכרזתכנ

תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל לביצוע  :תכניות ומסמכי ביצוע

 הפרויקט. 

כפי שבוצעו, של העבודות   As Madeתכניות עדות  תכניות עדות לאחר ביצוע:

בתום ביצוע העבודות  ידי הקבלן שיוכנו ויוגשו על

 .לושאושרו ע"י המנה

 
 תוכניות, מפרטים ותקנים 1./11.1

הפרויקט, על כל מרכיביו, יבוצע עפ"י התוכניות, המפרטים ובהתאם לתקנים  

ובהעדרם בהתאם לתקנים בינלאומיים  ,הישראליים )ת"י( העדכניים ביותר

 מתאימים שיאושרו על ידי המנהל.

 

 מפרטים כלליים: 

משרדית לעבודות בניה לפי -ה הביןפרקים רלוונטיים מתוך המפרט הכללי של הוועד 

 "(:המפרט הכלליהמהדורה אחרונה )להלן: "
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 מוקדמות המפרט הכללי    -   88פרק  .א

 עבודות עפר   -   89פרק  .ב

 עבודות בטון יצוק באתר   -   89פרק  .ג

 עבודות איטום  -   89פרק  .ד

 מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה - 80פרק  .ה

 מתקני תברואה  -   89פרק  .ו

 מתקני חשמל   -   80פרק  .ז

 עבודות טיח - 85פרק  .ח

 עבודות צביעה   -   99פרק  .ט

 עבודות אלומיניום - 99פרק  .י

 עבודות אבן - 90פרק  .יא

 מסגרות חרש   -   95פרק  .יב

 נגרות חרש    -   98פרק  .יג

 בנייני בטון טרומיים   -   99פרק  .יד

 פתוח נופי   -   08פרק  .טו

 גינון והשקייה   -   09פרק  .טז

 בותובודות סלילת כבישים ורחע   -  99פרק  .יז

 קווי מים, ביוב ותיעול   -  99פרק  .יח

 

הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור  ,כל הפרקים האחרים מהמפרט הכללי 

 המנהל.

 
 מפרטים מיוחדים:

 מסמך זה, על נספחיו. -מפרט טכני מיוחד

 

 עדיפות בין המסמכים 5./11.1

של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה  

 ו/או אי התאמה תוכרע על ידי המנהל, בהתאם להוראות ההסכם. 

 

 פעילויות ראשיות   4./11.1

 עבודות ההכנה /.4./11.1

  כוללות: ההכנההעבודות  

  .תאום עם גורמים רלבנטיים  .א

 .היתרים ותאום ביצוע עבודות  .ב

 .התארגנות הקבלן  .ג
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  .ישהדרכי ג  .ד

 .גידור, בידוד ושילוט שטח עבודה  .ה

 .מדידות וסימון  .ו

ניקוי האתר הובלה שינוע ואחסנה של ציוד חומרים ומתקנים אשר פורקו   .ז

 ומיועדים להתקנה מחדש.

 .איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות  .ח

  .פירוק מתקני חוף קיימים  .ט

 התקנת מתקני חוף זמניים.  .י

 קרקעיות קיימות.-פירוק תשתיות תת  .יא

  .קרקעיות זמניות-התקנת תשתיות תת  .יב

 

 חוףבעבודות  4.2./11.1

  העבודות בחוף כוללות: 

 חישוף השטח.  .א

 חפירה/חציבה.  .ב

 אחסון ו/או סילוק חומר חפור.  .ג

 הכנת שתית לעבודות המילוי לבניית הסוללה.  .ד

 הכנת שתית לעבודות המילוי למילויים שונים.  .ה

 הכנת שתית למבנים וצינורות.  .ו

 חומרי מילוי מאתר אשר יוקצה ע"י המזמין. תרה והובלחפי  .ז

 ה על החוף הקיים בתוך המים.בנית הסולל  .ח

 ביצוע דרכים ומשטחים.  .ט

 ת כולל חשמל, מים, ביוב, ניקוז, מערכת השפלהומערכות תת קרקעי הנחת  .י

 , וניקוז מי תמלחת.זמנית

 חוף.הפיתוח ו מתקני חוף התקנת  .יא

 ביצוע מבני שירותים קבועים.  .יב

 .ביצוע עבודות סלילה  .יג

 ביצוע עבודות שונות:  .יד

 ביצוע ואיזון נקודות בקרת תזוזה. •

 ביצוע ואיזון צינורות תצפית בחוף. •

 השפלת מי תהום )שוטף בהתאם לנדרש(. •

 .והוראות המנהל סדר הפעילויות יכול להשתנות עקב המצב בשטח
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 תכנית עבודה מפורטת 6./11.1

במכרז )אלא אם נאמר במפורש אחרת( יגיש  יום ממועד הודעת הזכייה 90תוך 

הקבלן למנהל תכנית עבודה מפורטת הכוללת תכנית התארגנות מאושרת ותכנית 

 88.89.99בטיחות על פי שלבי הביצוע הנדרשים במסמכי המכרז לרבות בסעיף 

למפרט זה, שבה יצוין בפרטי פרטים סדר העבודה בזמן ובמרחב הגיאוגרפי לכל 

ולל תאריכים מדויקים של תחילה וסיום עבודות לכל פריט אלמנט שייבנה, כ

 וכמפורט להלן:

 

 הפרטים הבאים: ואת  תכנית העבודה המפורטת תכלול גאנט מפורט .א

מסמכי בהתאם ל ביצועןתיאור כל העבודות הנדרשות עם פרטי הביצוע וסדר   .9

 המכרז, לוח הזמנים ואבני הדרך; 

הפרעה להתנהלות -יחד עם אי זמני של העבודות באתר-תיאור ביצוע בו  .9

, תוך הצגת פתרון למעבר נופשים םלמיניההסדירה של מתחמי התיירות 

 ושימוש בחופים תוך כדי ביצוע העבודות;

עבודה בשתי משמרות , עבודות במקומות השוניםהתיאור ביצוע במקביל של   .9

  ;לוח הזמנים הנדרשלועמידה בהתאם 

ינוע היומית לאספקת כל החומרים וכל פירוט תוכנית שינוע כולל קיבולת הש  .0

המתקנים בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר העבודות,  ועמידה 

 בלוח הזמנים הנדרש; 

פירוט לגבי תוכנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים במסמכי   .9

 ;המכרז אל אתר העבודות, כולל שיטת, אמצעי ותהליך השקילה

שיתייחס לכל והניטור הנדרש תהום ה צוע השפלת מיפירוט לגבי תוכנית ב  .0

המרכיבים,  הפרטים וסדר הביצוע כדי לאפשר  בצוע עבודות ביבש במשך 

 ;הזמן שיידרש לכך

פירוט התיאומים והשגת האישורים שעל הקבלן לבצע על מנת להתחיל   .9

 ולהשלים את הנדרש בלוח הזמנים.

 

הלך העבודה על שינויים בסדר מודגש שהמנהל רשאי להורות בכל עת לפני ובמ

בצוע העבודות שבתוכנית המאושרת כולל מעבר מעבודה במקום מסוים 

תנה הוראה כזו הקבלן יציג מיידית לאישור ילעבודה במקום אחר באתר. משנ

המנהל תוכנית עבודה מותאמת ויפעל מיידית לפיה. הקבלן יתחשב בהכנת 

 היה זכאי לכל תשלום בגינה.  הצעתו באפשרות לשינויים בסדר העבודות ולא י

 

 תכנית ההתארגנות באתר תכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:  .ב

 סימון הגידור;  .9

 מקומות האחסון;  .9

 משרדי האתר;  .9
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 דרכים זמניות;   .0

 זמני וחפירות זמניות;  .9

 נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו;   .0

 גידור שטחי פעילות;   .9

 גידור בטיחות לכבישים;  .0

 י גשר;מיקום מאזנ  .5

 מיקום מרחב מוגן )ממ"ד(;  .98

 (; Shop Drawings)  תוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות  .99

 ;ספק מבנים זמניים פרטי  .99

 ;תוכנית מפורטת של מבנים זמניים )כולל חישוב סטטי(  .99

 ;המתקניםפרטי ביצוע   .90

 ;לקווי תמלחת ואביזרי צנרת, פרטי ביצוע לתחנות שאיבה  .99

לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן, וכן כל פירוט הסדרי תנועה זמניים   .90

במפרט הטכני המיוחד ועל ידי הרשויות הרלוונטיות  ששיידרפרט אחר 

 לתכנית. אישורןשצריכות לתת 

 

מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל שינוע  ןתיתתכנית הבטיחות באתר   .ג

תכלול בין היתר את המרכיבים , והנדרשים למיניהםהחומרים והביצועים 

 אים:הב

 

 .סקר סיכונים  .9

 .יכונים מפורט ופעולות מנע תואמותמיפוי ס  .9

מתן מענה המתאים לאילוצי לוחות הזמנים, אילוצי שלבי ביצוע,   .9

        ופעיל. ואילוצי ביצוע במתחם תיירותי רגיש

 .תוכנית למניעת הצפות כתוצאה משיטפונות  .0

  

פח בקרת איכות במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נס

 למפרט הטכני המיוחד( ובדרישות כל דין. נספח ב'והבטחת האיכות המצומצם )

 

תכנית העבודה, כפי שתאושר על ידי המנהל, תהיה מסמך המחייב את הקבלן. 

הקבלן אינו רשאי להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית 

התאמת תכנית העבודה בכל שלב העבודה. המנהל רשאי לדרוש עריכת שינויים לשם 

שהוא לצורכי קידום השלמת הפרויקט. התאמות אלו ככל שיבוצעו מחייבות את 

ן המיידי והמלא כדי לא לעכב קבלת אישור המנהל. לביצועהקבלן שיהיה אחראי 

 עבודת הקבלן תבוצע רק על פי התכנית שאושרה על ידי המנהל.

 



  -//- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

 
 

 

 שבועי(-דיווחי התקדמות )דו 4./11.1

שבועי שבו -ם הראשון של כל שבוע שני יגיש הקבלן למנהל דוח התקדמות דוביו

יפרט את כל הפעילויות שבוצעו במהלך השבועיים שקדמו להפקת הדו"ח, כולל, בין 

היתר, מיפוי טופוגרפי, עבודות תכנון, שרטוטים, הספקת חומרים, ייצור, ביצוע 

פרוטוקולים של קבלות עבודות בשטח, בדיקות מעבדה של חומרים, תהליכים ו

ומסירות, תכניות עדות, התכתבויות בהקשר לביצוע הפרויקט, סיכומי פגישות 

 באתר, הנחיות, עדכון לוחות זמנים, אישורים וכו'.

 

 פגישות באתר 4./11.1

קבע על ידי המנהל במשרדי יאחת לשבוע ביום שילפחות פגישות באתר יתקיימו 

ן, המנהל, המתכנן, נציג המזמין וכל גורם הקבלן באתר. בפגישות ישתתפו: הקבל

 נוסף בהתאם להנחית המנהל.

נושאי הפגישה יהיו בין השאר: ההתקדמות ואיכות העבודות, בטיחות וממשקי 

הפגישה יוכן על ידי המנהל ויופץ  )פרוטוקול( העבודה בין הקבלן והרשויות. סיכום

 בין המשתתפים כיומיים לאחר הפגישה.

 

 ודהיומן עב 2./11.1

הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין. בין השאר יפרט 

 הקבלן:

 שם הקבלן.  .א

 מס' הפרויקט.  .ב

 מס' יומן עבודה.  .ג

 תאריך, יום עבודה ושעות עבודה.  .ד

 מזג אוויר.  .ה

 כלים באתר.   .ו

 עובדים באתר.הוסוגי  מספר  .ז

 עבודות שבוצעו.  .ח

 אירועים באתר העבודות.  .ט

 מנהל.ה הוראות  .י

 ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.  .יא

 עיכובים בביצוע.  .יב

 תהום-ניטור של מי  .יג

 חריגות מדרישות  .יד

 ניטור של מזג אוויר והיערכות נגד שיטפון.  .טו

 

אשר בו יעדכן מדי יום ביומו את  VIEW@הקבלן יכין יומן עבודה באמצעות מערכת 

, המפקחהמנהל או  כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות )במקרים בהם יורו

יעודכן יומן העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר לקבלן במערכת 



  -2/- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

 
 

 

להערותיו וחתימתו(. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לעדכון פרטי  VIEW@ -ה

העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקבלן. היומן יהא נגיש למנהל, ולקבלן בשעות 

, בין המפקחידי המנהל או -שתעודכן ביומן על העבודה המקובלות וכל הוראה

 בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן.

 

 תמונות עדות 1/./11.1

לפני תחילת כל העבודות באתר באחריות הקבלן לבצע תמונות עדות מצב קיים 

ולמסור למנהל לאישור. מדי שבוע יספק הקבלן למנהל העבודה סט תמונות על מדיה 

טלית המראות את פרטי התקדמות העבודות למיניהן, כולל עבודות ייצור, דיגי

 הרכבה וכדומה. תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל.

צילום תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר מציינת על התמונה תאריך 

 ושעה.

 

 ניהול ופיקוח  //./11.1

 צמוד של המפקח.עבודת הקבלן תעשה תחת פיקוח של המנהל ופיקוח   .א

 .המפקחהקבלן לא יבצע כל עבודה ללא אישור מראש של המנהל או   .ב

הפיקוח יכלול, בין היתר, בקרת ביצוע העבודות בהתאם למסמכי הביצוע   .ג

 ותכנית העבודה המאושרים, בדיקה ואישור כמויות, הנחיות והוראות לבצוע.

 

 רקע כללי 2/./11.1

 תיאור אתר העבודות /.2/./11.1

 ם, במתח9דות תבוצענה באזור ים המלח, בחוף המערבי של בריכה מספר העבו

חמי זוהר במתחם התיירות הכולל את החוף הציבורי הדרומי ו התיירות עין בוקק

 את החוף הבינלאומי.הכולל 

 

 האקלים המשוער באתר 2.2/./11.1

צע  מ"מ. ממו 98 -האקלים באזור העבודות חם ויבש, עם ממוצע משקעים שנתי של כ

בקיץ, וממוצע טמפרטורה יומית  Co00 -ו Co90 -טמפרטורות חודשי גבוה נע בין כ

ביום  99% -בחורף. הלחות היחסית בקיץ נעה בין כ 8Co-ו  Co 99 -נמוכה נעה בין כ

בהתאמה. בירור מדויק ומפורט  08% -לכ 08% -בלילה, ובחורף נעה בין כ 99% -לכ

 הקבלן. יותר של תנאי האקלים הינו באחריות 

עת ביצוע העבודות. על הקבלן להתחשב בכך בזרימות ושיטפונות עלולים להתרחש 

לצורכי הכנת הצעתו וכן לדאוג לאמצעים שיבטיחו שמירה על הצוות, הציוד 

, המכון המטאורולוגי והחומרים. לצורך כך עליו להתייעץ עם רשות הניקוז האזורית

ת מבעוד מועד על אירועי זרימות והשרות ההידרולוגי וידאג לקבל מהן התרעו

 ושיטפונות.
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 אופי אתר העבודות  2.1/./11.1 

מלון, תשתיות תת  בתיכל העבודות תבוצענה במתחמי תיירות ונופש הכוללים 

קרקעיות ועל קרקעיות בסמיכות גבוהה מאוד למתקני ושירותי תיירות ומתקני חוף 

 להלן.   88.89.90 לכך ניתן בסעיף שכולם מאוישים ופעילים. הפירוט הנדרש בהקשר 

 

 מטרת העבודות 2.5/./11.1

)תמיסה בריכוז גבוה של מלחים(, שלחופה המערבי נמצא  9פני המים בבריכה 

שבעוד ס"מ בשנה בממוצע עקב פעילות מפעלי ים המלח עד  98 -האתר, עולים בכ

מערכת )לפי  +99.98שנים, יגיעו למפלס תפעולי מירבי לטווח ארוך של  מספר

מי"ה(. העלאת המפלס מבוצעת בד"כ בנובמבר כל שנה כשבין נובמבר  הרומים של

לנובמבר חלות תנודות עקב התאיידות, מילוי משלים והולכת מים מהבריכה 

 9בריכה מספר מפלס נכון למועד הוצאת המכרז אמורלבריכות ייצור שמדרום לה. 

למיטב ידיעת החברה, צפוי  ובמהלך ביצוע העבודות, + 90.98רום של עד הגיע לל

. המפלס המועלה של הבריכה יוצר סיכוני הצפה ס"מ נוספים 98 -המפלס לעלות בכ

קרקעית של אזור החוף כולל מתחמי התיירות, מבנים, תשתיות ומשתמשים -על ותת

 למיניהם.

ניקוז להגנת מתחמי המטרות העבודות הינן בניית סוללת הגנה ושיקום מערכת 

 סיכונים אלה מהבריכה ומשיטפונות במצבים הבאים:התיירות מפני 

 
 +.  99.98במצב של הרום המרבי   .א

 במצבי ביניים עד שהמים יגיעו לרום המרבי.  .ב

 
כמו כן יכללו העבודות התקנת אמצעי ניטור לזיהוי מוקדם של מצבים המצביעים על 

סיכוני התהוות אפשרית של פגמים או כשל של מרכיבי עבודות שבוצעו ואי לכך של 

 מתחמי התיירות. באזור החוף ובהצפה 

 

 תיאור תמציתי של העבודות 2.4/./11.1

העבודות כוללות הרמה והרחבת סוללת החוף הקיים ליצירת סוללה חדשה לאורך 

 .פיתוח החוףו מסומנים בתכנית החוףהקווים סטטוטוריים , גבולות העבודה

 

 בניית הסוללה להגבהת החוף  2.6/./11.1

 הסוללה כוללת:בניית  

פירוק מתקני חוף, הובלתם, אחסונם, שמירתם, בדיקתם והתקנתם מחדש   .9

 אחרי ביצוע עבודות העפר.

 פירוק העברה והתקנת מתקני חוף קיימים לחופים זמניים.  .9

 פירוק העברה והתקנת מתקני חוף מהחופים הזמניים אל חופי הקבע.  .9

 ייצור והתקנה של מתקני חוף חדשים.  .0

 וק מבוקר של שכבת החול החופי הקיימת.חריש והיד  .9
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תוך + 90.88 -ו+ 99.08הגבהת סוללת ההגנה הקיימת עד גובה קודקוד של   .0

 שמירת שיפועי המדרונות.

 השפלת מי בריכה ומי תהום ליצירת סביבת עבודה יבשה.  .9

 .+90.98 -ו +90.88שכבת חול חופי עד רום של  הוספת  .0

 בנית קירות תמך ועוד.    .5

 

 לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט 1/./11.1

ימים קלנדריים  998הינו בשני החופים גם יחד לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות 

 שלבים: לשניכאשר לוח הזמנים מתחלק 

 ימים 98שתארך עד  , ייצור והכנת כל חומרי העבודההתארגנותתקופת   ':א שלב

 .קלנדרים

-קלנדרים, ואשר תתחלק לשתי תתיימים  998תקופת הביצוע שתארך עד   שלב ב':

 תקופות:

, שתארך תת קרקעיותהעבודות עפר והנחת התשתיות תקופת ביצוע  .א

 .ימים קלנדרים 08עד 

, פיתוח השטח וכל אלמנטי המסגרות והמתקניםהשלמת תקופת   .ב

 .ימים קלנדרים 08שתארך עד 

צול מועד על העבודות בשני החופים להתבצע במקביל אך המזמין רשאי להודיע על פי

ביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והכל כמפורט בהסכם ובמפרט הטכני 

 המיוחד. 

מודגש שכל חריגה של הקבלן מלוח הזמנים ואבני הדרך תוביל בין השאר לפגיעה 

 בפעילות הסדירה המתוכננת של המתחם התיירותי על מרכיביו השונים.

 



הגבהת חוף ציבורי דרומי )ישרוטל( 
 והחוף הבינלאומי

-/4-  

 

 

 
 

 

 

 2014 תיאור  מס'

     תאריך סיום
ן זמ

 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני ביצוע

 10 9 8 7 6 שבועות    

 2 התארגנות ,כולל אספקת חומרים וגישושים  1
 

      12/07/2014 

   10 עבודות עפר להגבהת חופים 2
 

15/10/2014 

     8 בנית תחנת שאיבה למי מלח 3
 

  30/09/2014 

  6 בנית חדר טרפו של חח"י 4
 

  15/09/2014 

   8 הקמת מבנה שירותים 5
 

 30/092014 

       4 עבודות פיתוח, התקנת  מתקני חוף  , עבודות גמר 6
 

15/10/2014 
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 הערות ללוח הזמנים

  לוחות הזמנים יוגשו בתכנת MS-PROJECT ומעלה 9898בגירסת. 

 לוח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני מיעוטים. 

 זמנים יכללו את כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכם. יחידת המשך לוחות ה

 .תהיה יום

  לוחות הזמנים יכללו תאריכי הגשה שלshop drawing 98-/ חומרים בעלי זמן ייצור של יותר מ 

 .ימי עבודה לאישור המזמין ,תאריכי ייצור ותאריכי אספקה לשטח

 ימי עבודה 98ה על משך פעילות בתכנית העבודה לא יעל. 

 כל פעילות תקושר לפעילות מקדימה למעט אבני דרך המציינות מתן צו התחלת עבודה. 

 לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה. 

 לפעילויות מרכזיות יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלך ביצוע העבודות. 

 רך חוזיות ואבני דרך משניותלוחות הזמנים יכללו אבני ד. 

  מסך משך פעילויות נדרשות להשלמת אבן  99%כל אבן דרך חוזית תוגן על ידי באפר בשיעור של

 .הדרך

 לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבודה. 

  התאריכים הקלנדריים בטבלה הנ"ל הינם להמחשה בלבד, ובכל מקרה המועדים יימנו החל

 ד צו תחילת העבודות.ממוע

 

 תנאים מיוחדים לגבי הביצוע  5/./11.1

אתר העבודות מצוי במתחם תיירות, שבשטחו מתנהלת פעילות קיט ונופש. הקבלן    .א

 .יום יומי להימנע מגרימת פגיעה בפעילות מתחמי התיירותוקפדני יפעל באופן סדיר 

ת נופשים ועוברי אורח הקבלן חייב לספק ולהתקין גדרות ושער שימנעו אפשרות גיש  .ב

לאתר העבודות. הגדר והשערים יהיו אטומים לראיה עשויים פלדה מסוג "איסקורית" 

 מ' לפחות ו/או לפי דרישת המנהל. 9.8בגובה 

 הקבלן חייב להודיע למנהל על סיום העבודות בתום כל יום עבודה.  .ג

העבודה בכל אתר העבודות וסביבתו, חייבים להיות נקיים ועל הקבלן לסלק בתום   .ד

יום, את הפסולת שנוצרה על ידו באותו היום, כגון עודפי חפירה, פסולת בניין, שיירי 

אריזות, מיכלים ריקים, קטעי מוטות ברזל, קטעי צנרת, קרשים, מסמרים וכו'. 

שהקבלן יספק, ותסולק  וממויניםפסולת זו תסולק למיכלי איסוף פסולת מתאימים 

 לאתר מורשה לסילוק פסולת מוצקה. ע"י הקבלן לפחות אחת לשבוע,

הקבלן חייב להרטיב את שטחי העבודה כל יום, תוך כדי ביצוע, על מנת לשמור על   .ה

 אוויר נקי מסביב לאתר העבודה כנגד פיזור אבק.

הקבלן לא ישאיר בורות פתוחים, או מכשול אחר כלשהו, העלול לסכן עובדים או   .ו

 ם תום השימוש בו.מבקרים, אלא ידאג לסילוק המפגע, מיד ע
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 דרכי גישה, שמירה, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות 4/./11.1

 הקבלן יספק, יתקין ויתחזק דרכי גישה ותנועה לאתר ובתוכו.  :  דרכי גישה .א

 .ודות שבביצוע כולל הציוד והמכשורהקבלן ישמור על האתר והעב :   שמירה .ב

ים מהבהבים ושאר אמצעי הקבלן יציב תמרורי אזהרה, לרבות פנס : אמצעי אזהרה .ג

זהירות לבטיחות באתר, לבטיחות העבודות והציבור, בכל מקום 

שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי המנהל, ו/או שנדרש על פי דין 

 או על פי הוראה של רשות מוסמכת כל שהיא.  

 

הקבלן מתחייב לאפשר למנהל, למזמין ולכל מי מטעמם גישה חופשית בכל עת לאתר 

 ות.העבוד

 
 בדיקה, השגחה, מדידות וסימון מטעם הקבלן 6/./11.1

הקבלן יעסיק ברציפות, לצורך השגחה, מדידות וסימונים, מודד מוסמך במשך כל   .א

תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין. המודד יהיה באתר העבודות בכל עת 

 שמבוצעות בו עבודות.

קבלן תחילת ביצוע העבודות ה. לפני תכניות הביצוע מבוססות על טופוגרפיה קיימת  .ב

מתחייב לבדוק את כל הרומים, המספרים והמימדים שנקבעו בתכניות. לאחר 

 הבדיקה יעביר הקבלן למנהל את כל הרומים, ויישא באחריות גמורה לדיוקם. 

הקבלן יסמן בשטח את כל הפוליגונים, נקודות הקבע והרומים הנדרשים לביצוע   .ג

 יבוצעו על ידי מודד מוסמך. העבודות. כל הסימונים

לאחר סימון הפוליגונים בשטח, יבקש הקבלן את אישור המנהל להתחיל בעבודה.    .ד

ו להורות לקבלן א, המנהל רשאי לשנות הקבלן לא יתחיל בעבודה לפני קבלת אישורו.

נאי מקום תאת הסימון והמידות השונות לשיקוליו, לדרישות התכנון, או ל לשנות

המנהל רשאי  אישור המנהל לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן.אין ב והקרקע.

 לבצע בכל עת מדידות לאימות ואישור באמצעות מודד מטעמו.

הקבלן מתחייב להחזיק באתר, במשך כל זמן ביצוע העבודה ציוד מדידה, כולל   .ה

 דיסטומט, ציוד לייזר, אמת מידה ומאזנת. 

. שיטת המדידה בביצוע כל העבודותעובדי הקבלן  מודד מוסמך ינחה ויבדוק את  .ו

 תאושר ע" המנהל.

 המודד וציוד המדידה יעמדו לרשות המנהל בכל עת שיידרוש זאת.  .ז

פי ההסכם לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנמסרו לקבלן על -הוטל על הקבלן על  .ח

ידי המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן בתוך אתר 

והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע שנמסרו לקבלן  העבודות

 ידי המנהל, כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.-על

הקבלן יספק ויתחזק את כל יתדות הסימון והסימונים האחרים, שנקבעו או יקבעו   .ט

ם הקודם. לביצוע העבודות, ובמקרה של פגיעה או שינוי בהם, יחדשם ויחזירם למצב
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הקבלן יישא באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודות, שיגרמו עקב פגיעה 

 או שינוי בסימונים אלו.

 הוצאות הסימון והמדידה, וכל הקשור בכך,  יחולו על הקבלן בלבד.  .י

-הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו מתוך אי  .יא

ו שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל. קביעותיו דיוק ו/או סטיה ו/א

 ניתנות לערעור.-של המנהל בנושא זה תהינה סופיות ובלתי

 

 תכניות עדות לאחר ביצוע  4/./11.1

בהן יכללו ויוצגו כל חלקי  ,לאחר ביצוע (As Made) הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות  .א

על ידי מודד מוסמך, על פי מיטב כללי העבודה שבוצעו בפועל. תכניות אלה יוכנו 

או בגרסה שתקבע על ידי /ו 9898המקצוע, בשרטוט ממוחשב בפורמט אוטוקד 

המנהל. התכניות יכללו בין השאר, תנוחות, חתכים לאורך ורוחב מצב קיים וכל פרטי 

מרכיבי הביצוע כולל מערכות תת קרקעיות, עם מידות מפורטות של: פני קרקע, קו 

ת, גדרות, תעלות, מבנים, תאי ביקורת, שוחות, צנרת תת קרקעית ועל חוף, קירו

קרקעית, קווי חשמל ותקשורת, קידוחי שאיבה וניטור, ריהוט גן, נקודות בקרת 

תזוזות וכדומה. כל האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות נפרדות בהתאם להנחיות של 

 . GISמפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידות

 רקע גושים וחלקות. , על רקע קואורדינטות ארצי 9:998יהיו בקנ"מ תכניות העדות   .ב

 על כל תכנית עדות יצוין:   .ג

 .שם הפרויקט •

 .שם קטע או מערכת •

 .מועד המדידה •

 .קנה מידה •

 .9:9888תרשים סביבה בקנ"מ  •

 .טלפון, כתובת ומספר רישיון( פרטי המודד )שם, •

 .טלפון, כתובת ומספר רישיון( פרטי קבלן המבצע )שם, •

 המבצע.קבלן החתימות מודד מוסמך ו •

סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך, יוגשו  (9חמישה )  .ד

 העבודות.ימים לאחר גמר  98למנהל תוך 

, A0מ"ג למ"ר בפורמט  08כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות   .ה

עם קבצי  )תקליטורים( CD )חמישה(  9 -וחתומות על ידי מודד מוסמך והקבלן 

 -ו  DISקבצי ,PLT ,PDF, קבצי הדפסה DWGתכניות העדות ממוחשבות בפורמט 

REG  בפורמטASCII.) 

 סופי של הקבלן. החשבון המסירת תכניות עדות לידי המנהל הינו תנאי הכרחי לאישור   .ו
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  שילוט האתר 4/./11.1

תכנן, יספק, ירכיב ויתחזק למשך יום מיום קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן י 98תוך   .א

עפ"י הנחיות  מ' כ"א בכל אתר העבודות 3x4 -כתקופת הביצוע שני שלטים בגודל של 

 המנהל.

תכנון, הקבלן הביצוע, מנהל העל השלטים יוצגו בין היתר פרטים של המזמין, מנהל   .ב

 ., מנהל בטיחות בעבודה, וכל פרט נוסף על פי חוקשמות משרדי המתכנניםהמבצע, 

 .ידי המנהל וימסרו לקבלןעל המיקום, צורת, כיתוב וצבע השלטים ייקבעו    .ג

השלטים יהיו מורכבים על מבנה מתכתי מתאים מבחינת היציבות והסביבה   .ד

התיירותית. המבנה יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקציה מורשה מטעם הקבלן. 

 המבנה חייב באישור המנהל.  

דות, יספק הקבלן וירכיב, שילוט אזהרה על הגדר, בכל מקומות העבודה באתר העבו  .ה

 בדבר פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה כנדרש בחוק.

 

 ניקוי והסדרת האתר לפני מסירת העבודות למזמין 2/./11.1

תנאי למסירת העבודות למזמין, הוא ניקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת, 

ם, ציוד ההקמה, הגדרות והשלטים, סילוק רכושו של קבלן פירוק וסילוק כל המבנים הארעיי

 עבודות שבוצעו.  הקודם ובהתאם למהאתר והחזרת האתר למצבו 

 

 היתרים ותאום ביצוע עבודות 21./11.1

או על ידי קבלני המשנה שלו, יתואמו על ועובדיו הקבלן יבוצעו על ידי כל העבודות, בין אם 

 ידי הקבלן. 

דרושים, מעבר להיתר הבניה, מכל הגופים הרלוונטיים ומבעלי עניין השגת כל האישורים ה

 היא באחריות הקבלן.

לפני תחילת עבודות, על הקבלן, בהתאם לתכנית העבודה המפורטת, לתאם את עבודתו עם 

בעלי השטחים, התשתיות ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות. מבנים 

תצפית, מערכות ניקוז, בארות שאיבה, ריהוט גן, צינורות, אלה כוללים בין השאר קידוחי 

 כבלים, קווי: חשמל, תקשורת, גז, מים, דלק, מבני מלון, מתקני נוף וחוף וכו'.

במידה  הנדרש.התאום כולל את כל הדרוש כדי לאפשר את העבודה ללא עיכובים ולפי 

רם התחלת העבודה כדי ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים, יבצעה הקבלן מראש ובט

 להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים.

אין לפגוע/לגרום נזק לתשתיות ולמבנים הקיימים, בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם 

 לאו. הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמותם וכל פגיעה בהם תתוקן מיד על ידו. 

פן שיאפשר פעילות בקטעי אורך מסוימים לאורך החוף, יש צורך לבצע את העבודות באו

 תיירות ונופש תוך כדי הביצוע.

לצורך הכנת תכנית העבודה המפורטת, על הקבלן לתאם עם המלונות, באמצעות המנהל, את 

 וסדר העבודה באתר ולאורך החוף.ם קטעיה

 תוכנית העבודה תוכן על פי התאום הנ"ל. 
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 העבודותשעות ביצוע  /2./11.1

להוראות המנהל, מתוך  ףבהתאם לכל דין ובכפו נןשעות העבודה המותרות לקבלן הי  .א

. על אף האמור, המנהל מטרה לעמידה מלאה בלוח הזמנים שהוגדר על ידי החברה

 יהיה רשאי להגביל או לאסור פעילות בזמנים מסוימים אף בשעות העבודה המותרות.

ה במידה והקבלן ירצה לעבוד  בשעות החשיכה, בשבתות, בחגים,  עליו להגיש בקש  .ב

לקבל את אישור המנהל מראש ובכתב. המנהל אינו חייב לתת ולכך שבעה ימים מראש 

אישור כזה ובמידה וייתן העבודה תבוצע במדויק  עפ"י הנחיות המנהל. ככל שמדובר 

בעבודה בשעות החשיכה עליו להשתמש באמצעי תאורה מתאימים. האמור לעיל אינו 

קבלן לעבוד בשעות החשיכה, בשבתות גורע מסמכותו של המנהל להורות מיוזמתו ל

 ובחגים.

 

 על הסביבה, בטיחות וגהות  השמיר 22./11.1

 הגנה נגד פגעי טבע

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות מנזק אשר יכול להיגרם על ידי מי 

 גשמים, שיטפונות, מי תהום, מפולות אדמה, רוח, שמש, או תופעות טבע אחרות, במשך כל

תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין. כל אמצעי הגנה שיבוצע יתוחזק ע"י הקבלן. 

, יתוקן על ךכל נזק שיגרם מתופעות טבע בין אם נקט הקבלן אמצעי הגנה ובין אם לא עשה כ

 ידי הקבלן ללא דיחוי.

 
 כריית חומר או מחצב

רבות חומרי תשתית ותכסית הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר, כל חומר או מחצב, ל

כגון חול, אדמה, סלעים וכורכר שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם ושלא 

 באישור בכתב מראש של המנהל.

 

 הובלה שינוע ואחסנה 21./11.1

 הובלה ושינוע  .א

ציוד ו/או חומרים/כלים, הסעת העובדים וכל ההקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת  

לביצוע, לאתר העבודות ולשינוע מאחסנה זמנית באתר עד וכולל הדרוש להתקנה ו

 למיקום המדויק של השימוש בציוד ו/או בחומרים בכל רחבי אתר העבודות. 

 
 אחסנה  .ב

ציוד ו/או חומרים ו/או כלים ההקבלן יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הזמנית של  

רבים דורשים פרוק,  שישמשו להתקנה ובניה, באתר העבודות. מובהר כי מתקני חוף

 אחסנה זמנית והתקנה מחדש.

לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא, או עבור עיכובים בהקשר  

 לתיאומים. 
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 ציוד לביצוע העבודות  25./11.1

 אספקת ציוד  א.

הקבלן יספק, את כל הציוד לבניה והתקנה כגון: מכונות, כלים, מכשירים, מנופים,  

 ות ופיגומים. הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודות רק בציוד מעולהתמיכ

אשר תפוקתו ידועה. ציוד או מכשירים פגומים או שלא יתאימו לדרישות או יעכבו 

התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים שנקבע, אף אם קיבלו קודם לכן את אשור 

ויספק במקומם מכשירים  המנהל, ירחיקם הקבלן מיד עם קבלת הוראה לכך מהמנהל

וחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו לדרישות המפרט והוראות המנהל. הקבלן יהיה 

האחראי היחיד עבור כל החלפת הציוד ועבור כל בטלה העלולה להיגרם עקב החלפת 

 הציוד הנ"ל. 

 

 אספקת אביזרים וחומרים ב.

דות, לרבות: ברגים, הקבלן יספק, את כל החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבו 

אטמים, תמיכות, אומים, דסקיות, מוטות, פקקים, שימסים, פלטות עיגון, חומר מילוי 

 עפר, חול, חומר ציפוי, צינורות, שוחות, בטון, ברזל, דבקים, דייס ועוד. 

 

 שווה ערך-ג.  חלופה לציוד המוצע

קבלן יש יתרון על הקבלן לספק את המוצר/החומר/הציוד המוגדר כלשונו. אם לדעת ה 

"( למוצר/חומר/ציוד המוצע, יהיה ש"עמסחרי לטובת המזמין בחלופת שוות ערך )"

ת שוות ערך כאמור. הצעת הקבלן תלווה במסמכים טכניים ופוהקבלן רשאי להציע חל

והשוואה כספית ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות. כל חלופה של ש"ע תהיה כפופה 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי. לאישור מראש ובכתב של המנהל

 

 וביבשה חומר המיועד למילוי בתחום המיםהמקורות חומרי המילוי ושקילת  24./11.1

בכביש   00Pעפר יובא מאתר "מטע עין גדי", כאשר הכניסה מצומת החומר המילוי לעבודות   .9

 .995ק"מ  58

ניפוי, הקבלן יבצע את החפירה עפ"י תכנית הפיתוח של המטע. באחריות הקבלן: 

העמסה, הובלה ופריקה, בקרת איכות החומר, שקילת החומר, אספקה והתקנה של 

כרייה ובכניסה ההמאזניים וציוד מכני נלווה, כגון מחסום חשמלי ביציאה מאתר 

שפיכה, לרבות תאום הנדרש עם הרשויות, תחזוקה שוטפת וכיול הלאתר העבודות/

וה, מבנה ממוזג לציוד מחשוב, אגרות תקופתי לפי הנוהל, שרות תיקונים לציוד הנלו

למיניהן )אך לא תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או אגרת כרייה למי"ה(, הביטוחים 

יציבה, שרותי שמירה. ראש מערכת שקילה  Internetהדרושים, הזנת חשמל, תשתית 

תוחזק על ידי המזמין. יסופק ויאוטומטית ממוחשבת לרבות שרת יעודי ומחשב 

כי המנהל יבדוק את תעודות המשלוח/שקילה בהן יצוין בין היתר תאריך, מודגש בזה 

שפיכה, משקל לאחר השעה, משקל אשר יצא מאתר כרייה, משקל אשר נכנס לאתר 

מותר על פי החוק, יעד המשקל הפריקת החומר ביציאה מאתר השפיכה, חריגה מ
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זניים יהיו באורך האספקה, סוג החומר, מספר רישוי, שם הנהג, זמן הגעה ליעד. המא

טון לפחות עם חיווט פנימי, קירות כניסה מבטון,  998מ', עד עומס  9.8מ', ברוחב  90.8

טון לפחות, בסיסי בטון יבילים וכן יכללו הכנה  98עם מכסה עגלה למתמרים עד 

להתקנת ראש שקילה, מחשב ותוכנה. המאזניים יצוידו במחסום חשמלי עם תשתית 

זניים. המאזניים באתר השפיכה נועדים עבור שקילת חומר למערכת פיקוד של המא

 המילוי בתחום המים בלבד.

מודגש כי עיכובים בשקילת החומר במידה ויגרמו לקבלן עקב אי הספקה סדירה ויציבה של   .9

 יהיו באחריותו של הקבלן בלבד. Internet חשמל ותקשורת

יים כולל את כל המתואר לעיל ולא בכתב הכמויות עבור המאזנ 89.89.89.898מודגש כי סעיף   .9

תשולם לקבלן שום תוספת מעבר לתשלום על פי הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות. עלות 

התאום, אספקה, התקנה, תפעול המאזניים וכל הנדרש כפי שמתואר לעיל וכן העברת 

המאזניים והצבתם מחדש באתר השפיכה בהתאם לשלבי הביצוע או באתר הכרייה, כלולה 

כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן שום תשלום נוסף עבור עלות בסעיף ההמאזניים לפי  במחיר

 הנ"ל. מובהר כי לשם העתקת המאזניים מחוייב הקבלן לקבל את אישור המנהל.

הקבלן חייב להעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הדרושים להתקנת מערכת שקילה   .0

די המזמין עבור זיהוי אוטומטי של המשאיות אוטומטית, כולל כל האמצעים אשר יידרשו על י

הנשקלות והתנאים הכרוכים בכך לפי דרישת המזמין וכל זה ללא תוספת תשלום. לקבלן לא 

   תהיה שום התנגדות לכך ולא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על כך.

בקרת האיכות של הקבלן אחראית לוודא באמצעות בדיקות מעבדה שהקבלן משתמש בחומר   .9

אים למילוי על פי דרישות המפרט ותואם לחומר המצוי באתר הכרייה. כמו כן, באחריות מת

הקבלן לבצע מדידות מצב קיים בתחום מילוי במים לפני תחילת העבודה ובסיום המילוי 

ולבצע מדידות לפני כרייה ובמהלך הכרייה, לווידוא ביצוע תכנית החפירות ומדידות לפי 

. עלות המדידות הנ"ל כלולה בסעיפים הרלוונטיים של כתב דרישת המנהל במהלך הכרייה

 הכמויות עבור עבודות עפר )מילוי/חפירה( ולא תשולם עבורן שום תוספת.

המזמין הינו האחראי על אתר הכרייה ועל הקבלן להישמע להוראותיו ולתאם עמו את   .0

 הפעילות באתר הכרייה.

השקילה באתר הכרייה. תשלום אגרות  ניפוי החומר הכרוי יעשה בהתאם למפרט זה, לפני  .9

הכרייה באתר מטע עין גדי בלבד, יחול על המזמין, עפ"י תעודות השקילה ועל הקבלן חל 

איסור חמור להשתמש בחומר למטרות אחרות מאשר לעבודות נשוא מפרט זה. מובהר, כי 

אגרות בכרייה באתר אשלים ו/או בכל אתר אחר שאינו אתר מטע אין גדי, יחולו תשלומי 

 הכרייה )תמלוגים( על הקבלן.

התשלום עבור המילוי בתחום המים יעשה על סמך תעודות השקילה שיונפקו באמצעות   .0

. לא ישולם לקבלן שום תשלום בגין מילוי בתוך מערכת השקילה האוטומטית ביחידות משקל

המים עד לקבלת מצב סופי, בהתאם לגיאומטריה הסופית המתוכננת ובהתאם לדרישות 

במידה והקבלן לא יקיים את הדרישות להתקנת מערכת  .המפרט המיוחד ובאישור המנהל

שקילה אוטומטית ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין, ישולם לו עבור החומר המיועד למילוי 

 , בהתאם לחתכי הרוחב שבתכניות.שיוחלט ע"י המנהלבמים על פי הנפח 

כאשר יחס ההמרה ממשקל לנפח, על פי  למנהל שמורה הזכות לשינוי יח' המדידה למ"ק,

טון עבור חומר ואדי. בכל מצב, לא  9.9מ"ק= 9כלומר  9/9.9מקדם המרה מטון למ"ק 

תתאפשר לקבלן הוצאת חומר מאתר הכרייה ללא שקילתו. הוצאת חומר מאתר כרייה ללא 

 .שקילתו תהווה הפרה יסודית של החוזה, ובין היתר תחייב פיצוי מוסכם כאמור בהסכם
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במידה ויתגלה כי חומר כרוי ושקול באתר הכרייה על פי נתוני מערך השקילה האוטומטית של   .5

המזמין לא ייושם במלואו באתר העבודות עבור ביצוע העבודות, יהא המזמין זכאי לפיצוי 

על פי נתוני שקילת ברוטו באתר   לכל טון, ש"ח 9,888מוסכם בגין החומר החסר בסך 

  הכרייה.

 

 עזרים לבנייה ו1או להרכבה  26./11.1

הקבלן יספק, על פי הצורך, עזרים, אביזרים וכלים לבנייה ו/או להרכבת ציוד כגון: 

מאווררים, כלים חשמליים/פניאומאטיים, מדחסים ו/או אויר דחוס לניקוי משטחי עבודה 

יים, ו/או קידוחים עבור ברגי עיגון ו/או סילוק עודפי שמן או גריז, תאורה, סולמות תקנ

פיגומים, במות הרמה, סככות זמניות, אמצעי אוורור לצורך עבודה במקומות סגורים 

)לפיזור ריחות חריפים(, אמצעי בטיחות כולל, ציוד אספקת חמצן לעבודה במקום סגור שבו 

גזים רעילים, וכדומה, הכל על מנת לבצע את העבודה בצורה בטוחה, ללא אבק וללא רעש 

 חריג.

 

 דם לביצוע העבודות כח א 24./11.1

העבודה ייעשה ע"י שני צוותים בו זמנית בשני האזורים, החוף הציבורי הדרומי והחוף ביצוע 

מנהל מהנדס הביצוע,  אתרל עת ביצוע העבודות, יהיה בכל כהבינלאומי. הקבלן יוודא שב

מנהל לצוות הפרויקט בכללותו הכולל בין היתר, ( וזאת בנוסף 2עבודה או ראש צוות )סה"כ 

הפרויקט,  ממונה בטיחות, מנהל בקרת איכות ומודד, בעלי תעודות הסמכה וכישורים לבצע 

העבודה  גאת העבודה, עפ"י אופייה המיוחד, בעלי ידע בקריאת תוכניות ובעלי ניסיון בסו

לן לקבל את אישור בהרלוונטי מטעמו )ומבלי לגרוע מיתר הדרישות כאמור בהסכם(. על הק

 ם המקצועי.המזמין לכח האד

כמו כן, יעסיק הקבלן עובדים מיומנים, כל אחד בתחומו ובעלי הסמכות, במקצועות בהם 

 ישנה דרישה כזאת, כגון: מסגרים, רתכים, מפעילי ציוד כבד ואחר.

 

 תכנית בקרת איכות עצמית  24./11.1

באחריות הקבלן להכין ולהגיש למנהל, בהתאם להוראות ההסכם, תכנית לבקרת איכות 

 צמית בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן בפרויקטע

למפרט זה( ולהגישה לאישור המנהל. התוכנית תותאם לתוכניות ולמפרטים.  נספח ב')ראה 

למען הסר ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות תוכנית בקרת האיכות העצמית 

 שתאושר. 

ערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן לאפשר ולשתף המזמין רשאי להפעיל מ

 למפרט זה. נספח ב'פעולה עם מערכת זו בכפוף להנחיות 

 התשלום עבור תכנית בקרת האיכות נכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן בנפרד.

 

 מעבדת שדה  22./11.1

קבלן באתר על חשבונו במשך כל תקופת הביצוע בהתאם לתכנית בקרת איכות יעסיק ה

מעבדה)ות( מורשה)ות( ומוסמכת)ות( ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורכי ביצוע 

 בדיקות ובקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתוכניות.
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 מטרדיםלהיתרי חפירה ותאום עם גורמים חיצוניים והתייחסות  11./11.1

לבצע לפני תחילת העבודה, תאום תשתיות ותיאום עם  לשם קבלת היתרי חפירה על הקבלן

בעלי השטחים/מטרדים ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות כגון: 

 צינורות, כבלים, קווי חשמל/תקשורת/גז/מים/דלק, ניקוז, מבנים שונים וכו'.

ידה במ הנדרש.התאום כולל את כל הדרוש כדי לבצע את העבודות ללא עיכובים ולפי 

ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים, יבצען הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי 

 להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים.

בכללם תיאום  כולל השגת כל האישורים הדרושים מכל הגופים הרלוונטיים כמו כן התיאום

צה בכל כן ביצוע הנחיות המשטרה והמוע-עם משטרת ישראל והמועצה האזורית תמר וכמו

הנוגע לעבודות בכביש ללא תוספת תשלום גם אם הקבלן ידרש להציב שוטרים להכוונת 

עם בעלי המלונות ובעלי מבנים אחרים הסמוכים לתחום אתר  תיאום  יידרש. בנוסף תנועה

עוברי אורח וטיפול/השגחה ושטחיהם. העבודות לגבי מעבר בקרבת מבנים/מתקנים, בדרכים 

 שורים אליהם ו/או כאלו הנזכרים במפרט או שאינם נזכרים בו.מפגיעה ב"מטרדים" הק

בנוסף לאמור לעיל ידאג הקבלן לאישור מקק"ל לכריתה/ העתקת עצים כולל תשלום אגרות 

 וכל הנדרש. 

המונח "מטרדים" מתייחס לכל אובייקט אשר עשוי להימצא בשטח העבודות ובקרבת ו/או 

 ו מתחתיה.בתחומי הדרכים והעבודה, מעל הקרקע ו/א

 אין לפגוע/לגרום נזק למטרדים, בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו. 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמות המטרדים וכל פגיעה בהם תתוקן מיד ועל חשבונו.

ם בהקשר עיכובילא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא או עבור 

 לתאומים.

 

 ן באתרהתארגנות הקבל 11.12

חלק מהמפרט המיוחד הנוכחי מתייחס לעבודות התארגנות והכנות כלליות של הקבלן בשטח 

 התארגנות כללית(. - 89העבודה )מספר המבנה בכתב הכמויות מבנה 

 שטחי ההתארגנות /11.12.1

שטחי ההתארגנות יהיו כמסומן בהיתר ובתכניות. על הקבלן לתכנן ולארגן את הסידור  

 בהתאמה מוחלטת להיתר הבניה, למפרט, לתכניות, ולהוראות המנהל. ה בתוך שטחים אל

  הקמת אתר התארגנות והתארגנות באתר 11.12.12

הקבלן יספק, יתקין, יפעיל, ויתחזק את כל הנדרש נות תבוצע ע"י הקבלן. גהקמת אתר התאר

ר מדובר לצרכי עבודתו, ועבודת קבלני המשנה שלו, עובדיו והמנהל בתחום האתר. בין השא

באספקת חשמל, מים, מיזוג אוויר, תנאי גהות ותברואה, מבני משרדים, מבני אחסון, חדרי 

עבודה, מבני שירותים כימיים וכו'. הקבלן יגיש למנהל תכניות למבנים לפני הקמתם וידאג 

לקבל את אישורו ואישור הרשויות המוסמכות אם נדרש, להקמת כל המבנים הזמניים 

מ', לשביעות רצון  9.9ר בגידור אטום כדוגמת פח איסכורית בגובה של האתר יגודבאתר. 

 המנהל.
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 אלמנטים באתר התארגנות  11.12.11

 אתר התארגנות של הקבלן יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים:   

 המבנה למנהל, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים /.11.12.11

, מנהל המפקחעבודות, מבנה לשימוש המנהל, על הקבלן להקים ולתחזק באתר ה .א

הבטחת איכות, המתכננים והיועצים שיהיה מתאים לעבודה משרדית, זאת, במקום 

שיאושר על ידי המנהל, ולפי הדרישות המפורטות להלן והוראות המנהל, כל היתר, 

רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות 

 הקבלן.

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנהל, בתנאי שהוא יהווה  

יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המנהל משטח 

 .כלי רכב לשימושם הבלעדי של המנהל ואורחיו 98 -חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 98 -המנהל תוך לא יאוחר מהמבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש  .ב

  ימים קלנדארים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה.

 המבנה יכלול: .ג

 חדרים כדלקמן:  .9

מ"ר אשר ישמש  98.8 -חדר עבור משרדו של המנהל, בשטח נטו לא קטן מ •

 בין היתר גם כחדר ישיבות.

 מ"ר. 99.8-חדר עבור מנהל הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ •

 .קחמפחדר כנ"ל עבור ה •

וכיור לשימושם הבלעדי של המנהל  חדר שירותים ננעל, שיכלול אסלות •

 ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

דלתות, מתקן מים חמים  9מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל  •

וקרים מסוננים לשתייה כדוגמת מי עדן או שו"ע לכל אורך הפרויקט, 

 וסוכר לכל אורך הפרויקט. , חלב,הכוסות למים חמים וקרים, קפה, ת

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.  .9

 על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.  .9

כל חדר יטויח וייצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל   .0

במרצפות טרצו יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו 

 . 98/98או  98/98

כ"ס  9מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של   .9

  לפחות.

ריהוט וציוד תקין, באישורו של המנהל ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי   .0

 הקבלן  ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

כולל מגירות ועוד  ס"מ כל אחד, 908/98שני שולחנות משרדיים במידות  •

 ס"מ. 998/988 ושולחן חדר ישיבות במידות 998/98למנהל  אחד

 .משרדי המנהל ושניים עבור מנהלבכסאות לשימוש  98 •
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ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי נעילה ועוד אחד  9 •

 .למנהל

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות. •

וד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, צי •

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, 

 קלסרים ותיקי קרטון, נייר למדפסות בכל כמות שתידרש ע"י המנהל.

התקנת טלפון קבוע עם קו נפרד מהקבלן למשרד המנהל ומשרד מנהל וקו   •

 בטחת האיכות.  טלפון נוסף למנהל א

במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד המנהל על הקבלן לספק למנהל  •

 טלפון  נייד.

 .A4 ,A3אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים  •

 

 התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד המנהל: .ד

על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המנהל תחנת עבודה וציוד היקפי לשימושו   .9

 ל.הבלעדי של המנה

 הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:  .9

 טכני כדלקמן:המפרט עם התחנת עבודה )מחשב(  •

מגה  9שלושה קווי גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של  •

לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט. שירות ואחריות   לפחות + חיבור

 הביצוע.  לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת

מיליה:  על הקבלן החובה לספק ולהתקין אספקת והתקנת מכשיר פקס •

 באתר העבודות מכשיר פקסימיליה.

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה חלק   .9

 ממחירי היחידה השונים. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן. 

 

 אספקת והתקנת מכונת צילום 11.12.11.2

, ובהתאם לדרישות 0A  ,9Aילום לגודל נייר העבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צ

המזמין. עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק משכר ההסכם. הציוד הנ"ל יהיה 

 רכוש הקבלן. בסיום ביצוע העבודות יוציא הקבלן את הציוד מאתר העבודות. 

 

 ביטוח הציוד 11.12.11.1

פת הפרויקט. הקבלן מתחייב לספק על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקו

ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו. על הציוד 

המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד. אספקת הציוד החליפי הינה באחריות הקבלן ועל 

 חשבונו.
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       משרד, מחסנים והציוד באתר 11.12.11.5

חשבון האיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודות עד בדיקה ואישור הקבלן יתחייב להש

 מהאתר תהיה מותנית באישור המנהל.הוצאתו כאשר   סופי,ה

  
תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור   .א

אות ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נ

ויעיל. המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות 

התקנתו, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות 

מים החלות על הקבלן. המבנה יחובר למערכת  -שרופות, צריכת החשמל והמים 

 המקומיים.ביוב הולמערכת 

נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן  המבנה כולו יוחזק באופן  .ב

 יומי של המבנה.-שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,   .ג

לכי כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להו

 רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל.

 מחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים בין השאר באתר העבודות:  .ד

 .מוגן בפני רטיבות -מחסן לצמנט  .  9

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון.   .9

משנה העובדים הת מחסנים לקבלני מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבו   .9

 ישירות עבור המזמין.

במהלך העבודות יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים   .ה

בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם 

נים שבכתב להוראת המנהל. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, כלול במחירי היחידה השו

 הכמויות.

הקבלן את כל הבורות, יפנה,  עם השלמת ביצוע העבודות על פי הוראות ההסכם, יסתום .ו

יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המנהל )באם יורשה לכך( ואת מבני הקבלן 

על ציודם, את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם 

כל הציוד שנרכש או סופק עבור המנהל לצורך ביצוע העבודות יוחזר  מאתר העבודות.

 לקבלן.

לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול פריטים  -הערה כללית  .ז

אלו במסגרת מחירי הפרויקט כולו. עם תום העבודה יוחזרו המחשב, המדפסת וכל 

 הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן.

 

 מבנה ממ"ד 11.12.11.4

המבנה הנ"ל יסופק ויורכב בהתאם לדרישות פיקוד העורף ולפי תוכניות התארגנות גיליונות 

הקבלן לא יזמין או יספק לאתר את הממ"ד ללא קבלת אישור בכתב מאת  .989 -ו 980

 המנהל. 
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 הסדרת ניקוז קיים 11.12.11.6

לפי מיון הערוצים של  99אתר ההתארגנות של הקבלן יוקם מעל הערוץ הטבעי, שמספרו 

מערכת הניקוז בעין בוקק. באחריות הקבלן להבטיח זרימה חופשית של מי נגר עילי מהערוץ 

 . 9לבריכה 

 

 להבטחת הזרימה יש לבצע את הפעולות כמפורט להלן:

ניקוי ותיקון מתקן כניסה למעביר מים בכביש המלונות )במידת הצורך(, כמסומן  .9

 .980בתוכנית מס' 

, 9קוי והסדרת מורד הערוץ החל ממתקן יציאה של מעביר המים עד לשפת בריכה ני .9

 .989בהתאם להנחיות הרשומות בתוכנית מס' 

 ביצוע עבודות עפר להנחת צינור ניקוז חדש, שיונח מתחת לשטח אתר ההתארגנות. .9

יים ס"מ וחיבורו למתקן יציאה של מעביר המים הק 998הנחת צינור ניקוז חדש בקוטר  .0

, מילוי עפר מעל הצינור עד לגבהים הסופיים של שתית שטח 980 -ו 989לפי תוכניות מס' 

 ההתארגנות.

והנחת בולדרים בקוטר ממוצע  9בניית מתקן יציאה בקצה צינור הניקוז על שפת בריכה  .9

 ס"מ בקצה מתקן היציאה. 08 -של כ

כולל בדיקות תקינות, תיקונים,  אחזקת מתקני כניסה ויציאה וצינור הניקוז לכל אורכו, .0

 ניקוי מסחף, אבנים, צמחייה וכל מטרד אחר.

 

עלות הטיפול והאחזקה של מעביר המים וצינור הניקוז החדש נכללת במחיר אתר 

 ההתארגנות, ולא ישולם לקבלן בנפרד בגין עבודה זאת. 

ת המקומית לאחר פינוי אתר ההתארגנות, הקבלן ימסור את מעביר המים במצב תקין לרשו

 ו/או לחל"י עפ"י הוראת המנהל.

 

 עבור התארגנות תשלוםלמדידה  11.12.15

קומפלט. המחיר כולל את כל העבודות המפורטות הנ"ל,  התארגנות הקבלן תשולם כמחיר

לרבות בין היתר יישורי שטח, עבודות עפר להקמת האתר, הובלה והתקנת מבנים יבילים, 

מצעי תדלוק ושמון, הספקת מים, חשמל, טלפון, תאורה, מרחב מוגן, מחסנים, מוסכים, א

ציוד, הסדרת דרכי גישה  בנית מתקני תברואה לשימוש של הקבלן והפיקוח, הספקת

תימרור, שילוט והסדרי תנועה בהתאם לדרישות משרד התחבורה, צמתים, כולל  ותחזוקתן

 סגרת ההתארגנות.דה אחרת הנדרשת במוכל עבו גידור, שינוע והסדרי חניה לכלי עבודה

יום העבודות והחזרת השטח לקדמותו, יבוצע לאחר סשפירוק אתר ההתארגנות פעולות של 

 נה, תפעול ותחזוקה של מאזני גשר ישולמו בנפרד.פקה, התקאס

 

תכנית ההתארגנות תתאים באופן מוחלט להיתר הבניה שיוצא על ידי המזמין,   הערה:

בגין עדכונים או התאמות שיידרש לביצוע בתכנית  והקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת

ההתארגנות )לרבות מימושה בשטח( ביחס להיתר הבניה. שינויים כאמור, לא יביאו לכל 

 שינוי בלוחות הזמנים, והקבלן לא יישמע בכל טענה מסוג זה.
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בחופיםעבודות  - /חלק   
 

 עבודות עפר   ./1

 כללי /1./1

"עבודות עפר" של המפרט הכללי וההוראות הנוספות  - 89עבודות העפר יבוצעו לפי פרק 

 בסעיפים שלהלן.

 

 הערות: 

במונחים חפירה, חציבה, חפירה/חציבה הכוונה לעבודות חפירה ו/או חציבה בכל עומק  א.

ומיקום, ביבש או תחת מים לפני או אחרי השפלתם ובכל סוגי ותכונות הקרקע והסלע 

 ללא  הבדל.

אם לקצב ולמיקום התקדמות העבודה, כדי למזער עד למניעה כל העבודות יבוצעו בהת ב.

את  הצורך באחסון חומר בין החפירה לבין השימוש בו למילוי או לסילוק שלו לאתר 

מורשה. בין השאר יותאם הקצב על פי התקדמות עבודות המילוי באזורי הסוללה 

יכך, על הקבלן לפ. (Double Handling) השונים, כדי להבטיח שלא יידרש שינוע כפול

להבטיח כי כמות וקצב העבודה של כלי החפירה וההובלה, וכלי הפיזור וההידוק, 

 תואמים את הצרכים וקצב התקדמות העבודה.

 

 חומרים לעבודות עפר

 לצורכי ביצוע עבודות עפר, הקבלן ישתמש בחומרים הבאים:

 חומר שייחפר באתר וקיבל אישור המנהל לגבי התאמתו והשימוש בו. א.

שיובא מאתר "מטע עין למילוי גוף הסוללה ומילויים אחרים  חומר גרנולרי מתאים .ב

 גדי".

 

 בסוללה יהיה לפי התוכניות ואישורי המנהל.מהמקורות האלה מיקום החומרים 

כל חומר חייב לקבל את אישור המנהל לפני השימוש בו. לצורך כך יבצע הקבלן בדיקות 

 וצאותיהן לרשות המנהל.נדרשות ויעמיד בזמן אמיתי את ת

 המילוי הגרנולרי בחוף

 מילוי גוף הסוללה יבוצע ממילוי גרנולרי העונה על הדרישות הבאות:

 .9גודל אבן מקסימלי של "

 . 99%אחוז הדקים המרבי 

 דרוג החומר יהיה בתחום הרצועה המוגדרת באיור המצורף. 
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מעטפת דירוג למילוי גרנורלי

 
 איור : רצועת דירוג עבור חומר מילוי גרנולרי

 
 

 גידור ובידוד שטח עבודה  12./1

 גידור ובידוד שטח עבודה  /12.1./1

פעולה הראשונה . ההעבודות יבוצעו בשטחים המשמשים לפעילויות קיט, נופש ותיירות

תיאום עם גורמים רלוונטיים  לאחר, היא גידור ובידוד השטח בו יעבוד, בשטח שהקבלן יבצע

ש במסגרת תכנית העבודה המפורטת תכנון על הקבלן להגידוגמת הרשות המקומית וכדומה. 

ומיקום גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי התיירות וזאת ע"פ דרישות תוכנית 

שלבי ביצוע כללית. תוכנית זו תיתן מחד מענה לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע 

והתיירות.  העבודות הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה מינימלית בהמשך פעילות אתרי הנופש

על הקבלן להכין תוכנית זו ולהגישה לאישור המנהל בהתאם להוראות ההסכם. הצבת 

יום ממתן צו התחלת  98הגידור ע"פ תוכנית מאושרת שתוגש ע"י הקבלן תבוצע בתוך 

על הקבלן להגיש במסגרת תכנית העבודה המפורטת תכנון ומיקום גדרות הפרדה בין עבודה.

התיירות וזאת ע"פ דרישות תוכנית שלבי ביצוע כללית. תוכנית זו  שטחי העבודה לבין אזורי

תיתן מחד מענה לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע העבודות הפרויקט ומנגד תאפשר 

פגיעה מינימלית בהמשך פעילות אתרי הנופש והתיירות. על הקבלן להכין תוכנית זו ולהגישה 

לות גידור שטחי העבודה יאפשרו המשך קיום לאישור המנהל בהתאם להוראות ההסכם. גבו

חוף )זמני( מתרחצים נפרד לכל מלון לאורך כל תקופת הביצוע. הקבלן יקצה רצועת חוף זמני 

 גידור והפרדה בין שטחי העבודה ,מ' 988 -למלון בזמן ביצוע העבודות באורך שלא יקטן מ

הצבת   ת ביצוע הפרויקט.אשר יבוצעו כשלב ראשון לפני תחיל ,דרכי גישה לרכבי עבודהו

  יום ממתן צו התחלת עבודה. 98הגידור ע"פ תוכנית מאושרת שתוגש ע"י הקבלן תבוצע בתוך 

 התוכנית המוגשת לאישור המנהל חייבת לכלול מענה לסעיפים הבאים:

מעקות בטון טרומי  או באמצעות פח איסכורית צבוע בלבן הגידור יעשה באמצעות   .א

שעליו מחובר לוח קשיח )עץ( הנתמך ע"י פרופיל מתכת,  Jersey Barrierמסוג 
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המחובר אל מעקות הבטון באופן בטוח, יציב ברוחות שבאזור ושלא ניתן להסרה ללא 

 .בהתאם להנחיית המנהל כלים מיוחדים )ראה דוגמא מטה(

 .  .א

 מ'. 9.9יהיה לפחות  האיסכורית  גידורהגובה   .ב

גובה מעקה הבטון יהיה  - ersey BarrierJמעקות בטון טרומי מסוג באמצעות גידור   .ג.ב

מטר,  0.2מטר, וגובה הלוח הקשיח מעל מעקה הבטון יהיה לפחות  0.1לפחות 

 מ'. 2.2סה"כ 

 הקבלן יגיש פרט ביצוע לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית העבודה המפורטת.   .ד.ג

 הגידור יהיה יציב ויתוחזק במשך כל תקופת הפרוייקט.    .ה.ד

לבין חופי הנופשים של כל מלון, בין אתרי העבודה   ן אתרי העבודההגידור ימוקם בי  .ו.ה

 לגבול שטחי המלונות, ובין דרכי הגישה לאתרי העבודה, לבין שטחי המלונות.

הקבלן ימקם בכניסות לאתר שערים אשר לא יאפשרו כניסת אנשים ורכבים לא   .ז.ו

ר המנהל כחלק מורשים. תכנית ופרטי ביצוע לשערים אילו יוגשו ע"י הקבלן לאישו

 מאישור תוכנית שלבי ביצוע. 

במקומות בהן קיים קונפליקט או חשש לקונפליקט בין תנועת נופשי המלון לתנועת   .ח

רכבי עבודה וציוד כבד על הקבלן לתת מענה בטיחותי היוצר הפרדה מוחלטת בין 

יש השניים. פתרון זה ימנע חיכוך פיזי וויזואלי עם רכב/ציוד עבודה. על הקבלן להג

 תוכנית לפתרון זה אשר תובא לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע. 

 ףבסעיכפי שמתואר תורפה הקבלן יעמיד צוות לאבטחת הולכי רגל החוצים בנקודות  .ט

אנשי אבטחה בכל נקודה. אנשים אילו יהיו  9צוות יכלול לפחות ה .80.89.89.898

ש וחזות מכובדת התואמת דרישות מחברת אבטחה מאושרת ע"י המזמין בעלי לבו

    לאתר תיירותי.

 

  .ז
 

 לא ישולם בנפרד ויהיה כלול בסעיף התארגנות. האיסכורית גידורל הגידור מדידה לתשלום :

יהיה בהתאם לסעיף  Jersey Barrier טרומי מסוגגידור באמצעות מעקה בטון ל

 . איח' מ" בכתב הכמויות  80.89.89.898

במהלך  (Jersey Barrierמסוג ) איסכורית או הזזה של הגידור על הקבלן לקחת בחשבון

העבודות בהתאם לצורך או לפי דרישת המנהל  ולקבלן לא תשולם כל תוספת בגין הזזת 

 הגידור. 
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 צוות אבטחה 12.12./1

 .סעיף בוטל.איש אחדיחידת מידה לתשלום לאנשי אבטחה יהיה ע"פ י"ע של 

 

 יות קיימותאיתור תשתיות תת קרקע 12.11./1

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שקיימים מתקני תשתית בתת הקרקע, ואלה כוללים בין 

או  9קווים לסילוק מי תהום לבריכה תהום, השאר קווי מים מבארות שאיבת השפלת מי 

, 9לאגן הצפוני של ים המלח, קווי אספקת מים לאורך החוף וכן ממערב למזרח לכיוון בריכה 

ותקשורת לקידוחי מי תהום או תאורה, מובלי ניקוז וכו'. על הקבלן  קווי ביוב, חשמל

להימנע בכל דרך שהיא מגרימת נזק לתשתיות אלו, לכן, לפני ביצוע ניקוי, חישוף או חפירה 

או התקנה כל שהיא,  עליו לבצע חפירות גישוש לאיתור וסימון מיקום ועומק תשתיות אלה. 

 במסגרתות הדרושות לשם הגנה על התשתיות, בהמשך, על הקבלן לבצע את כל העבוד

 המנהל.  עבודות  שיורה עליהן 

 

 לפני תחילת עבודות הגישוש על הקבלן לקבל מהמזמין מפות עדות ו/או כל חומר קיים

 שמציין את מיקום מערכות התשתית הקיימות.

בלן, כניות העדות כאמור, יבוצע סיור משותף בנוכחות נציגי הקשהקבלן למד את התלאחר 

המנהל, אנשי תחזוקה של המערכות המוזכרות ויבוצע סימון ראשוני בשטח על ידי יתדות  

קבועות. לפי צורך יזמן ויפעיל הקבלן טכנאים של חברה המתמחה בגילוי מערכות בשיטות 

 ללא הרס.

 

לרבות לאחר הסימון יבצע הקבלן חפירות ידניות על ידי פועלים תוך שמירה על כללי בטיחות 

 .)במידה וקיימים( חת דפנות החפירות. בזמן הגישוש ייבדקו גם מפלסי מי תהוםאבט

חפירות הגישוש יבוצעו ידנית ובזהירות כדי לא לפגוע בתשתיות קיימות. החפירות יבוצעו 

לעומק  הקו או המתקן  המתוכנן תחת פיקוח צמוד של מנהל  וממונה הבטיחות בשלבי עומק 

במהלך חפירה  תופסק  '(קו, מתקן וכד)ש עם מטרד כלשהוא ס"מ מקסימום. בכל מפג 98של 

 החפירה. המשך חפירה יבוצע  אחרי אישור המנהל בלבד. 

 

עבודות גישוש שבהם יתגלו מערכות לא מסומנות במפות תשתיות ו/או לא ידועים יופסקו 

מנת באופן מיידי, יוגדרו וישמרו עד קבלת הנחיות המנהל. לאחר גילוי פני מערכת לא מסו

ומדידת מפלס מי התהום אם יופיעו, יכין הקבלן תכנית חפירות ויגישה לאישור המנהל. 

התכנית תכלול את אופן ביצוע חישוף המערכת,  אורך החפירה, אמצעי דיפון והשפלת מי 

תהום, גידור ושילוט שטח החפירה. רק לאחר קבלת  אישור  המנהל ניתן יהיה להתחיל 

 שוש.בביצוע המשך  חפירות הגי

 

מודגש שעל הקבלן לספק תוכנית מדידה מטעם מודד מוסמך מטעמו במסגרת כל עבודות 

 כרות בסעיף זה.זהגישוש המו
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אזור חפירות גישוש פתוחות יגודר על ידי גדר רשת פלסטית זמנית כולל כל אמצעי האזהרה 

מון מדויק . אחרי מיפוי/סיסיכונים וכל האמור בנספח הבטיחות לנוהלובהתאם  על פי החוק

של מערכות שהתגלו, חפירות גישוש  מיותרות ימלאו מיידית  בחומר מילוי, בהתאם לטיב 

של החומר החפור  באופן שלא ייווצרו שקיעות עתידיות ועל פי הנחיות המנהל. את עבודות 

החפירה במקומות שנבדקו בשלב הגישוש ו/או אושרו ע"י המנהל שאין בהן  נוכחות מערכות 

ן לבצע עד המפלס הסופי באמצעות כלים מכניים. בכל שלב ידאג הקבלן לשמירת תשתית נית

 החפירה במצב יבש וינקוט בכל האמצעים למניעת חדירת מי תהום לתוך החפירות.

 

   מדידה לתשלום:

 9הינה לרבות מדידה יחידת מדידה לתשלום עבור גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות 

המבנה מערך   9.9 % -פירות גישוש בפרויקט אך לא יותר מקומפלט עבור כלל עבודות ח

. על הקבלן לעיין היטב קרקעיות-שבמסגרתו מבוצעים הגישושים ואיתור התשתיות התת

בתוכניות תיאום המערכות ולהעריך בהתאם את כמות הגישושים אשר יהיה עליו לבצע 

לאחר שלב התארגנות  98%התשלום לסעיף זה יינתן ע"פ הפירוט הבא: במהלך הפרויקט. 

 הנותרים לאחר השלמת העבודות. 98% -ולביצוע, 

 

 ניקוי השטח 12.15./1

כל שטח העבודות בהתאם לתוכנית היתר הבניה, ו/או עפ"י הנחיות המנהל, עפר, גרוטאות, 

שאריות וכל פסולת אחרת שיפונו מן האתר למקום שיתאם הקבלן מראש עם בעלי אתרי 

 או העתקה של שיחים ו/או צמחים ייעשו על פי הנחיית המנהל בלבד.פסולת מורשים. פינוי ו/

על הקבלן לקבל את אישור המנהל לאחר סיום עבודת ניקוי השטח לפני שיוכל לעבור 

 לשלבים הבאים של ביצוע העבודות.

 

    מדידה לתשלום

 מ"ר.  תהיהיחידת מדידה  לתשלום עבור ניקוי השטח כמפורט לעיל 

 

 מתקני חוף קיימים והרכבתםפירוק  12.14./1

מתקני חוף קיימים כגון: מתקני צל, מדרכות, אלמנטים דקורטיביים, יפורקו ויועברו 

במסגרת עבודות ההכנה טרם התחלת עבודות העפר למקומות אחסון או התקנה זמנית  

שיורה המנהל  ובהתאם להנחיותיו. לאחר סיום  עבודות העפר ולפני הנחת שכבות החול, 

המתקנים והאלמנטים הנ"ל ויותקנו מחדש בהתאם לתכנון ועל פי הוראות או אישור  יוחזרו

 המנהל. 

 

   :מדידה לתשלום

 יחידת מדידה  לתשלום עבור פירוקים של מתקני חוף הרלוונטיים תהיה כדלקמן:

 עבור פירוק מתקני צל וסככות מסוגים שונים ישולם לפי יח'.  •

 נטי עיגון, יסודות  וכד'( ישולם במ"ר.עבור מדרכות ו/או דקים )כולל אלמ  •

 עבור שבילים מרוצפים מאבן משתלבת במ"ר.  •
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 עבור סוכת מציל ישולם לפי יח'.   •

יח', מתקן שטיפת  9התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים: מקלחת חוף:    •

  89.89.998.80בהתאם לסעיף  יח' 99 –יח', סככות הצללה  9יח',  סוכת מציל  9רגלים:  

 קומפלט. -בכתב הכמויות . יח' ישולם לפי 

מעברים של  9הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה )שומשום( מהודק על ידי   •

 –מ'  9.8ס"מ, רוחב שביל   99בעובי   9/0"-טון לפחות, גודל אבן לא יותר מ 98מכבש של 

 מ"ר.  -יח'  -ישולם לפי 80.89.89.908בהתאם לסעיף 

 

 טיפול הגנתי במתקנים1אלמנטים  הנדסיים קיימים 12.16./1

לפני תחילת עבודות עפר יבוצעו עבודות הגבהה ו/או בנית קירות מגן לכל 

המתקנים/האלמנטים ההנדסיים שנמצאים באתרי עבודה כגון: בארות קידוחי השפלת מי 

וניקוז,  תהום, פיזומטרים, צנרות הולכת מי תהום וניקוז, שוחות למיניהן כגון של חשמל

 תחנות שאיבה וכדומה,  בהתאם לתכנון, לתוכניות או הנחיות המנהל ובאישורו. 

לם עבור וולא ישעבודות הכנה נכלל במחיר היחידה של  כיביצוע ההגנות כאמור לעיל יחשב 

 עבודה זו בנפרד.    

 
 

 עבודות חפירה 11./1

 כללי /11.1./1

, בהתאם לסדר הנדרש  שנדרש מהקבלן ירהחפהחפירה בשטח יבוצעו ע"פ היתר הת וכל עבוד

ולהנחיה ו/או אישור מראש ובכתב של  המנהל.  הסדר הבסיסי הוא: חפירות גישוש, חפירת 

 חישוף וחפירות לקו התכנוני.

כל עבודות החפירה הנ"ל יבוצעו, אם לא מפורט מפורשות אחרת, באופן ידני או באמצעות 

 כלים מכניים זעירים בלבד.

תאפשר להניח מיד חומר חפור המתאים למילוי באזורי המילוי, או לסלקו, במקרה ולא י

יאוחסן החומר בתחום שטח העבודה, במקומות המוגדרים בתכנית העבודה של הקבלן וכפי 

שיאושרו ע"י  המנהל, לאחר ניקוי פני השטח שלהם וחישוף אם נדרש. אחסון חומר שישמש 

 וגיו כפי שמתואר בתוכניות. למילוי חוזר יעשה לאחר ועל פי מיונו לס

כל חומר שאינו מתאים לשימוש  יסולק  מהאתר. כל חומר החפירה שניתן להשתמש למילוי 

חוזר יאוחסן במקומות שיאושרו על ידי  המנהל. כל העבודות האלה יבוצעו על פי הנחיות 

 ואישורי  המנהל.

 

 עבודות החפירה באתר כוללות את העבודות כלהלן:

 .חפירות גישוש .א

 חפירות חישוף. .ב

 עבודות בתוך מי  בריכה. לרבות חפירות לפירוק  מתקנים ישנים  .ג

 חפירות לצורך בצוע מערכות תשתית.   .ד
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 חפירות גישוש

לפני תחילת ביצוע עבודות החפירה באחריות הקבלן  לקבל את כל המידע לגבי המערכות 

 -ו 89.89.89.8.08סעיפים ב והקיימות, לבצע פעולות גישוש ולתאם את עבודותיו כפי שהוגדר

 אשר במפרט. 80.89.89.808

 

 שטחה חישוף

לפני התחלת עבודות העפר )חפירה ומילוי( יבצע הקבלן הסרת צמחיה או חישוף, סילוק 

פסולת ומכשולים, הכול בהתאם לתכנית או להוראות המנהל, כך שיתקבלו פני קרקע נקיים 

וכד'. מועדי הביצוע של כל אחת מהפעולות משיחים, עשבים, מבנים, צינורות, שברי  בטון 

 בשום מקרה לא יבוצע חישוף בשטח בו בוצעה הסרת צמחיה. ידי המנהל.-ייקבעו על

חומר חישוף המתאים לשימוש חוזר יושם במקומות שיאושרו על ידי המנהל. חומר חישוף 

ריקה שלא יתאים לשימוש יורחק מהאתר. העבודה כוללת  חישוף, הובלה לאתר מורשה, פ

 ותשלום אגרה באתר פסולת  מורשה.

 

   :מדידה לתשלום

 יחידת מדידה  לתשלום עבור חישוף השטח כמפורט לעיל תהיה מ"ר.

 

 מי הבריכהחפירות בתוך  11.12./1

חפירות בתוך מי בריכה לצורכי פירוק מתקנים שבתוך המים או בנית צורה של החופים 

 מפרט הכללי ובהתאם להוראות המנהל. של ה 89899 בסעיףיבוצעו  בהתאם להנחיות 

מ', קו חפירה של  99-עם רדיוס עבודה כ ארוכהעל הקבלן להצטייד בציוד מתאים, בעל זרוע 

או שווה ערך. חומר   Hitachi  KH-150-3 ,D 50LS  Belt- Linkמ"ק לפחות דגם  9.8

ת מורשה חפור, שלא יענה לדרישות של המפרט טכני, יסולק מאתר העבודות לאתר פסול

 בהתאם להנחיות המנהל. 

 
   :מדידה לתשלום

 ה מ"ק.ייחידת מדידה  לתשלום עבור חפירות בתוך המים כמפורט לעיל תה

 

 חפירות לצורך הנחת מערכות תשתית  11.11./1

ספקת מים, אקרקעיות, –חפירות לצורך ביצוע מערכות תשתיות כגון מערכות ניקוז תת 

למפרט   8989אורה וביצועו בהתאם להנחיות של  סעיף ות חשמל ותכניקוז מקלחות, מער

 הכללי והתניות מפורטות לכל סוג של תשתיות, המפורטות בסעיף הרלוונטי של מפרט זה.

מחיר ביצוע מערכות התשתית כולל את החפירה הנחת מערכת התשתית, מילוי בחומר 

 ו בנפרד.הנדרש, הידוק בשכבות, וכל האמור לעיל,  פעילויות אילו לא ישולמ

 

 עבודות שתית 15./1

 הכנה השתית /15.1./1
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הכנת השתית תבוצע בכל חפירה ובכול שטח המיועד לשמש למילוי. ההכנה תבוצע ע"י  

 8909 -ו  8909ס"מ בהתאם להנחיות של סעיפים   98תיחוח, הרטבה והידוק מבוקר לעומק 

 של המפרט הכללי. 

חידה לכל עומק השכבה שתוחחה, עד להשגת אם תידרש הרטבה, היא תעשה על ידי התזה א 

מעבר לה. אם תהיה חריגה  9%-תכולת רטיבות שבין תכולת הרטיבות האופטימלית ו

 מהתחום הנ"ל, על הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת תכולת רטיבות בתחום זה.

ל טון לפחות. כ 99ההידוק, במקום שיידרש, ייעשה באמצעות מכבש גלילי רוטט שמשקלו  

מ' לפחות, כך שתתקבל צפיפות אחידה בכל  8.9רצועה נכבשת תחפוף את קודמתה ברוחב 

" בניית הסוללה"  – 89.89 פרקהשטח. הכבישה תעשה עד לקבלת הצפיפות הנדרשת לפי 

 במפרט זה.

  :מדידה לתשלום 

 מ"ר. תהיהיחידת מדידה  לתשלום עבור הכנת השתית כמפורט לעיל  

 

 ם, צינורות שתית למבני 15.12./1

השתית בשטחים המיועדים למבנים או לצינורות תהודק במהדקי יד פנאומטיים או במהדקי  

יד גליליים ויברציוניים או ע''י מכבשים )אם השטח מאפשר(. בשטחים אלו יבוצע הידוק 

 בסעיףהנדרשת כפי שמצוין  Modified AASHTO 50%מבוקר כדי להשיג את הצפיפות 

 כל השטח השתית.ל ,זה במפרט הבניית הסולל 89.80

סוג של מערכת ולא  לכלשתית הצינורות נכלל במחיר הנחת  ולהמחיר של שתית למבנים  

 ישולם בנפרד.

 

 סוללההבניית  14./1

 כללי

מפרט במפרט הכללי והנחיות ב 89890בנית סוללת הגנה תבוצע בהתאם להנחיות של סעיף 

 זה, המפורטים להלן:

 

 י המהודקהרטבה לביצוע המילו

החומר יורטב במחפרה. לחליפין יורטב לפי צורך הידוק המילוי יבוצע ברטיבות הנדרשת. 

 Roadsky מסוג ווטור העפר באזור המילוי בלבד, כאשר יעובד על ידי חרישה של  קולטי

WBZ 230 .או שווה ערך 

כל  -ים הקבלן יקפיד להרטיב כל שכבה עליונה שכבר הודקה, לפני הנחת שכבה חדשה, בקטע

פעם קטע חדש לפני הנחת העפר עליו. במידה ששכבה מסוימת התייבשה  הקבלן ירטיב  ויהדק 

 .9אותה מחדש עם בקרת צפיפות/רטיבות. מי הרטבה יהיו מי בריכה 

 

 כלי חפירה וההידוק 

לביצוע החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים לעבודה בהתחשב 

נחפר. כל כלי העבודה של הקבלן ובמיוחד כלי החפירה והמילוי, ההרטבה בתכונות החומר ה

 וההידוק, ואופן חפירת  המילוי, חייבים לקבל את אישור המנהל לפני תחילת העבודה.
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 שלהלן:להידוק עפר חרסיתי ובסוללה ישמשו המכבשים הבאים או שווה ערך על פי הטבלה 

 

 משקל
 

 )טון(

רוחב 
 הידוק
 ) מ'(

 כלי הידוק
 

 )דגם(

עובי 
שכבות 
 )ס"מ(

 פעולה

90 9.9 CAT  D8 98  ,הידוק  סוללה בתוך מי פיזור
 בריכהה

99 9.9 CAT CW 14 
Bomag D220 

הידוק סוללה מעל פני פיזור,  98
 המים

8.80 8.9 JCB FP 
1030W 

הידוק  סוללת עפר בסמוך פיזור,  98
 HDPEליריעות 

 

כלי  בהתאם לשיקול דעתו.דלים אחרים של הכלים, להורות על שימוש בסוגים וגהמנהל יוכל 

עבודה שיפסול המנהל או לא יאשרו, בכל שלב שהוא של אישור הכלים ו/או של העבודה,  

 יוחלף מיד ע"י הקבלן בכלי אחר העונה לדרישות המנהל וקבלת אישורו, ללא תוספת מחיר.

 
 .קרשיעור הצפיפות,  הרטיבות ועובי השכבות במילוי בהידוק  מבו

 
 שיעור הצפיפות במילויים המהודקים יהיה לפחות:

, החלפת קרקע מתחת למבנים. ההידוק Modified Aashto 50%: לדרך חירוםבמצעים   .א

 ס"מ כ"א לאחר ההידוק. 99בשכבות בעובי 

. עובי Modified Aashto לפחות 50%בחומר הגרנולרי למילוי הסוללה מעל פני המים:   .ב

 ר ההידוק.ס"מ לאח 98השכבות יהיה 

 

+ לכל סוגי החומרים המיועדים למילוי. 9%הרטיבות תהיה אופטימלית עד לאופטימלית 

שכבת החול העליונה על פני דפנות הסוללה תהיה מהודקת באמצעות הרטבת השכבה עד 

 קבלת הצפיפות הנדרשת )הידוק לא מבוקר(.

 

 ילוימ  16./1

 ריכהסוללה בתוך מי הבהכולל  ביצוע המילוי  /16.1./1

יושם תחילה ובשלבים הבאים: )המילוי בשטח היבשתי ייושם ברצף יהמילוי בשטח המים 

 המשכי למילוי הימי(. 

מטר מעל פני המים ויצירת משטח  1.4שלב ראשון: מילוי ימי מחומר מובא עד לגובה   .א

 יציב בגובה זה:

ל ידי כלים המילוי יונח בשטח המים ויצופף על ידי דחיסתו ללא בקרת הידוק, זאת ע 

מתאימים באופן שיבטיח פיזור אחיד שלו ללא חללים בכל תחום השטח והעומק 

 ס"מ כ"א. 98 -המיועדים. ככל שניתן יונח המילוי בשכבות בעובי לא יותר מ

של פני השכבות יהיו אופקיים בלבד.  כל  שכבה  תמדד על ידי מודד מוסמך  בשיעור  

  ימדידה  ייבדקו על ידהני השכבה. תוצאות מ"ר של פ 98על כל  תלפחות נקודה  אח

 המנהל ורק אחרי אישורו  תתבשר תתאפשר הנחה  של  השכבה הבאה.
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הדחיסה ויישור החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעבר מסודר שלה  לקבלת  

 דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני כל שטח ועומק המילוי.

החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעברים מסודרים שלהם הדחיסה ויישור  

 לקבלת דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני כל שטח ועומק המילוי.

ויהיה תואם  0דקים וגודל אבן מרבי  " 99%החומר יובא מאתר "מטע עין גדי", ויכיל עד  

 .89.89לעקומת הדרוג שבסעיף 

 .0" -ת על הכלת גודל אבן מרבי גדול יותר מהמנהל רשאי להורו 

ייצוב מלא של מפלס המילוי בגובה אחיד של הפעילות המסיימת את המילוי הימי תהיה  

. מפלס מיוצב זה ישמש מפלס יסוד ליישום המילוי מעליו בשלב מטר מעל פני המים 1.4

דוק של החומר השני המתואר להלן. יצירת מפלס יסוד מיוצב זה תעשה על ידי ישור והי

 תוך בקרת יישום משולשת: 

 
 הפסקה מוחלטת של השקיעה בכל השטח.  .9

                   50%קבלת צפיפות מינימאלית בשכבה העליונה של המשטח של  .9

Modified Aashto 9990/9. מהמקסימום על פי תקני ASTM . 

או  D 998 BOMAG -מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני כבד סוג  0מינימום   .9

שווה ערך ללא שקיעת משטח היסוד. ככל שהחומר במשטח היסוד ישקע תוך מעברי 

דקים וגודל אבן  99%המכבש יוסף חומר מובא ממחצבת "עין גדי" עם עד 

ויבוצעו מעברי מכבש נוספים וחוזר חלילה . לאחר קבלת המשטח  9מקסימאלי "

 ם על פני כל שטחו.מעברי מכבש מסיימי 0המיוצב בבקרות הנ"ל יבוצעו עוד 

לאחר סיום ביצוע המילוי יבצע הקבלן בנית צורת החוף בתוך המים  בהתאם לתכניות  

עבודות עפר ויסלק  עודפי מילוי לצורך מילוי סוללה ולאתר מורשה בהתאם להערות של 

 המנהל.

 ס"מ לכל מטר ליניארי של קו  החוף. 98הפרשי גבהים בצורת החוף לא יעלו על  

 סעיףנית הצורה הינם חלק מביצוע העבודות לבניית הסוללה בתוך המים )עבודות ב 

89.80 .) 

 שלב שני: מילוי מעל משטח היסוד:  .ב

המילוי מעל משטח היסוד יבוצע לאחר קבלת אישור המנהל לבצוע משטח היסוד,  

ס"מ תוך בקרת הידוק  98החומר יובא  ממחצבת "עין גדי", יונח ויהודק בשכבות של 

וגודל אבן  99%לא יעלה על  (988עובר נפה )גדר בפרק זה.  אחוז הדקים מלאה כמו

 .89.89והתאמה לעקומת הדרוג בסעיף  9מקסימאלי עד "

 D 998  BOMAG –ההידוק יבוצע ע"י מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני כבד מסוג  

 או שווה ערך.

 

 :מדידה לתשלום 

מר המובא תימדד עפ"י תעודות שקילה,  מדידת המילוי תהיה עפ"י שקילה. כמות החו 

 בטון לפי סך תעודות השקילה. יהיההתשלום 
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ס"מ( תקוזז ולא תשולם. המחיר כולל  98חריגה מגבול החתך המתוכנן הסופי )מעבר ל  

 כריה, הובלה ושפיכה עפ"י החתך.

 עיצוב פני המילוי  .ג

 .89.80.89ים יבוצע בהתאם למתואר בסעיף מעיצוב פני המילוי בתוך ה 

 

 מילוי בשכבות בשטח היבשה: 16.12./1

 כללי 

ס"מ כ"א ותחת בקרת צפיפות/רטיבות  98-ביבשה יבוצע בשכבות אופקיות בעובי כ המילוי 

בהתאם להנחיות של המפרט הכללי כאשר כל שכבה תונח החל מן המדרון הפנימי של 

באתר העבודה ויאושר . החומר עבור המילוי יהיה   חומר מקומי שייחפר הסוללה וכלפי חוץ

כמתאים על ידי המנהל. לצורך כך יבצע הקבלן בדיקות נדרשות ומוקדמות לברור ההתאמה. 

 .9אם החומר לא יאושר המילוי יעשה מחומר מיובא מאתר עין גדי שיכיל צרורות בגודל עד "

, כאשר המנהל רשאי להורות על מיקום שונה הסוללה תיבנה לכל רוחבה מן החומרים הנ"ל

 שטח המילוי של חומר מקומי או מיובא.ב

 

 עיצוב פני המילוי 

על מנת לקבל פני חיצוניים סופיים של הסוללה כשהם מהודקים וחלקים כנדרש, תבוצע כל  

 סכימהראה  –מידות שבתכניות לקווי המ' )אופקית( מעבר  0.8שכבה מהודקת בסוללה עד 

מפלסת, לאחר אישור המנהל, עד להלן. הקבלן יחתוך ויחליק את עודפי העפר על ידי 

לרומים, מידות, קווים ושיפועים הסופיים המתוכננים. עודפי העפר ישמשו להמשך מילוי 

 הסוללה עפ"י התכניות, המפרטים והוראות המנהל.

 
 

 :מדידה לתשלום

 יחידת מדידה  לתשלום עבור ביצוע המילוי מעל  מי בריכה  כמפורט לעיל תהיה  מ"ק.

 

 פקת חולאס  16.11./1

 ים הקבלן יספק, יוביל ויפזר חול ,חוףהלאחר סיום כל עבודות בנית הסוללה והתקנת מתקני  

בכל שטחי חופי הרחצה, כולל  מ"מ(  0.99 -ל 9.88)בין  0עד  98 -עובר נפה מ 9לפי ת"י גס 
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ס"מ.  98מ' כפי שמופיעה בתכניות  בעובי  שכבה של   9.9שטח הבריכה עד עומק מים של 

 ן יביא לשטח כמות קטנה של החול לצורך אישור המנהל לסוג החומר וצבעו. הקבל

 

 :מדידה לתשלום 

 יחידת מדידה  לתשלום עבור חול גס כמפורט לעיל תהיה  מ"ק. 

 

 בדיקות בקרת ביצוע הידוק המילוי והשתית 16.15./1

מרים כגון לאישור חומקדימות ומעבדה במהלך העבודה ולצורך הבקרה יבוצעו בדיקות שדה  

חומרים מקומיים מחפירות באתר וחומרים מאתר עין גדי עבור מילויים וחומרי השתית,  וכן 

הבדיקות יבוצעו על ידי  ים כנדרש.ישל השתית והמילו בדיקות נדרשות לאישור ההידוקים

גוף מוסמך למילוי הדרישות של מפרט זה לפי המפרטים הכלליים והתקנים המתאימים של 

ובהתאם לדרישות של  מפרט בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם,  ASTM -ת"י ו

 למפרט זה. בנספח  ב'המצוינים 

 

 מילוים להתאמת חומריה לבקרהבדיקות   16.14./1

לגבי החומרים שייעשה בהם שימוש יערכו בדיקות על ידי מעבדה מוסמכת לקביעת  

 התאמתם. הבדיקות יכללו בין השאר ולפי הצורך:

  .ליתבדיקה ויזוא .א

   (.  USCSלפי   שיטה)הגדרת החומרים  .ב

 .רטיבות טבעית .ג

 אם מכילים חרסית(. דירוג )הנ"ל כולל הידרומטר .ד

 .משקל סגולי .ה

 .משקל מרחבי .ו

 .צפיפות מקסימלית ורטיבות אופטימלית .ז

 .גבולות אטרברג .ח

 תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן שיעודכן בכל יום עבודה.

 

 עיםשכבות גרנולריות ומצ   16.16./1

הקבלן יספק, יוביל ויניח מצעים עבור שכבות גרנולריות עפ"י התוכניות, המפרטים והוראות  

, 9000המנהל. כמצע לדרכים )היקפית ובקודקוד הסוללה( ישמש מצע סוג א' כהגדרתו בת"י 

 בעובי ומידות וצפיפות לפי התכניות, המפרטים והוראות המנהל.

 

 דרכים ומשטחים 16.14./1

מסומנים בתוכניות שבהם יש לבצע דרכים או משטחי חנייה ולאחר סיום המילוי במקומות ה

( בעובי כמפורט בתכניות. השכבה תורטב לרטיבות 9000תונח שכבת מצע סוג א' )לפי ת"י 

. לאחר אישור המנהל לסיום עבודות Modified AASHTO 50% -אופטימלית ותהודק ל

ושכבת אספלט  MS-10וצע ריסוס ביטומני המצעים והתייבשות החומר ולפי התכניות יב



  -/5- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

 

 
 

 

האגרגטים לתערובת יהיו מסוג א' כמוגדר במפרט "¾(. ס"מ )קוטר אבן  9נושאת בעובי של 

 .9980הכללי. ייצוב התערובת ואופן פיזורה יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק 

 

 שביל נגישות לחוףדרך חירום1בנית  14./1

: אמבולנס, כיבוי אש, משטרה וכו' יבנה הקבלן בראש לצורכי הגעת רכבי חירום כגון

הסוללה דרך חירום כמפורט בתכניות. בנית דרך חירום תבוצע בהתאם להנחיות המפרט 

 ופרקים הרלוונטיים במפרט זה.   99 -ו 08הכללי, פרקים 

 

 מדידה לתשלום: 

 גיאוטקסטיל •

 יחידת מדידה  לגיאוטקסטיל כמפורט לעיל תהיה  מ"ר. 
 
 ןאבן ג •

 יחידת מדידה  לאבן גן  כמפורט לעיל תהיה  מ"א. 
 
 ריצוף •

 יחידת מדידה  לריצוף דרך חירום כמפורט לעיל תהיה  מ"ר. 
 
 מצע סוג א' •

 יחידת מדידה  למצע  סוג א'  כמפורט לעיל תהיה  מ"ק. 
 

 תהום בריכה ומי השפלת מי 14./1

 דרישות  יסוד: 

ים שיאפשרו עבודה ביבש במקומות המתואר בסעיף זה מתייחס לעבודות השפלת מ

 בבריכה.ועבודות  הנדרשים הן בעבודות בחוף

למעט העבודות  כל עבודות החשיפה, החפירה, הכנת השתית ועבודות בטון יבוצעו ביבש בלבד

על  בכל מקום בו מי הבריכה או מי התהום גבוהים מהנדרש. של המילוי הימי בשטח הבריכה

החפירות  מ'  לפחות מתחת לתחתית 8.9המים למפלס של   הקבלן להשפיל מבעוד מועד את 

השפלה תעשה בכל השטח המיועד לבצוע עבודות אלה שבו מצויים מי ולשמר מפלס זה. ה

 בריכה ומי תהום במפלס הגבוה מהנדרש. שטח זה מכונה שטח ההשפלה. 

 

    מדידה לתשלום 

המחיר כולל עבור כל הפרטים יחידת מדידה לתשלום עבור עבודות השפלה הינה "קומפלט".  

המצוינים לעיל לרבות עבור התכנון, הבדיקות, הספקת ושימוש בציוד שאיבה, ביצוע עבודות 

עבודת השפלה כמפורט לעיל, וכן, קבלת אישורי הזרמה וניטור עפר, וכל הנדרש לביצוע 

 לנקודות מוצא בבריכה, מילוי חוזר והחזרת השטח לקדמותו.

 

 

 מיוחדות למתקני חוףעבודות עפר  12./1

 כללי
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עבודות העפר בסעיף זה כוללות את העבודות הדרושות לביצוע  עבודות הפיתוח להתקנת  א.

מתקני חוף כגון סככות צל, פרגולות, מדרכות ומשטחים, סככת מציל, המשמשים 

 לביסוס יסודות המתקנים בקרקע.

עבודות עפר, והפרקים   89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק  ב.

 הרלוונטיים במפרט הכללי, התוכניות ומסמך זה.

עבודות  - 08בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  ג.

 פיתוח. 

עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן לאישור  ד.

 המפקח.

 89.80יתגלו מים, הקבלן ישאב את המים בהתאם למתואר בסעיף אם בתחתית החפירה  ה.

 לעיל, כך  שתחתית החפירה יהיה יבש במשך כל זמן עבודות ההתקנה בתוך החפירה.

ביסוס חלק מרכיבי הפיתוח יבוצע בתוך המים. עבודות החפירה עבור בסיסים אלה  ו.

מים יהיו יצוקים תבוצענה באמצעים מתאימים לחפירה בתוך מים. היסודות בתוך ה

 - 9"   ויונחו על מצע בתוך החפירה. המצע עליו יונחו היסודות יהיה חצץ מדורג בגודל

ס"מ. יש להבטיח את יציבות שכבת המצע לפני  98-עובי שכבת המצע לא יקטן מ"¾. 

 יציקת היסוד.

הנחת מיקום כל היסודות )בחול ובמים( ייקבע על ידי מודד מוסמך שיהיה נוכח גם בזמן  ז.

 היסודות הטרומיים.

 

 סילוק פסולת

יסולקו לכל מרחק שהוא, למקום שפך או כל עבודה אחרת פסולת מעבודות חישוף והריסות 

.  טיפול עם הרשות, בקבלת היתר למקום שפך, ייעשה על ידי המוסמכתמאושר ע"י הרשות 

במידה   בונו.הקבלן ועל חשבונו. תשלום אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע"י  הקבלן  על חש

והקבלן לא יפעל ע"פ הוראות המפקח, המפקח יפעיל קבלן משנה להרחקת פסולת והתשלום 

 יקוזז משכר הקבלן.

 

 :מדידה לתשלום

 מחיר עבודות עפר כולל עריכת מדידות לפני תחילת העבודות ובסיום כל  שלב.

למתקני החוף  עריכת המדידה תבוצע לאחר ההידוק של השכבות . עלות עבודות העפר, שתית

 להלן. 08כלולה במחירי  היחידה של המתקנים כמפורט בפרק 

 

 עבודות בטון יצוק באתר  .12

 כללי /12.1

עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות, עפ"י הוראות המפרט הכללי )ובמיוחד 

ל תקן על כל חלקיו ו/או כ 990, ת"י 050, ת"י 000מוקדמות( ולפי ת"י  - 88לפרק  89פרק 

 רלוונטי. 
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לפני כל יציקת בטון, הקבלן יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות 

יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור בקר האיכות של הקבלן והמנהל. אישורו של 

המנהל בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה 

עות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים. במידה והמנהל עקב ט

 ידרוש, החלפת )פרוק ויציקה מחדש( האלמנט תהיה על חשבון הקבלן.

 תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו טובים.

 

 עבודות הבטון  יצוק באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים:

 רזהבטון    .א

 קירות תומכים מסוגים שונים. והגבהת קירות תומכים קיימים  .ב

 יסודות למתקני הצללה  ומתקני חוף מסוגים שונים ובגיאומטריות שונות  .ג

 משטחי  בטון  .ד

 יסודות לעמודי תאורה  .ה

 נקודות בקרת תזוזה   .ו

 בלוקי עיגון צינור תצפית  .ז

 הגבהת שוחות בקרה  .ח

 עטיפת צינורות  .ט

 תאי בארות     .י

 ימיים -סודות מבנים תתבטון י .יא
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 תערובות בטון 12.12

טכנולוג במהלך תקופת ההתארגנות, הקבלן יגיש למנהל תערובת בטון אשר תתוכנן ע"י 

הבטון של המפעל המאושר. התערובת תועבר לאישור יועץ הבטון של המזמין והקבלן יידרש 

  לבצע בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת למפרט המיוחד.

 

 בטון רזה:  .א

. תערובת הבטון תועבר לאישור המנהל. 9בסומך " 99-הבטון הרזה יהיה בטון ב 

לתערובת זו, הקבלן לא יידרש לבצע תערובת ניסיון ובדיקות מעבדה לאישוש התאמת 

 התערובת.

 

 בטון לאלמנטים בחוף )אשר אינם במגע עם המים(: .ב

 .צמנט סיגים B09.9 CEM IIIעל בסיס צמנט מסוג  08-תערובת בטונל ב .9

 .ק"ג/מ"ק B09.9 CEMIII – 908צמנט סיגים מסוג  .9

 .ק"ג/מ"ק 988אפר פחם במינון של  .9

 .מ"מ 95 –אגרגט מרבי "עדש"  .0

 .מ"מ( 8-9.9מ"מ( וחול ) 8-5מ"מ(. מודרג ) 5-95מקטעי אגרגטים: עדש ) 9סה"כ  .9

 ביחסים שיבטיחו רציפות, דירוג ועבידות גבוה.

 פחית מים גבוה.שימוש במוסף על פלסטי מ .0

 מכמות הצמנט. 9%במינון  CNCIמוסף אנטיקורוזיבי  .9

 מכמות הצמנט. 8.9% - 8.9%מוסף מעכב התקשרות  .0

 מ"מ. 098-098שירוע )במבחן שירוע תקני( הבטון יהיה  .5

 מרבי. 8.09מנט ציחס מים/ .98

 .9, 98, 08חוזק הבטון ייבדק בגיל   .99

 גרם/מ"ק. 088מ"מ במינון  99סיבי פוליפרופילן  .99

 98: ממוצע קו חדירת המים 90תערובת תוכננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת"י ה .99

מדגמים  9מ"מ. יש לקחת לפחות  99מ"מ ודוגמא בודדת מקסימום ממוצע  

כשהקריטריון לאישור  יהיה הממוצע על פני קו חדירת המים וכן קו חדירת  המים 

ל מס' מוגדל של יצולם וישורטט כחלק מהדוח. יש להנחות את המעבדה ליטו

יום לא יעמדו תהיה  90דוגמאות ולשמור את מדגמי הבדיקה. במידה ותוצאות 

יום, התוצאה הקובעת. בכל התכונות ישמר עיקרון בדיקת הבטון הקשוי  08תוצאת 

 9חלק  90בדומה לבדיקת חוזק הבטון. בדיקות חדירות מתבצעות בהתאם לת"י 

 .989סעיף 

 ים או אלמנטי בטון הבאים במגע עם מים:תערובת לאלמנטי בטון ימי ג.

התערובת תהה זהה לתערובת ב' לעיל למטע העובדה כי הקבלן יידרש להוסיף מוסף  

 מ"ק. 9-ק"ג ל 9-9.9במינון  VMAמלכד כגון 
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 תהליך היציקה 12.11

 הקדרישות ליצי /12.11.1

ות ולתאם את בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכ

היציקה בהתאם להנחיות פרוגראמת האיכות. בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד חלופי 

בנוסף לכמות הויברטורים אשר הוגדרה בקטע ניסוי. היציקה לא תתבצע טרם התקבל 

אישור יציקה וללא נוכחות בקר האיכות ומנהל העבודה מטעם הקבלן. גובה נפילה חופשית 

מטר. הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד בטון המחובר לצינור גמיש  9.0ל של הבטון לא יעלה ע

ו/או במשאבה. יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם המנהל / 

המתכנן. מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי ויופיע בתוכנית העבודה 

 המפורטת של הקבלן.

בתוך חפירה, היציקה  תתבצע  תמיד עם תבניות. לא מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה 

תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם יאושר במפורש בכתב על ידי המתכנן או על פי 

הנחיות של המנהל. יציקת בטון בתוך חפירה תבוצע ביבש בלבד. הקבלן יהיה אחראי על 

 את תקינות היציקה.  השפלת מי תהום או ניקוז   מים מכל סוג שהוא על מנת להבטיח

 

 סגרגציה 12.11.12

בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו/או סדיקה   .קורוזיביתשל האתר היא מובהר כי הסביבה 

, הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר יקבל את אישור בגלל הקורוזיביות או סיבה אחרת בבטון

ן על חשבונו את בקר האיכות, מנהל והמתכנן )בהתאם לחומרת הליקוי(. הקבלן יידרש לתק

 הליקויים השונים לשביעות רצון המנהל. 

חומר התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המנהל. במידה והתיקון לא יקנה לאלמנט את 

הקיים אליו תוכנן, המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את האלמנט לאלתר ולצקת 

 אלמנט חדש במקומו והכול ע"ח הקבלן.

 
 אשפרה   12.11.11

ועל הקבלן לבצע את  8989תת פרק  - 89עבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק ה

 ימים לפחות. 9האשפרה המתאימה לתנאי האזור. משך האשפרה 

 

 יציקה בטמפרטורות גבוהות 12.11.15

. אין לבצע 9599אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת"י 

מעלות, אלא אם יתקבל לכך  98ם כאשר הטמפ' בחוץ עולה על יציקת בטונים במשך היו

 99:88בבוקר לערך ולאחר שעה  5אישור המתכנן מראש ובכתב. אפשר לבצע את היציקה עד 

 .לערך, בכפוף לאישור המנהל

 

 יסודות עוברים ובדלים 12.11.14

מ, הכול לפי ס" 9יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע על ידי שכבה של בטון רזה בעובי 

תוכנית. תחתית ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע הקורוזיבית בהתאם להנחיות 

 .89המפרט הכללי פרק 



  -56- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

 

 
 

 

 

 וכד'חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים  12.11.16

לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל התושבות 

יצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. יש לתאם את הביצוע עם ממתכת, החורים, החר

כל קבלני המשנה הפועלים באתר. לא תורשה חציבה בבטון לשם התקנה מאוחרת של 

 יצוקאלמנטים מבוטנים. במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסויים, הבטון יפורק והקבלן 

להתאים את עבודות הצנרת,  על מנתו אלמנט חדש )עם כל הפרטים הנדרשים( על חשבונ

 פתחים בקירות/תקרות למעבר צנרת וכיוצ"ב בהתאם לתכניות.

 

 יציקת בטון חשוף גלוי  12.11.14

כל התבניות של האלמנטים הגלויים מעל הקרקע יהיו תבניות פלדה  :  תבניות

לקבלת פני בטון ישרים וחלקים. בין יציקה ליציקה, יוודאו הקבלן 

 יות נוקו ביסודיות. והמנהל כי פני התבנ

הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצורך אישור עבודות  :  דוגמת יציקה

הבטון. הדוגמא תאושר תוכן בהתאם להנחיות בקר האיכות )קטע ניסוי( 

 ותאושר ע"י המנהל.

 על הקבלן להגן על  שטחי הבטון הגלוי החלק בכל תקופת הביצוע. :  הגנה

 

 קת עטיפות לצינורותיצי 12.11.14

בהתאם לתוכניות ובמקרה ונדרש, יורה המנהל על צורך בעטיפת צינור בבטון יצוק. לפני 

היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון יצוק או טרום ועל 

גבי משטח הבטון )קורת היסוד( התחתון, שיישארו בבטון העטיפה לאחר היציקה. הקבלן 

ה אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה בזמן היציקה והריטוט. יהי

 סוג התמיכות, המרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את אישור המנהל מראש.

פני הצינורות יהיו שלמים, ללא קרעים/נקבים, נקיים מכל לכלוך, צבע, שומן ו/או כל חומר 

 אחר. 

שהבטון יעטוף היטב את הצינורות ללא יצירת כיסי חצץ וחללים  בזמן היציקה יש לדאוג

ריקים, וכן שהבטון ירוטט היטב, בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון, עד לקבלת מגע הדוק  

וטוב יותר בין הצינורות והבטון. על הקבלן לקבל מראש את אישור המנהל לאמצעי שיינקט 

והריטוט. אישור המנהל אינו משחרר את הקבלן  על מנת שהצינור לא "יצוף" בזמן היציקה

מאחריותו הבלעדית לנ"ל. הבטון יונח ביציקה אחת כפי שיקבע המנהל. יש לתת לכל קטע 

שנוצק כנ"ל להבשיל לפני יציקת הקטע הבא. זמן ההבשלה ייקבע עפ"י התקנים. תפרי עבודה 

 או הפסקות יציקה אופקיים לא יורשו.

 

 פלדת הזיון 12.11.12

טות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות התקנים מו

הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו 

מ"מ. במידה ובתוכניות הביצוע יופיעו  99-ישרים לחלוטין כסוי מוטות הזיון לא יקטן מ

מ"מ כאמור, המנהל יפנה למתכנן ויקבל הנחיות  99חות מ אלמנטים בהן הנחייה לביצוע פ
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שעות לפני יציקתם בבטון, ינוקו   99-לביצוע האלמנט. מוטות זיון, שיהיו מונחים באתר יותר 

מחול וממלחים באמצעות מים מתוקים בלחץ. כמו כן, לפני כל יציקה, הקבלן ישטוף את 

 פלדת הזיון המותקנת במים מתוקים.

 

 לתשלום מדידה 12.15

 כללי:  /12.15.1

כל המחירים המפורטים לעיל יכללו גם יציקות בשלבים, סידור הוצאת הקוצים באזור 

ידי משולשים שיושמו בתוך -הפסקות היציקה. כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על

התבניות )אלא אם נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום נוסף. עבודות  הבטון  

את מחיר התבניות וכן את הטמנת  כל החומרים ואביזרים למיניהם עבור שרוולי כוללות 

ניקוז, פלדת זיון,  וכדומה. ברכיבים טמונים בקרקע שנוצקים בתוך ארגזי פח )יסודות, 

 קורות יסוד וקשר( מחיר תבניות הפח כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון.

 .89.85סעיף  השפלת מי תהום לכל עבודות בטון תשולם ע"פ

 

 מדידה לתשלום לאלמנטים השונים: 12.15.12

בטון רזה יימדד לפי מ"ר ויכלול את כל החומרים, הטפסנות והמלאכות , בטון רזה  •

 לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות.

הבטון יימדד לפי מ"ק תיאורטי  –בטון לקירות תומכים ו/או הגבהת קירות תומכים   •

היחידה כולל את כל החומרים, הטפסנות והמלאכות  בהתאם לתוכניות הביצוע. מחיר

לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות. מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין יציקת בטון 

 גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היחידה.

בטון ליסודות למתקנים שונים, כגון בטון נקודות בקרת תזוזה, בלוקי עיגון צינור   •

 -ת, הגבהת שוחות בקרה, עטיפת צינורות, תאי בארות ובטון יסודות מבנים תתתצפי

הבטון יימדד לפי מ"ק תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע. מחיר היחידה כולל  -ימיים 

את כל החומרים, ועבודות הטפסנות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות. 

ון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין יציקת בט

יחשבו ככלולים במחיר היחידה. מחיר היחידה יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום, או 

 . 9בתוך בריכה 

 מחיר יסודות לעמוד מאור יכללו חפירה, חציבה, הכנת שרוולי מעבר בהתאם לתכנית  •

ה. במפרט ז 80יועץ חשמל, ברגי יסוד וכל שאר העבודות והחומרים המפורטים בפרק 

 בטון יסודות יימדד לפי יח'.

משטחי בטון בכל עובי  יכלול חפירה, חציבה, דיפון, תבניות ,טפסנות, הספקה, הובלה   •

ושפיכת הבטון, זיון פלדה, משקי יציקה, ציפוף, השפרה בהתאם לתכניות או הערות של 

מי תהום או  המנהל באתר. בטון יסודות יימדד לפי מ"ק. מחיר יכלול עבודה תחת מפלס

 .9בריכה 

 להלן. 08חירי היחידה של מתקני החוף יהיו כמפורט בפרק מ בנוסף לרשום לעיל  •

 08, הרשום בפרק 08אן לרשום בפרק כדי למנוע ספק, אם התגלתה סתירה בין הרשום כ  •
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 יגבר.

 

 עבודות איטום  .14

 דרישות כלליות /14.1

 , אלא אם נאמר אחרת.89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 

 אחריות הקבלן לאיטום 14.12

קבלת תעודת השלמה שנים מיום  שבעהקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של 

לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו מאת המנהל ביחס לאותן עבודות, 

תקן אותם ואת כל רטיבות בכל התקופה ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן ל

הקלקולים והנזקים  שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל 

 ולשביעות רצונו.

 

 דרישות לטיב האיטום 14.11

 טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים.  .9

ת כאילו רשום לידו בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראו  .9

 או "שווה ערך"'.

ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן   .9

 חומרי האיטום.

 

 קרקעיים-איטום תחתית יסודות וקירות תת 14.15

שכבות זפת חם  9-גרם למ"ר, איטום ב 988בכמות  GS474האיטום כולל: מריחת פרימר 

 0אינטרגלס ביניהן. הגנת איטום יסודות תיעשה  ע"י הדבקת ניר טול  והתקנת רשת 09/08

 ס"מ. 9קר בעובי -פליי, דפנות והגנת היסודות בקל

 

 תפרים 14.14

 הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המנהל:

 WF 9בכל הפסקת יציקה אופקית במרצפים התפר בחומר אוטם תפרים מסוג סיקה פלקס 

PRO 9רבות פריימר או שווה ערך, בחתך לX9 .ס"מ 
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 איטום ביטומני 14.16

 הכנת השטח א.

לאחר גמר יציקת הקירות יסודות וכו' יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך  

 ס"מ. 9את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

ון יציב. יש לסתום את כל יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בט 

ממשקל  99%" או שו"ע )Mחול, מים ו"סיקה לטקס  9צמנט,  9החורים בתערובת של 

 הצמנט(, על השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום.

 פריימר ב.

על פני הבטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע מדולל  

 מ"ר.גר'/ 988, בכמות 9:9במים 

 התזה ביטומנית ג.

על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע עד  

 מ"מ )שכבה יבשה(. 9לקבלת עובי שכבה של 

 ס"מ מעל פני הפיתוח. 98-יעלה האיטום עד לגובה של כ בחלק העליון של הקירות 

לתחתית הקיר ו/או על ימשיך האיטום עד  קרקעיים-בחלק התחתון של הקירות התת 

 גבי ה"רגל" ודפנותיה.

 הגנת האיטום ד.

 9" או שו"ע להגנת האיטום בעובי של  98Fעל גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  

 ס"מ.

 מילוי חוזר ה.

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום. 

 

 איטום צמנטי 14.14

 הל לפי המסומן בתוכניות.האיטום יבוצע רק בשטחים שיסומנו ע"י המנ

 הכנת השטח א .

יש להכין את פני הבטון של האלמנטים, השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק, שאריות חומר  

לא מודבק וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי הבטון בעומק 

ס"מ, לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים. יש לסתום את כל  9של 

חול ומים בתוספת "סיקה לטקס  9צמנט,  9ורים, אזורי סגרגציה וכ' בתערובת של הח

M( 99%" או שו"ע .)מכמות הצמנט 

 איטום פעולת  ב.

מריחות של חומר איטום צמנטי  9על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  

 ק"ג/מ"ר. 9" או שו"ע בכמות כוללת 989מסוג "סיקה טופ סיל 

 ס"מ. 98יציקות שונות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס רוחב של  בחיבור בין  

 ג מ ר ג.

 ביצוע מילוי חוזר זהיר או חיפוי אבן, עץ וכד' בהתאם לתוכניות אדריכלות. 
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 מדידה לתשלום 14.14

, והפרקים הרלוונטיים למפרט 08מחירי היחידה לאיטום ישולם בהתאם למפורט בפרק 

יו חלק אינטגרלי מכלל העבודות הנדרשות לביצוע והרכבת מיוחד זה. עבודות איטום יה

מתקני החוף, והאלמנטים הדורשים איטום ולא ישולמו בנפרד. המדידה לצורך חישוב 

 בנוסף לרשום לעיל. –כמויות תהיה בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע

 גבר.י 08, הרשום בפרק 08כדי למנוע ספק, אם התגלה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק 

 

 מתקני תברואה  .14

 כללי  /14.1

מפרט זה נועד לתת מענה לעבודות אינסטלציה לרבות מים, ביוב וניקוז מקלחות חוף 

, פרק  89ושטיפת רגליים. עבודות אילו יבוצעו ע"פ מפרט זה, והסעיפים הרלוונטיים בפרק 

ים לביצוע של המפרט הכללי, לרבות כל הפרקים הרלוונטי 89של מפרט זה, ופרק  99

העבודות. בהעדר הוראות אחרות תבוצענה כל עבודות הלוואי והעזר הקשורות במתקן 

התברואה, כגון עבודות בטון, עפר, אטימת מעברים, וכד' לפי הדרישות המצוינות בפרקים 

המתאימים של המפרט הכללי. המפרט כולל הטיית צנרת קיימת למים, ביוב וניקוז וביצוע 

 ,על כל חלקיו במהדורותיהם העדכניים( 9989 ע"פ ת"ייהא הביצוע כולו  צנרת חדשה בשטח.

של  ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרנים ובאישור שרות השדה 0090ת"י 

ת"י, וע"פ הנחיות המפרט הכללי, והכל מאושר מראש ע"י  בעלי היצרנים. כל החומרים יהיו

במידת הצורך יש  יתוק המערכת הקיימת.יש לבצע מערכת חדשה מושלמת לפני נ המזמין.

ל מקרה של חפירה וביצוע בכ בורים זמניים ומעקפים ע"מ לאפשר רציפות הפעלה.ילבצע ח

עבודות בשטח ופגיעה בחצר, על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו, כולל ריצוף, משטחי 

 בטון, מע' השקיה וכו'.

 

 השפלת מי תהום

קפיד על החזקת החפירות במצב יבש במשך כל זמן להועל הקבלן להרחיק את מי התהום 

בכל האמצעים )שקי חול, משקולות מיוחדות, עיגונים וכד'( כדי על הקבלן לנקוט  .העבודה

למנוע הזזת מתקנים, צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני או בעת המילוי החוזר. על 

 במפרט זה.   89.80תהום ע"פ המפורט בסעיף ההקבלן לבצע את עבודות השפלת מי 

 מערכת ביוב במבנה השרותים 14.12

 :כללי    

. ביצוע HDPEמערכת השופכין והדלוחין תהא מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה  

ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן, באישור  0090המערכות יהא בהתאם לת"י 

 ובפיקוח שרות השדה של היצרן.

 .HDPEובעל תעודת הסמכה בתוקף לביצוע עבודות בצנרת  על הקבלן המבצע להיות מוסמך

מערכת הביוב כוללת התקנת פתחי ביקורת כפי שידרש בקירות, רצפות וכו', ספחים עם או 

בלי ע.ב., מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, חיזוק הצינורות 

עבר דרך רצפות ותקרות, שרוולים, לקירות, תקרות וכו', קונזולות, חבקים, גשרי צנרת, מ
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קידוחים, איטום חוסם אש, חריצים בקירות וברצפות, ביטון בקירות או ברצפה וכל הנדרש 

 בהתאם לתכניות.

חיבור הצנרת וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים ן/או אביזרי ריתוך חשמליים )מופות( ועם 

צרן בלבד. החיזוקים , מחברי התפשטות. יש להשתמש במכונות ריתוך מקוריות של הי

 והוראות היצרן. 0090התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי תקן 

שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת יצרן הצינורות, הנושא באחריות לטיב 

העבודה, יעשה באחריותו הישירה של הקבלן אך הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, 

 רי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור המתכנן.ספחים ואביז

בכל מהלך העבודה יעשה שימוש במחברי ריתוך חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת סוג 

 אביזרי הריתוך החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מהמתכנן.

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה מפני סתימת 

 "י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים, לפי הצורך.הצנרת ע

 מיקום מדויק של כלים סניטריים וארמטורות יש לבצע לפי תוכנית אדריכלות לביצוע.

 יש להתקין אביזרים החוסכים במים.

, ויבוצעו בהתאם HDPE -צנרות מי גשם יהיו עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה

 .0090ות"י  9חלק  905למפמ"כ 

 .98/98בקיר נדרשת נישה בקיר  998לכל קולטן קוטר 

 גובה יציאות צנרת ניקוז מי גשם יהא בהתאם לתכנית פיתוח שטח. 

 

 חיצוניים מים קווי 14.11 

 :כללי    

בכל נקודה בה יוקם מבנה אשר עולה על קו מים קיים, יהיה צורך להזיז צנרת קיימת, תבוצע 

התשתיות הקיימות האחרות במבנה ע"מ למנוע פגיעה מערכת עוקפת ע"פ התקן ובדיקת כל 

בהם. הזזת קווי מים ע"י הקבלן תתאפשר רק לאחר אישור המתכנן והיא תכלול חיבור 

ניתוק הצנרת הקיימת יבוצע לאחר התקנת מערכת חדשה שתענה על   למערכת הקיימת.

החליפם במידת על הקבלן לבצע הזזת שעוני מים וחיבורי צרכן, או ל  צרכי יושבי הבית.

 הצורך.

שחורים  99, דרג 9889הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י. 

מ"מ,  99 -ל 98לקטרים בין  90מ"מ ודרג  908מ"מ עד  98 -( לקטרים מ.U.V)עמידים בפני 

”,  ELECTROFUSIONהצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי "

מסעפים ליציאות למבנים/מקלחות וכו' מקווים הראשים  להשתמש בחיבורים מכניים. אין

 ”.ELECTROFUSIONיהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי "

 

כולל  החזרת  מצב ע"פ התכניות, פירוק  מתקני המים  הקיימים  מחיר העבודות יכלול את 

חפירה   -ספקת והנחת צינורות  כולל  אכמו כן, יכלול את  השטח לקדמותו וסילוק פסולת.

 פה,שפירוק אבני  ם,קרקעיים ומכשולים תת קרקעייהתגברות על מכשולים על  ו/או  חציבה,

בכבישים  וכל מרכיבי    98של   בשכבותמילוי תעלות בחול בהידוק מבוקר  עטיפת חול,
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 ריתוךואביזרי  כולל ספחים) ימשרד-של המפרט הכללי הבין 99 פרקהחומרים ועבודות לפי 

 .זהוקווי  מים זמניים כמפורט במפרט  חשמלי(

 

 הקיימים המים צינורות

 

הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים 

חדשים. על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בצינורות 

עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא ישולם עבורם  . התשלום עבוריםהקיימ

 נפרד.  ב

 

 קיים מגוף1מים לקו התחברות

 

 09מכל סוג שהוא עם צינור פוליאתילן מצולב בקוטר  9התחברות לקו מים /מגוף קיים עד "

 מ"מ כולל חפירה לגילוי הצינור, תיאום הפסקת מים עם המועצה האזורית, חיתוך הצינור

חברות לרבות כל הספחים והעבודות הנדרשות מכל סוג שהוא והחזרת מצב השטח והת

 לקדמותו. 

 

 המים לצינורות לחץ בדיקת

 

. כל קטע של הקו המוכן ולפני הכללישל המפרט  99890בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

ך אטמ'. בדיקת הלחץ תערו 99כיסוי המחברים, יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי 

בנוכחות המפקח, הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות ורק לאחר אישורו של המפקח 

את הקצוות  הפתוחים  של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקים  תכוסה החפירה.

אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו.  99שיעמדו בלחץ הבדיקה של  אופןולעגנם ב

 פת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.בגמר העבודה יש לערוך בדיקה נוס

 

 מים קווי וחיטוי שטיפת

 

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת 

נקודות ניקוז, ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים. השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח. 

מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים  לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים

 כמפורט להלן. 

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, 

 של המפרט. 99899הידרנטים וכו' בהתאם לסעיף 

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור  98חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 

שעות. בתום תקופה זו ייבדק  הריכוז במספר נקודות, אם  90כנס לקווים ותושאר בהם תו

שעות נוספות. אם הריכוז  90 -מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 9-98יהיה הריכוז בין 

מ"ג כלור לליטר, יש להוציא את התמיסה ולחזור על  9 -שעות פחות מ 00או  90לאחר 

בתום החיטוי  מ"ג לליטר. 9 -שעות יהיה גדול מ 90הנותר בתום התהליך מחדש עד שהריכוז 
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תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת צריכה כל 

 מ"ג לליטר. 8.9שהיא לא תעלה על 

 מדידה לתשלום: 

מחיר היחידה לביצוע קווי מים יכלול את כל האביזרים, החומרים והעבודות הנדרשות 

וע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל, לרבות בדיקות לחץ, שטיפה וחיטוי המערכת. לביצ

 בכתב הכמויות. ההתשלום יהיה ע"פ היח' שמופיע

 

 ברזי שריפה

 כמפורט להלן: 005 -ו 000ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתכנית ולתקני ישראל 

עם תושבת מנרוסטה יהיו מתוצרת רפאל או ש"ע מעוגן  0על זקף " 9ברזי שריפה בקוטר "

עם ציפוי מלט פנימי.  0בלבד )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף יהיה מאוגן בקוטר "

החלק התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון. צינור הפלדה התת קרקעי )המחבר בין המסעף 

לזקף( יהיה עטוף עטיפה פוליאתילן תלת שכבתית "טריו". הציפוי הפנימי של הצינור יהיה 

 מלט.מ

בחיבור בין הזקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם ברזי נירוסטה מוחלשים בחלק 

 העליון של מתקן השבירה.

המתאים לתקן  9על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "

 כבאות.

 ההידרנטים יסופקו עם מכסה מגן.

 

 מערכת חרום לשטיפת עיניים

 

טיפת עיניים תהא תוצרת "אגם" או ש"ע, התקנה על משטח/רצפה כולל מערכת חרום לש

 PUSH TO OPEN ,9פתיחה מלאה מופעל ע"י ידית שטוחה + סימון 9/9ברז כדורי "

 עיניות מכוסות ע"י כיפות למניעת אבק מחוברות לשרשרת, צנרת מגולוונת מצופה כרום.

  

 ביוב וניקוז  14.15 

 :כללי

 

ות בקרה תבוצע בכל מקום בו יוקם מבנה אשר עולה על הקו, על הזזת קווי ביוב ושוח 

הקבלן לבצע הזזת הקווים וביצוע קו חלופי הכולל צנרת ושוחות בקרה חדשות ע"פ הנחיית 

 המתכנן. 

בשום מקרה לא יעלה המבנה על קו ביוב או שוחת בקרה קיימים. השיפועים והעומקים של 

ת הל"ת ובאישור המתכנן. הצנרת ושוחות הביוב יהיו הצנרת ושוחות הביוב יהיו על פי הנחיו

מ"מ  908-998מחומרים עם ת"י ואשר יאושרו לשימוש ע"י המתכנן. צינורות הביוב בקטרים 

(, מיוצרים לפי 98" )דרג SDR-17לביוב ותיעול מסוג " .H.D.P.Eיהיו צינורות פוליאתילן 

 .9959/055ת"י 
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 בתעלות ביוב צינורות הנחת

 

ורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה לשביעות הנחת צינ

הנחת הקווים תעשה  רצונו. הצינורות יונחו על מצע חול, יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות.

בכל קטע במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. על המבצע להשתמש 

 נים.במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכנ

 

 וניקוז לביוב שיקוע תאי, בקרה תאי

 

ס"מ יהיו חרושתיים עשויים בטון תוצרת  988 -ו 08תאי הבקרה לביוב וניקוז בקוטר 

טון, שלבי  0.8ס"מ לעומס  98-08אקרשטיין או ש"ע  עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 

ס"מ, מצע חול  9י דריכה/סולם וכל האביזרים, איטום פנים וחוץ, חפירה, בטון רזה בעוב

מתוצרת  KOR-N-SEALמתחת לבסיס, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" "איטופלסט" או 

NPC  בין הצינורות והתא, מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט

ס"מ  98קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרט הכללי:  במפרט  והנחיות יצרן התאים.

 ס"מ. 08ס"מ לתאים מעל עומק  08 -ס"מ ו 08לתאים עד עומק 

ס"מ  988תא שיקוע )הפרדת חול( יהיה חרושתי עשוי בטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע בקוטר 

טון, כולל סל נירוסטה, חפירה, מצע חול מתחת לבסיס, מחבר שוחה  0עם תקרה ומכסה 

ות והתא, בין הצינור NPCמתוצרת  KOR-N-SEALמסוג  "איטוביב" "איטופלסט" או 

מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט במפרט  והנחיות יצרן 

 התאים.

 

 וניקוז לביוב שיקוע ותאי בקרה תאי איטום

 

התאים/שוחות יהיו חרושתיים, אטימים באופן מוחלט מפני חדירת מי תהום מהקרקע אל 

יצונים של התא, המגיעים במגע עם התא. בנוסף יש לרסס או לצבוע את כל חלקי הבטון הח

הקרקע שכבת איטום ביטומני. איטום זה יעשה ע"י המפעל המייצר את האלמנטים 

 החרושתיים.

 מדידה לתשלום: 

מחיר היחידה לביצוע תאים/שוחות לביוב וניקוז יכלול את כל האביזרים, החומרים 

בות הספקת החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל, לר

והאלמנטים החרושתיים ההובלה, החפירה, ההתקנה, האיטום, ההתחברות לצנרת וכו'. 

 התשלום יהיה ע"פ יח' קומפלט.

 

 מקלחות ניקוז צינור

 

, שחור 9889צינורות ניקוז מקלחות לקרקעית הים יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י. 

מ' ביבשה ועל קרקעית הים לרבות שתי  9.9ד מ"מ מונחים בעומק ע 908בקוטר  98דרג 
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מ', חבק מקורי תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"  x 8.98x 8.98 8.98קוביות בטון מזויין במידות 

ס"מ בבטון, פרט מוצא וכל  98מ"מ עם עוגנים מרותכים עד עומק  0עשוי פלדה, עובי פח 

 העבודות הנדרשות לביצוע הקו.

 מדידה לתשלום: 

לביצוע קו הניקוז יכלול את כל האביזרים, החומרים והעבודות הנדרשות  מחיר היחידה

לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל, לרבות הספקת החומרים והאלמנטים 

החרושתיים ההובלה, החפירה, ההתקנה, האיטום, ההתחברות לצנרת וכו'. התשלום יהיה 

 ע"פ יח' קומפלט.

  

 מפלים

 

 פלים:ניתן להבחין בשני סוגי מ

 .ס"מ 08. מפל פנימי שגובהו אינו עולה על 9

 . מפל חיצוני כמסומן בתוכנית סטנדרטית .9

 

ס"מ, לא ישולם בנפרד. עבור מפלים  08עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה 

חיצוניים ישולם לפי עומק המפל. עומק המפל נמדד מתחתית הצינור העליון הנכנס לתא ועד 

 ינור התחתון בנקודות הכניסה לתא.תחתית הצ

 

 קיים קו על שוחה ובניית קיימת לשוחה ביוב חיבור

 

חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור 

במפרט הכללי. חיבור הקו החדש לשוחה קיימת  998099הרשות המקומית ועל פי סעיף 

, NPCמתוצרת  KOR-N-SEALטוביב","איטופלסט", או יבוצע ע"י מחבר שוחה מסוג "אי

 איטום פנים וחוץ.

ל קידוח בדופן התא, התקנת מחבר כמפורט לעיל,  ומחיר היחידה להתחברות לתא קיים יכל

, ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש, חסימת צינורות נכנסים .H.D.P.Eלחיבור צינור 

 ויוצאים שמתבטלים בגוש בטון וכו'.

 

 צינורות להנחת תעלות של חציבה או חפירה

 

בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהוא 

 ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או בידיים.

פרטי ומידות החפירה והמילוי יבוצעו על פי תכנית. עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים 

ות. במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה הכיסוי המינימלי בתוכני

 -הידוק מבוקר ל תהודקתהיה מצע סוג א' מס"מ. שתית התעלה  08עד פני הצלחת יהיה 

50% Modified AASHTO  בציוד מכני מתאים. פסולת ועודפי החפירה יורחקו לאתר

 ., תשלום האגרות על חשבון הקבלןמאושר 
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 לקווים חול יפתעט

 

מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים 

בפרט סטנדרטי. מצע חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל קווי הביוב וקווי המים. החול יהיה 

חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים. התשלום עבור מצע 

 פת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.ועטי

 

 בטון ומבני תאים וסביב הצינורות מעל מוחזר מילוי

 

החומר למילוי המוחזר, סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע בכבישים 

.  099גיליון  ומדרכות יהיה חול כמפורט לעיל בהתאם לחתכים הטיפוסיים בפרט סטנדרטי

ס"מ  08 ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים מתאימים. 98מילוי החול יונח בשכבות של 

ציוניים, על מנת לא לפגוע בצינור. ר לא יהודקו באמצעים מכניים ויברראשוניים מעל הצינו

בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר מוברר נקי מאבנים מונח בשכבות כמפורט 

 בפרט סטנדרטי.

 

                                                                                                                              וידאו קתבדי

 

ראה כל פגם בפנים הצינור. העבודה תכלול שטיפת תהצינור ואורך  הבדיקה תסרוק את כל

יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם  הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות. בדו"ח

 90המדויק. בדו"ח יכתבו גם תאריך, שעת צילום ותנאי קרקע. הדו"ח ימסור למפקח תוך 

 שעות אחרי ביצוע הצילום כולל הקלטת.

  

 מפגעים תיקון

 

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו  

יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים  תכנןת הממפגעים ולחוות דע

. הקבלן יתקן נזקים ישירים ובלתי ישירים. לאחר תיקון המנהללשביעות רצונו המלאה של 

יהיה בהתאם  רתהליך הצילום החוז .המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים

 לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

 צילום ח"דו

 

רף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו מבטל במצו 

את הדרישה להכנת תכניות "עדות". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות 

 את הפרטים הבאים: 

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם   א.    

צוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו לסימוניהם בתכניות  הב

 ומיקומו. 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: ב. 
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קטעי הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע       

 ב"מרחק רץ" לאורך הקו     משוחה סמוכה.

 לגבי מהות המפגעים.סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום  ג.     

 מסקנות והמלצות.  ד.    

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלו יצולמו בעזרת  ה.    

 מצלמה מתאימה. 

 

 : לתשלום מדידה

כל האביזרים, החומרים וביצוע ת מחיר היחידה לביצוע הנחת צנרת ביוב יכלול אספק

עיל, לרבות חיבורים, מפלים, חפירת תעלות, העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור ל

מילוי, הידוק, בדיקת וידאו, תיקון מפגעים, דוח צילום וכו'. התשלום יהיה ע"פ היח' 

 בכתב הכמויות. השמופיע

 

 : שפכים - שאיבה תחנת

 :כללי

 ןהשרותים המתוכנ נהלקלוט את השפכים של מב נהת כך שתוכלות השאיבה מתוכננותחנ

לכך,  בהתאם .מ' 98ללחץ של  מק"ש 99תחנה תהא כל המקסימלית של  הספיקה .כל חוףב

 יהיה כדלקמן:בכל תחנה  הציוד

כ"ס כ"א,  9.9מק"ש כל אחת )עובדות בתורנות(,  99משאבות בהספק של  9 .א

 ש"ע.  או NP30855H3-ADAPTIVE255 דגם FLYGTתוצרת 

רת תוצ SB-MUNCHER-CHANNELכ"ס, דגם  9מק"ש,  98מגרסה בהספק של 

"MONR דרגת אטימות ,"IP68 או ש"ע, בתוך תא כולל תוספת בטון למניעת תזוזה מכוח ,

 העלוי.

המתאים  99מ"מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג  998קו הסניקה בקוטר  .ב

 מק"ש, לרבות ספחים. 98לספיקה המקסימלית של 

 מבנה בית המשאבה עשוי מבטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש"ע. .ג

 כולל לוח חשמל. למקור מתח, תלת פאזי התחברות .ד

 מבנה בור הקליטה:  .ה

 קוב. 9.9מ' ונפח עבודה  9.8מ', גובה  9.9גודל הבור הרטוב: קוטר 

 כולל תוספת בטון למניעת תזוזה  908/998גודל תא מגופים )אביזרים( 

 מכח העילוי, תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

 .0מגוף קבור בקוטר " .ו

 בה:פיקוד בסיסי למשא -בקר  .ז

במצב ידני המשאבה תופעל ע"י  מצבים: ידני, מופסק ואוטומט. 9לכל משאבה יש בורר 

 הפיקוד החשמלי בלוח.

 מצב מופסק: משאבה מופסקת

 מצב אוטומט: המשאבה תופעל ע"י הבקר.
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 מפלסי פיקוד והתראה: .ח

 ס"מ 08מפלס מינימום )מתחתיו חוסר יניקה(: 

 מ' 9.08מפלס הפעלת משאבה תורנית: 

 מ' 9.98התראה:  -הפעלת משאבה לא תורנית מפלס

 הגנות להפעלת המשאבות: .ט

 )הגנות בלוח פיקוד כגון  הגנת מפלס ביוב נמוך )מצוף 

 הגנת עומס יתר 

 תקלת חוסר זרימה 

 תקלת חום מנוע 

 הגנה דרך הבקר 

 

 במצב פעולה אוטומטי )דרך הבקר( ישנן הגנות נוספות:

 תקלה בהפסקת המשאבה 

 סוני או מצוף(-ר הביוב )זיהוי ממד מפלס אולטרההגנת מפלס נמוך בבו 

 תקלת לחץ גבוה 

 תקלת לחץ נמוך 

 המערכת הפעלת אופן

 

המשאבות תופעלנה באופן אוטומטי בהתאם למפלס השפכים בבור הרטוב. באמצעות מד 

במידה  המשאבה התורנית תתחלף עם כל הפעלה. סוני וגיבוי מצופים.-מפלס אולטרה

מ', גם המשאבה השנייה תכנס  9.09 -ת לתחנה, המפלס יהיה גבוה מותגענה ספיקות מוגדלו

 לפעולה והן תעבודנה במקביל.

 בתחנה נוספים מתקנים    

 

בתחנה יותקנו אמצעים שונים לתפעול אמין של התחנה כגון: אל חוזרים, בכל 

סוני, מדי לחץ, מד ספיקה -מיקרוסוויצ'ים על ברזי האל חוזר, מד גובה אולטרה

מ"ק, לוח  98 -מגנטי על קו הסניקה, מצופים, ברזי סגירה, מאגר חרום בנפח של כאלקטרו

 חשמלי וכו'.

 חרום גלישת

 

מ"ק. עשוי  98 -בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, תוכנן מאגר חירום בנפח של כ

 בטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

 לתשלום מדידה

 

של כל האביזרים, החומרים והרכבה ול אספקה ת השאיבה יכלומחיר היחידה לביצוע תחנ

קומפלט וביצוע העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל. התשלום יהיה ע"פ יח' 

 לתחנת שאיבה. 
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 : קידוח אופקי

 

 אופקי קידוח לקבלת מרבי דיוק בעל מתאיםה ציודה באמצעות יבוצעו ביוב לקווי קידוחים

 .%8.9 של דיוק ברמת

 תאום כולל קיימים תשתיות/מכשולים/למערכות מתחת או לכבישים חתמת אופקי קידוח

, והרשויות התשתיות מבעלי אישורים קבלת,הרשויות וכל התשתיות בעלי כל עם הקידוח

 למכונת בור של חציבה או/ו חפירה רשויות/התשתיות לבעלי פיקוח ועבור אגרות תשלום

 התכניות לפי ובשיפוע בעומק להשרוו החדרת ,לשטח הובלתו, השרוול אספקת, הקידוח

 למכונה החפירה מילוי, הקידוח ביצוע בעת תנועה והסדרי הגנה אמצעי נקיטת, וההנחיות

 כאשר מובררת מקומית בקרקע ומילוי בכביש החפירה כאשר בחול הקידוח לקצה והחפירה

 .מושלם קידוח לקבלת קומפלט הכל' וכו לקדמותו השטח מצב החזרת ,פתוח בשטח החפירה

 

 עבודות חשמל, תאורה ותקשורת  .14

 תיאור העבודה והנחיות כלליות  /14.1

 

, חשמל תשתית של מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות  /./.14

 הדרומי והחוף הבינלאומי.ציבורי החוף הבמסגרת הסדרת ותקשורת תאורה 

 

 הנחיות ומפרטים  2./.14

 זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט  

 

למתקני חשמל וכל הפרקים של המפרט הכללי בהוצאתם המתייחס כללי המפרט ל 80פרק  80.9.9.9

 האחרונה הרלוונטית לעבודה זו. 

 

 בהוצאתו האחרונה –חוק החשמל  80.9.9.9

 הערה:  

מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל,  

 ן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.המתכנ

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל   1./.14

בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,  

חברת "בזק" ולכל דרישות חברת החשמל ו 80פרק  -למפרט הכללי העדכני ביותר  - 9590

לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים 

 בהמשך. 

 

 וכלכליסעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני   5./.14
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 , למעט גופי תאורה. המנהלשיאושר ע"י 

 

 . בהתאם להוראות ההסכם מוטבע וברור קןתו תכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת    4./.14

 

 טיב העבודה   6./.14

תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים   

חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע  -העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

ות אלו תחייב את אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנ

הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור. ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים 

ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב 

מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל,  -במפרט 

עות רצונו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על להוראות המנהל ולשבי

חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המנהל אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה יחל אך ורק 

 לאחר אישור סופי ע"י המנהל.

 

 צוות הקבלן   4./.14

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן  

 קצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: לה

 חשמלאי בעל רישיון "הנדסאי". -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  80.9.9.9

 על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של העובדים. 80.9.9.9

 קבלן ולדרוש החלפתו באחר. במהלך העבודה זכותו של המנהל לפסול עובד מעובדי ה 80.9.9.9

 

 מרכיבי העבודה:  4./.14

 ביצוע חפירת תעלות ופתיחת כבישים קיימים לצורך הנחת צינורות כמפורט בתוכניות. 80.9.0.9

 אספקה והנחת צנרת ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה. 80.9.0.9

 אספקה והשחלת כבלים בצינורות. 80.9.0.9

 ביצוע תאי מעבר. 80.9.0.0

 ים.ביצוע אינסטלציה חשמלית לגופי תאורה  שקוע 80.9.0.9

 ביצוע מערכות חשמל שקועות קרקע. 80.9.0.0

אספקה, הובלה, התקנה חיבור והפעלה בשלמות של מגשי אבטחה, פנסי תאורה כולל כל  80.9.0.9

 האביזרים הנלווים לרבות ציוד הדלקה ונורות להפעלה מושלמת.

 אספקה התקנה וחיבור של  מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה. 80.9.0.0
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 ניות.ביצוע תשתית לתקשורת כמפורט בתוכ 80.9.0.5

טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים שיתגלו ללא  80.9.0.98

 תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:  2./.14

על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל    80.9.5.9

 רים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכיו"ב.האישו

אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים וציוד,    80.9.5.9

לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור ציוד וחומרים, אישור לתכנון 

 אספקה וכיו"ב.

  ט:שויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים לפרויקעל הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הר   80.9.5.9

 , רשות העתיקות, המשטרה, הרשות המקומית וכו' לפני תחילת העבודה.HOTבזק, ח"ח, 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל. על    80.9.5.0

בל אישור לכל פעולה הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המנהל בכל שלביה, ולק

 ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות    80.9.5.9

 כלולות במסגרת החוזה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול הזה.

ם הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע העבודה של הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומי   80.9.5.0

הפרויקט ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת הצעות" 

ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה. לא תינתן לקבלן כל תוספת זמן עבור 

 הטיפול הזה.

בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה    80.9.5.9

 לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.

אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז, לא תהיה    80.9.5.0

 לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.

או שלא נעשו כנדרש כל עיכוב בעבודות פיתוח כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן    80.9.5.5

 יזקפו לחובת קבלן החשמל.

לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות החשמל על  80.9.5.98

כל שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר 

 לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.
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ן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף לעיל, אם הקבל 80.9.5.99

 לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.

מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו בתאום עם  80.9.5.99

 קבלן הפיתוח ובקצב התקדמות עבודות שלו ועבודות אחרות באתר. בשום אופן לא תעוכב

העבודה בפיתוח או עבודות אחרות ע"י קבלן החשמל, האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות 

 החשמל בזמן ובמקום הנדרש ובכל שלבי הביצוע, הוא באחריות הבלעדית של קבלן החשמל.

 כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן.  80.9.5.99

להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים  80.9.5.90

 הנ"ל, כלולות בחוזה.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל נזק שיגרום  80.9.5.99

הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, וישא בכל 

 ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.

 אישור שלבי העבודה:   14.2

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון  

, לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור המזמיןאישורו של המנהל מטעם 

כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה 

ת של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או והבלעדי

 לכל חלק ממנה. 

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום  

מערכות שקועות קרקע  באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המנהל \גופים\ציוד

ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו  -מדידות נוספות  והמהנדס לאישור סופי של המיקום.

עד לקביעת המיקום הסופי של הציוד. לא תשולם  -לפי דרישות המנהל  -בהתאם לצורך 

יתקין  -לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 

 הקבלן את הציוד. 

 

 אישור ציוד ונתונים טכניים  14.1

לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמנהל לציוד אשר הינו נדרש לספק על הקבלן  

ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון 

התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן 

ימים  90לאישור הציוד תהיה תוך בדיקה. הפניה תעודת הציוד בשפה העברית או האנגלית ו

. ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז

לא יאפשר הקבלן למנהל לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן 

תחול אחריות מלאה לטיב והמנהל. אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן 
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המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת 

ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המנהל באתר דוגמאות 

 לקבלת האישור.

 

 ערך-שווה –חלופה לציוד המוצע   14.5

 ל הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו.הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" ע 

 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר.  /.14.5

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת   14.5.2

 החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות.

ל המתכנן והמנהל בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה ש  14.5.1

 בנדון. 

 

 אחריות:  14.4

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי תהיה אחריות על  

 חומרים ועבודה לפי:

 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  9 –לכבלי חשמל   /.14.4

 זה. גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה כמפורט במפרט   14.4.2

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול   14.4.1

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף  -עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.  00וכל עבודה תתוקן תוך  

 

   שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות   14.6

 בים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:השל 

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר. 

 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.  /.14.6

 אישור המנהל בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.  14.6.2

 ובכתב הכמויות.  חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני  14.6.1

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה    14.6.5

 אישור המנהל בכתב לביצוע עד שלב זה.   14.6.4
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 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.   14.6.6

 השחלת כבלים.   14.6.4

 אישור המנהל לביצוע.   14.6.4

 

 חפירות ותעלות  14.4

מתקני ל"עבודות עפר"  8089בסעיף  ליהכלכל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט  

 (.80חשמל )

קרקעיים תבוצענה בהתאם למידות שבתכנית -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת 

 ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים: 

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י   /.14.4

 מים. הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאי

עומק התעלה יהיה בהתאם לפרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים. עומק התעלה לא יפחת   14.4.2

ממטר מפני מפלס הקרקע הסופי המתוכנן בתוואי החפירה. בכל מקרה של מעבר מעל או 

מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר ומכל סיבה שהיא בה נדרש לשנות את עומק 

בכתב של מהנדס האתר והמנהל. לפני ביצוע  החפירה, חייב הקבלן לקבל אישור

החפירה/חציבה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים במידה וקיים בתוואי החפירה 

 המתוכנן. החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.

ס"מ  98כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על   14.4.1

 מטר בצינורות.ס"מ ל 98למטר בכבלים ועל 

ס"מ.  08 -ת. רוחב התעלה בתחתיתה לא יפחת מותוכניה יהתעלה תבוצע במידות לפי פרט  14.4.5

 קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה.

בתחתית התעלה תבוצע שכבת ריפוד חול )ים או דיונות או ש"ע באישור הפיקוח( לכל רוחב    14.4.4

 ר תעטוף את הצנרת ו/או הכבלים  ותבוצע ע"פ התיאור הבא: התעלה אש

 ס"מ בתחתית החפירה )עליה יונחו הצינורות/כבלים( 98ראשונה בעובי  השכב  -

יקבע  -עובי השכבה עד לקו עליון של הצנרת  -שניה בה הצינורות יהיו משוקעים  השכב  -

 ע"פ כמות הצנרת/כבלים בחפיר.

 ל הצנרת )מקו עליון של הצנרת(ס"מ מע 98שכבה שלישית בעובי   -

 

ס"מ  998קשיח PVC במקרה של מעבר בכביש קיים או מתוכנן יבוצע שימוש בצנרת מסוג    14.4.6

 ו/או כמפורט בתוכניות ובפרטים. כמות הקנים בחציית הכביש תהיה כמפורט בתוכניות.
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  ביצוע החפירה:

, או בין יסוד ליסוד וזאת כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא 

לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות 

המתכסות, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המנהל. המילוי המוחזר ייעשה 

 ס"מ. השכבות 98במצע סוג א', מהודק בשכבות שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על  

 יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש.

: עומק קרקעית התעלה, פני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט אישור חפירה/חציבה ומילוי  14.4.4

להלן טעונים אישורו של מנהל. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור 

 המנהל בכתב.

ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר   14.4.4

 המנהל. 

 צינורות  14.4

 צינורות לתאורה   /.14.4

קשיח בעלי  PVC מפוליאתילן, כולם בחציות כבישים יהיו  99.9מסוג "ר.ק.ע מ"מ  998קוטר  80.0.9.9

 מ"מ.  9.9דופן בעובי 

ם עמפוליאתילן, כולם  99.9.ק.ע" ימסוג "ומ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי  99קוטר  80.0.9.9

 דופן פנימית חלקה.

עם דופן  .ק.ע" מפוליאתילן, כולםימסוג "מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי  98קוטר  80.0.9.9

 פנימית חלקה.

מ"מ, כל קצוות  0בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   14.4.2

ספית בגין ביצוע הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כ

 האמור בסעיף זה.

: הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק המיותר הנחת צנרת  14.4.1

של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע 

 חול נקי )ים או דיונות או ש"ע באישור המנהל( שיעטוף את הצנרת. עובי  שכבות החול

 כמתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט סימון על פי פרט. 

-קשיח, תתP.V.C קטעי צינורות פלסטיים מסוג  קשיח: P.V.Cחיבורי צנרת מסוג   14.4.5

קרקעיים, יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך 

 ה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. החריץ של השקע. יש למרוח את קצ

קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא -צינורות פלסטיים תת צינורות לתאורה:  14.4.4
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 מופות. 

: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת כניסות לתאים  14.4.6

או התעלה ואשר ינוקו המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא 

 תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 

מ"מ. קצותיו של  0בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  חוטי משיכה:  14.4.4

 98החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך 

במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת הנ"ל כלול  -ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור 

 כספית.

: בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים סגירת קצוות צנרת  14.4.4

אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת שנקבע 

 ית.הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספ –

: לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים מפסולת בדיקה וכיסוי  14.4.2

ומגופים זרים. רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור בסעיף הקודם לצורך 

 מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

ות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים : לפני כיסוי הצינורסימון ומיפוי   1/.14.4

הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות 

סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח -  AS MADEהביצוע 

 וכיתוב מתאים.

 כבלי חשמל  14.2

בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים יתאים N2XY הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  

בעדכונו  909למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. ויתאימו לת"י 

האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך 

יבות, יניחם הגופים או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רט

בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. כל הכבלים 

כלול במחיר הכבל ללא תוספת.  –ממ"ר ומעלה יכללו שרוול כפפה מפצלת בקצוות  98בחתך 

העתקים( סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון  9הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות )

 מרחקים ועומק ההתקנה.מדויק של ה

 

 מעבר-בריכות, תאי 1/.14

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים או בקטעי צנרת  

מטר לפי הנחיות ודרישות המנהל. הבריכות ייבנו לפי תכניות פרט  98 -רציפים מעל ל

 מצורפות וע"פ התיאור שלהלן: 
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ס"מ, בעומק הדרוש ומכסה  98ס"מ ובגובה  08 תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר /.1/.14

 כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט הרשות המקומית. 005מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י 

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 98התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה    1.2/.14

 090גוף התא יורכב משתיים או שלוש חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לתקן ישראלי    1.1/.14

 . 989.9מטיפוס 

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית הצינורות    1.5/.14

 ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד. 98יהיו בגובה 

 החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.   1.4/.14

ס"מ. פני החצץ יהיו  98ובעובי  9ית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של "בתחת   1.6/.14

 ס"מ מתחתית הצנרת.  98 -נמוכים ב

מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות    1.4/.14

 הביצוע.

צפת או במדרכת . מכסה המותקן במדרכה מרוDIN1691מכסה שוחה יהיה יצוק לפי תקן    1.4/.14

. מכסה המותקן בכביש 005לפי ת"י  B125אספלט או בשטח פתוח יהיה מתאים לעומס 

ס"מ לתאים בקוטר  08. פתח המכסה יהיה בקוטר 005לפי ת"י  D400יהיה מתאים לעומס 

ס"מ. כל המכסים יכללו סמל העירייה וכיתוב  08ס"מ בתאים בקוטר  98 -ס"מ ומעלה ו 08

 ביציקה )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(. שם המערכת מוטבעים

 הארקות למתקן תאורת חוץ //.14

 הארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

 

 ממ"ר לפחות לפס ריכוז הוטי הארקה.  0מפס הארקה במגש יותקן מוליך גמיש בחתך  /.//.14

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט בתוכניות.  2.//.14

ממ"ר. האלקטרודה תהיה  מפלדה מצופה  99טרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  לאלק

מטר כ"א(. האלקטרודה  9.9יחידות של   9מטר לפחות ) 9מ"מ ובאורך  95נחושת בקוטר 

כולל כיתוב ושילוט  005ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  08תותקן בשוחה בקוטר 

 הארקה,  הכול כמפורט בתכניות. 
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 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה  2/.14

 כללי /.2/.14

גופי התאורה יקבעו ע"י המתכנן והמזמין ויהיו כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות, עמודון   

הכל קומפלט להארה  ,זהבהתאם למפרט צבוע  מאלומיניוםבולרד  BODEN SEAתאורה 

ורה מותאמים העמוד כולל גוף התא 09וואט עם נורת לד  בעל דרגת אטימות  98אסימטרית 

צבוע במפעלי החברה אורגינלי בגוון   Nf.en. 99509לסביבה ימית עם צביעה  לפי סטנדרט  

של  989090מ' דגם  9הנדרש. העמוד כולל בורג יסוד אינטגרלי כחלק מהעמוד באורך של 

שנים על קורוזיה והתבלות, וכל פגיעה בצבע  9החברה הנ"ל. העמוד כולל אחריות יצרן של 

 גימור.או ב\ו

 , מיועדים לתאורת במסגרת הפרויקט.LEDגופי תאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות  

מחיר גופי התאורה יכלול את צביעתם בתנור לפי מפרט "אפוקול" בגוון שיקבע ע"י  

 המזמין/המתכנן במידה ותידרש צביעתם.

רה ככל שיידרש, המזמין רשאי לדרוש ניסויי תאו  LEDגופי התאורה יהיו בטכנולוגיית  

 לצורך בדיקת הציוד והצבתו עד למצב הסופי, וזאת כלול במחירי היחידה.

גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או אחר המוכר ומאושר ע"י  

 המתכנן.

 

 דרישות סף לאספקת גופי תאורה 2.2/.14

ובחו"ל( למתן ספק גופי התאורה יהיה מורשה  ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ  .9

שרות, אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי שנדרש במפרט 

 הטכני.

על הקבלן לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ הנוסח  .9

 שלהלן:

 אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו בישראל. .א

י חילוף לצורכי שרות למוצרינו בישראל, אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלק .ב

 לארח המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל.

כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך חברת  .ג

 ___________ בישראל.

 הגנת הגוף בפני חשמול 2.1/.14

לפי קטגורית  גוף התאורה יוגן באמצעות הארקת כל חלקי המתכת שבו, ויתאים לדרגת הגנה 

I CLASS-. 
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 סימון ושילוט  2.5/.14

ס"מ לפחות,   98*99על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל  

 שתראה  מתחתית.

 גופי התאורה ונורות הלד 2.4/.14

הכללי הרץ. הנורות יעמדו בתנאי המפרט  98וולט,  998הנורות לכל גופי התאורה יהיו למתח  

 מהדורה אחרונה. (80מתקני חשמל )בפרק 

הגופים יהיו בעלי תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל הציוד בכללותו של גופי  

 התאורה לרבות "דרייברים", נורות וכו'.

 . IEC 009הנורות יתאימו לדרישות התקן הבין לאומי   

 הנורות יהיו במידות מתאימות לגוף התאורה. 

 "ז עם גישה נאותה, לצורך הגנה וניתוק מקומיים.בכל גוף תאורה יתאפשר להתקין מא 

על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של הנורה שהוא מבקש לספק לפי הדרישות  

 בסעיפי המפרט המפורטות כדלקמן:

 
 . LED-טיפוס ה  -

 וארץ הייצור. שם היצרן  -

 ספק הנורה בוואטים  -

 אורך חיים.  -

 שטף האור בלומנים.  -

 .LED- מיקום מוקד ה  -

 . LED-נפילת היעילות במשך אורך החיים של ה  -

 סכמת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן.  -

 על הקבלן להציג אישור יצרן הנורות לגבי התאמת ציוד הדלקה.  -

 

 בדיקת הציוד 2.6/.14

והציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים לאישור של   LED לפני הזמנת הגופים, נורות 

 נהל כמפורט להלן:המתכנן והמ

  .סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן הנורה והפנס 

 .הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המנהל והמתכנן 

 .הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה 

 

 אחריות לגופי תאורה 2.4/.14

הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס, וכן מכלול אביזרים,  

חריות הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו. בעת אישור פנס ימסור הקבלן א
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למזמין יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות של הספק. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום 

העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן. מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה 

ביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על אחראי לטיב הפנסים, הנורות והא

 ידיהם.

 כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן: 

 

 תקופת האחריות 2.4/.14

 שנים. 9 -גוף הפנס   -

 שנים. 9ציוד נילווה )דרייברים ולדים(    -

לד נורות בכלל זה החלפת כל אביזר פגום וביצוע מושלם של תיקון עד ל האחריות משמע 

 .מושלם לעבודה תקינה ולשביעות רצון המנהל, עבודה, חומרים וביצוע ותשרופ

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 2.2/.14

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן  

ל , בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  חוק החשמ9.9חלק  98ישראלי 

 המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות. 80ובדרישות  פרק 

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק לדרישות  

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד.  עם כל 9.9חלק  98תקן ישראלי 

 .C.O.C  ,T.O.Cמך בדיקות משלוח של פנסים יש לצרף מס

 

 התקנה 1/.2/.14

 הארונות יותקנו בתוך גומחות בטון עם דלתות פח עפ"י תוכניות פרט מנחה. 

 

  הערות 1/.14

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להסיר פרקים  

 מהמכרז, ולא תהיה לקבלן שום זכות ערעור בנדון.

ולא תהיה לקבלן תביעות שונות. הכמויות הכלולות ברשימת  הקבלן לא יפוצה כספית 

הכמויות נקבעו לפי אומדן. התשלום לקבלן ייעשה על סמך המדידות המדוייקות שתעשנה 

ת במפרט ות המדידה מפורטותוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התוכניות המפורטות. שיט

 הטכני לעיל.

 

  :אופני מדידה ותשלום 5/.14

 כללי /.5/.14

המפרט הכללי, המתאים והנוגע  88 -ו 80כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  -

לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב 

הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה. 
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שורטטים ו/או הרשומים בתכניות כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המ

ובמפרטים הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים: בדיקת 

המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הנם באחריות ועל 

כובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: חשבון הקבלן והעי

פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת 

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי -קווים תת

 בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה  שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה  -

 עקב שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום  -במקרה ורשום "אספקה בלבד"   -

המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל  -"הובלה והתקנה" 

 שים. חומרי העזר הדרו

באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף כולל   -

את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות 

 מסוג כל שהוא.

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם  -בנוסף לאמור במפרט הכללי   -

 סימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות. הסימונים הנדרשים וה

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות   -

עבודה, פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת 

החשמל וקבלת אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של 

 פים בכתב הכמויות.הסעי

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה   -

בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי 

 הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות. 

ת אלא אם מצוין אחרת. מדיד -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   -

 אופני מדידה של מתקני החשמל.  8088.88 -הכמויות כמוגדר בפרק  

 

 מחירי היחידה  5.2/.14

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות יחשבו ככוללים את הערך כמפורט להלן:  

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(  80.90.9.9

 והפחת שלהם. 

ושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה: ייצור האלמנטים במפעל, אחסון כל העבודה הדר 80.90.9.9

לפי הצורך, הובלה לאתר הבנייה, התקנה באתר וכל חומרי העזר והאביזרים הדרושים 

 לביצוע מושלם לשביעות רצון המהנדס. 

אי הבנה של תנאי כלשהו, אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב  80.90.9.9

 ות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. בכתב הכמוי
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 פריטים לתשלום  5.1/.14

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:  

 חפירת תעלות: 80.90.9.9

כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע באמצעות  המחיר 

לל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה במצע כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך, כו

מהודק בשכבות כמפורט בתוכניות פרטי החפירה. החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי 

אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. המחיר כולל גם תאום מידות 

לרשות  החפירה ותוואי החפירה עם רשות העתיקות והמתכנן וכן תשלום בגין ימי פיקוח

העתיקות במידה ויידרש. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של 

  המדידה לפי מטר אורך לכל רוחב נדרש.המזמין. 

 פתיחת כביש קיים: 80.90.9.9

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש  

כנים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מ

החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי 

 המדידה לפי מטר אורך.  המפורט במפרט הטכני. 

 פתיחת מדרכה/שביל: 80.90.9.9

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה  

כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון  בעזרת

המדידה לפי מטר  המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני. 

 אורך.

 צינורות: 80.90.9.0

המחיר כולל אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, קשתות   

אטמים, פקקים ומופות אורגינלים, סימון בקצוות, כולל אספקה והשחלת חוט אוריגינליות, 

ניילון כולל סימון באמצעות בקצוות ובכל מקום שיידרש באמצעות יתדות ברזל מגולוון 

ושלט פח מגולוון עם כיתוב מתאים. סוג הצינור, עובי דופן ו.י.ק.ע. כמפורט בכתב הכמויות 

 .ה לפי מטר אורךהמדיד. 090ובתוכניות ולפי ת"י 

 תאי מעבר: 80.90.9.9

המחיר כולל אספקה, הובלה, חפירה, בניה, יציקה והצבה של תא מעבר טרומי במידות לפי  

 תוכנית, מילוי מסביב לתא באמצעות מצע מבוקר ע"פ הנחיות הפיקוח, כולל: 

 .090מבנה התא טרומי במידות לפי תוכנית לפי ת"י  -

 תקרה לתא מעבר.  -

 ת כניסה לתאים, חיבור הצנרת וסגירתה.הכנת פתחים לחיבור צנר -

מכסה מיצקת פלדה כולל כיתוב מוטבע של שם המערכת וסמל הרשות לעומס הדרוש לפי  -

 .005ת"י 

 כבלים: 80.90.9.0

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט וסימון הכבלים בכל   
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פרט הטכני.  אורך הכבל יימדד תא ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המ

ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת  98נטו בין מרכז. כל קצוות הכבלים, בחתך של 

-כבל תת )"כפפה"( כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום. המדידה לפי מטר אורך.

-להתקנה תתלמפרט הכללי,  8088.99כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום  י:קרקע

 לפי ת"י.  N2XYסוג קרקעית מ

 חוט נחושת שזור: 80.90.9.9

אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום בחתך כמפורט בכתב  

 הכמויות.

 גופי תאורה: 80.90.9.0

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד, כולל צביעה בתנור לפי מפרט  בגוון  

 וולט . 9888-מ"ר למ N2XY 9*9.9הדרוש. מחיר כולל  הספקה והתקנת כבל 

 :מגש לפנס 80.90.9.5

בסיס מפח או מחומר פלסטי כבה מאליו תיקני, מהדקים, חומרי עזר וחווט המחיר כולל  

חשמלי, כולל מ"ז חצי אוטומטי עם כיסוי קופסת בקליט, כולל חיבורי חשמל במגש אביזרים 

 פנס.ובפנס, כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים, צינורות אסבסט בכניסת הכבל ל

 המדידה לפי יחידה. 

 

 חח"י בחוף הבינלאומיתחנת טרנספורמציה של  4/.14

 אפיון לתחנת טרנספורמציה: 

במסגרת הפרויקט יוקם מבנה שישמש כחדר חשמל מתח נמוך פיקוד ובקרה ובחלקו הנוסף 

 3.1 -מ', גובה 4.2 -מ', רוחב 4.6 -יותקן תא מתח גבוה לשנאי. מידות החדר יהיו :    אורך

ס"מ, ללוחות חשמל  235 -ס"מ, גובה 90+51 -בנה תהיה כניסת דלת כפולה רוחבמ'. למ

רצפה כפולה לכניסה ויציאת צנרת, לדלתות החדר  -בתוך החדר יהיו תעלות יצוקות מבטון

יהיה מנגנון לפתיחה מהירה בחירום. החדר יהיה בהתאם לתכניות העקרוניות המצורפות של 

 חברת חשמל.

 

 תנאים כללים

      תוכנן ויבוצע ע"י ספק מאושר חברת חשמל ליצור תחנות טרפו על אחריותהחדר י

 והמלאה בהתאם לתכנון של קונסטרוקטור מטעמו.

 

 תכנית הצעה אדריכלית כוללת תכנית עקרונית.

 

 תכנית תרשים מגרש מכילה:

 מיקום מדויק של תחנת הטרנספורמציה.

 דרך גישה אליה לאנשים ולמשאית.

 תוח של השטח.מפלסי קרקע ופי

 הצרכן יהיה אחראי הבלעדי לשלמות הקונסטרוקטיבית ויציבות המבנה. 
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 רק לאחר קבלת אישור הנ"ל יכול המזמין לגשת להקמת המבנה.

 לתקן את כל הליקויים אשר יתגלו במבנה בתום השנה הראשונה. הקבלןעל 

 

 דרישות למיקום חדרי החשמל  

 מיקום החדרים: 

             ב להבטיח גישה אליהם, הן לרכב והן לאנשים משטח ציבורימיקום חדרי החשמל חיי

 כגון: מדרכה, כביש או כל שטח אחר המגודר כשטח ציבורי.

 מטר. 2 -אין לעשות פתחי אוורור בקיר הקרוב למבנה אחד אם המרחק ביניהם קטן מ

 

 גישה לאנשים

             ציוד או באמצעותכניסת האנשים לתחנה תהיה באמצעות דלת המשמשת גם להכנסת ה

 דלת נפרדת המיועדת לכניסת אנשים בלבד.

 הדלתות יהיו דלתות פח, עם אופציה לפתיחה מהירה לשם מילוט. 

דלת הכניסה לתחנה תמוקם קרוב ככל האפשר לשטח ציבורי. מעבר מדלת הכניסה עד             

             , כך שלא ימצאו בינה לביןלגבול המגרש יהיה פנוי למעבר, פתוח לכיוון שטח ציבורי

 השטח הציבורי שום דלתות נוספות, שערים, מחסומים, תעלות פתוחות וכו'.

 

 גישה לרכב 

יש להבטיח גישה ואפשרות עמידה מתאימה למשאית עם מנוף של החברה וכמו כן מקום 

ה של מתאים לפריסת אביזרי עזר לצורך הפעלת המנוף, קרוב ככל האפשר לדלת הכניס

 התחנה או לפיר להורדת ציוד.

 

 הכנסת הציוד לחדרי חשמל

             הכנסת הציוד לתחנה כגון: שנאים, ציוד מ.ג., לוח מ.נ. וכו' תהיה ישירה דרך דלת

 כניסה.

לפני דלת הכניסה לחדרי חשמל יוכן בשטח ישר עם ציפוי אספלט או ש"ע לצורך הורדת             

 מ'. 2x1.7 הציוד מהרכב, בגודל 

 

 תוואי הנחת כבלים

מיקום התחנה חייב להבטיח כניסה ויציאה של הכבלים בתוואי קצר ביותר, בצורה 

 בטיחותית.

 

 מיזוג אויר

 מעלות. 30במבנה יסופקו שני מזגני אויר. שישמרו על טמפרטורה מקסימלית של 

 

 דרישות קונסטרוקטיביות

 מידות כלליות:

 ק"ו. 36 מ' לתחנות עם ציוד 3.4-גובה התחנה יהיה לא פחות מ
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 מ'. 3.8 -רוחב התחנה יהיה לא פחות מ

 .118,106מזוין לפי ת"י  300התחנה מבוצעת מבטון ב 

 

 יסודות 

או  40x4)פלח  היסודות יורכבו מקורות יסוד היקפיות עם הארקה מותאמת למרכז אנרגיה,

 חלק(. ø 12מוט 

 

 קירות המסך

 להיות ישרים וחלקים.קירות התחנה בצד הפנימי חייבים 

 הקירות חייבים להיות עמידים בפני רטיבות מבחוץ ואטומים נגד חדירת מים.

 

 רצפות

 רצפת חדרי החשמל תהיה רצפה כפולה.

 ס"מ לפחות. 80המרחק בין הרצפה העליונה לבין הרצפה התחתונה יהיה 

 עמודי התמיכה של הרצפה יהיו בהתאם לגודל של חדרי החשמל ומיקום הציוד.

 ק"ג למ"ר. 1,500הרצפה העליונה תעמוד בעומס 

ס"מ לפי מפלס המסגרות, בתוספת חומר נגד החלקה על  4מדה על רצפה עליונה יהיה בעובי 

 פני המדה יהיו מפולסים, ללא גלים ומחולקים. המדה או בתוך המדה.

בזמן יציקת הרצפה יש להשאיר פתחים למעבר הכבלים או צנרת לפי דרישות בתכנית 

 קרונית מצורפת.ע

 במידה והרצפה התחתונה באה במגע עם אדמה, יש לבצע בידוד הרצפה נגד חדירת מים.

 איטום מעברי כבלים יתבצע בצורה כזאת שיתאפשר פירוקו והכנסת כבלים נוספים.

האיטום הנ"ל חייב להיות עמיד נגד חדירת מים. הצנרת להכנסת הכבלים לתחנה תיגמר בקו 

 תהיה אטומה נגד חדירת מים.הפנימי של היסוד ו

 

 גגות ותקרות

 תקרת חדרי החשמל תהיה ישרה וחלקה.

 התקרה תהיה עמידה בפני רטיבות ואטומה נגד חדירת מים. 

לחדר יש גג חיצוני, יציקת הגג תהיה ביחד עם הקירות. הגג יכלול בידוד וניקוז למי גשם 

 ומעקה.

דירת חנה, יש להבטיח אטימות נגד כאשר חדרי החשמל ממוקמים בתוך ביתן המוצמד למב

 מים במקום ההצמדה בין הביתן לבין המבנה.

 אין לעשות בתקרת גג התחנה פתחים למעבר מערכות שונות.

 

 תריסי אוורור

 מ"ר. 1.5תריסי אוורור מבוצעים בגודל של 

 מ'. 1.0של התריס התחתון הוא 
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 מ'. 0.5:  0.7הגובה של התריס העליון הוא 

ס"מ מעל הרצפה העליונה ותריס עליון מתחת לתקרת חדרי  10תחתון  יש להתקין תריס

 החשמל.

 חייבים להיות מגולוונים וצבועים.

 התריס מותקן בצד החיצוני של הקיר.

 10     יש למנוע סתימת חלונות האוורור התחתונים ע"י חול או חפצים זרים. החלון ימוקם

 ס"מ לפחות מעל מפלס הקרקע.

 מיקרון לפחות. 8גילוין חם בעובי  -ווניםהתריסים יהיו מגול

 יש לחבר מסגרת התריס לברזל הזיון של הקיר ע"י ריתוך.

 

 דלתות

 דלתות יהיו מפח מגולוון צבוע.ה הדלת של החדרים תפתח תמיד כלפי חוץ.

 מידות הדלת יהיו כדלקמן:

 הדלת דו כנפית המיועדת לכניסת אנשים וציוד לצד של מתח גבוה:

 מ'. 2.3 -גובה הדלתות

 מ'. 0.9+0.6 -רוחב הדלתות

 הדלת מותקנת בשני ס"מ יותר גבוה ממפלס משטח בטון בחוץ.

 , יש צורך לגרז לפני הרכבת הדלת. L304צירי הדלת יהיו עשויים מנירוסטה 

 

 הארקת יסוד: 

 הארקת היסוד של חדרי החשמל שבמבנה תשולב בהארקת היסוד של המבנה כולו.

ארקת החדרים להארקת יסוד בשני מקומות לפחות. החיבורים יש להבטיח חיבור של ה

ס"מ מעל  50-40מ"מ להארקת יסוד ובגובה  4X40יבוצעו באמצעות מוליכים מפס מגולוון 

 הרצפה התחתונה.

 

 מכסים:

 מ"מ. 5המכסים יהיו מפח מרוג בעל עובי 

 מ"מ לפחות.  4התושבת של המכסים תהיה מזוויתנים בעלי עובי 

 מ"מ. 20ו בחורים להרמת המכסים בקוטר מכסים יצייד

 

 מדרגות

מדרגות  אם הרצפה העליונה של חדרי החשמל נמצאת במפלס מעל מפלס קרקע יש לבצע

 לפני דלת כניסה.

 

 עבודות טייח

 הקירות והתקרה של חדרי החשמל חייבים להיות מטויחים.

 פני הטיח צריכים להיות מדייקים וישרים בשני הכיוונים.
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מאלומיניום בגובה מינימלי  ידי רשת מתיחה -של העמודים והקירות יש לחזק על את הפינות

 מ'. 1.80של 

 

 עבודות סיוד

 יש לסייד את הקירות והתקרה של חדרי החשמל בצבע לבן.

  

 עבודות אבן   .5/

 כללי  /5.1/

פרק זה מתייחס לביצוע חיפוי אבן של קירות חוץ. מפרט זה מהווה השלמה לדרישות  א.

 ולתוכניות.  9990עבודות אבן וכן השלמה לת"י  - 90כללי, פרק המפרט ה

חיפוי קירות בלוחות אבן הנתמכים ע"י עוגנים, חיזוקים  -כהנחיה כללית לביצוע  ב.

וכן על פי  9990ואמצעים אחרים המחוברים לקירות, יבוצע על פי המפורט בת"י 

 התוכניות. 

הצמדת החפוי אל הקירות בעוגנים, טיט,  כלומר, -שיטת החפוי תהיה ב"קיבוע רטוב"  ג.

 רשתות זיון וכו', למעט אותם המקומות בהם יידרש קיבוע מכאני. 

עבודות החפוי תכלולנה בצוע אלמנטים שונים ומגוונים במבנה לרבות קירות, מעקות,  ד.

 נדבכים וכדומה וכן כל עבודה אחרת ו/או נוספת כפי שתידרש ע"י המנהל. 

 

 ב לאבן בחפוי דרישות טי 5.12/

כהנחיה כללית מודגש בזאת שטיב חומרי האבן וכן אספקתם והכנתם לחפוי ולעבודה  א.

במפרט הטכני הכללי וכן בהתאם  90יהיה בהתאם לסעיפים הרלוונטיים של פרק  -

 לאמור להלן. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין האמור להלן, קובע  

 האמור להלן. 

המקורות לאספקת האבן חייבים להיות מקורות אספקה מוכרים, מהימנים והפועלים  ב.

 ברישיון. 

המנהל רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מקורות אספקה שאינם עומדים בדרישות  

המפרטים ו/או שקיים ספק סביר באשר ליכולתו של ספק האבן לספק את סוגי האבן 

 ו רמת הטיב והאפיון הנדרשים. הנדרשים ו/או את הכמות הנדרשת ו/א

במקרה דנן, יהיה חייב הקבלן להחליף לאלתר את מקור האספקה באתר שיש אחר  

 שביכולתו לעמוד בכל הדרישות ואשר קבל את אישורו המוקדם של המנהל. 

 עיבוד פני אבני החיפוי ו/או נדבך הראש יהיה בהתאם למפורט בתוכניות ובפרטים. ג.

נהל לפסול )לפי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו בלבד( כל סוג אבן וכן כמו כן, רשאי המ ד.

לפסול גם תוך מהלך העבודות כל אבן שדוגמתה נבחרה ואושרה לבצוע אולם אינה 

בהשוואה לדוגמא שאושרה ו/או שהיא פגומה ו/או בעלתי אפיון  מנהלעונה לדרישות ה

ן שתפסל על ידי המנהל, תורחק )טקסטורה, גוון, מידות וכו'( שונים מהנדרש. כל אב

 מהאתר ללא דחוי ועל הקבלן יהיה להחליפה באחרת. 
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לוחות האבן יהיו שלמים לגמרי, מחומר הומוגני בלתי שכבתי. עובי הלוחות יהיה  ה.

 דוגמת הקיים ו/או על פי הנתון בתכניות. 

 חומר האבן יהיה קשה וקשיח ויעמוד בפני שחיקה.  

ין אחרת( יהיו הלוחות מלבניים לאחר העבוד. לא תורשה בכל מקרה )אלא אם צו ו.

מ"מ מהמידות הנומינליות של הלוח ו/או מאורך ו/או רוחב  8.9סטיה העולה על 

 השורות. 

פאות  9מ"מ במידות של  8.9לא תורשה סטיה מזוית ישרה שתעלה על הפרש של  

 מגבילות. 

 8.9-ר הקיר ביותר           מלא תורשה סטיה של איזה שהוא חלק של הלוח מפני מישו 

 מ"מ. 

 עובי הלוחות יהיה כמצויין ו/או על פי הדוגמא עליה יורה המנהל.  ז.

 

 אטימות חפוי האבן לחדירת מי גשם ורטיבות )בחיפוי חיצוני(  5.11/

מבלי לגרוע ממידת אחריותו הכוללת של הקבלן לטיב ותקינות העבודות אותם עליו לבצע   

מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית לביצוע עבודות חיפוי האבן בצורה  במסגרת הסכם זה,

 איננה ניתנת לערעור.  -שלא יחדרו מי גשם ורטיבות כלשהיא 

 

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים, החומרים והשיטות אשר יבטיחו את עמידת חפוי האבן בפני   

דרושים אינם ברי חדירת מי גשם ורטיבות, זאת אפילו אם האמצעים, החומרים והשיטות ה

 ביטוי מלא בתכניות ו/או בשאר מסמכי הסכם זה. 

כל הוצאותיו של הקבלן הנובעות מהוראות סעיף זה יהיו כלולות במחיר היחידה לעבודות   

החפוי ו/או בהוצאת התקורה של הקבלן כי לא תשולם כל תוספת כספית לנקוב בכתב 

 הצעתו. 

 

 דוגמאות  5.15/

ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז ימציא הקבלן דוגמאות יום ממועד  90תוך  א.

 יציגות לכל סוגי האבן הכלולים בכתב ההצעה. 

 הדוגמאות תהיינה מושלמות ותייצגנה נאמנה את כל סוגי האבן הנדרשים.  

בנוסף לנ"ל ולאחר אשור ראשוני, יהיה חייב הקבלן המציע )על פי דרישה מפורשת של  ב.

 ת של עבודות מושלמות. ( לבצע דוגמאומנהלה

ותהיינה במידות ובצורות גם כן לפי  מנהלהדוגמאות תבוצענה במקום שיורה ה 

 מ"ר.  9 -אולם בכל מקרה תהיה כל דוגמא בשטח שלא יהיה קטן מ מנהלהוראות ה

הדוגמאות תבוצענה לפרטיהן כולל המשקים, כיחול וכו' לפי הדרישות, במספר  

ושר סופית. דוגמאות אלה תסופקנה ותבוצענה )כולל דוגמאות עד לקבלת דוגמא שתא

תיקון או הריסה וסילוק של דוגמאות שנפסלו( על ידי ועל חשבון הקבלן המציע. אותן 

יושארו בבנין כמחייבות עד לסיום ו/או עד לסילוקן  מנהלדוגמאות שאושרו על ידי ה

 בהוראת המנהל. 
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ות )לרבות הכללת כל השינויים מודגש בזאת, שהקובע הבלעדי לגבי אישור הדוגמא 

וקביעתו תחייב את  מנהלוהתוספות הדרושים לצורך השלמת הדוגמאות( יהיה ה

 הקבלן ללא ערעור. 

 לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור בצוע דוגמאות כנ"ל.  ג.

 

 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים  5.14/

הבניה באמצעים בדוקים. ניקוי  להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת  

חיפוי מנטפי מלט, בטון וכדומה ייעשה מידית וללא דיחוי )לפי התקשות החומרים(. כל כתם 

ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה, קיטור וכיו"ב 

תמסרנה (. כל שטחי עבודות האבן מנהל)השימוש בסיתות לצרכי ניקוי טעון באישור ה

 למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 

יוחלפו לוחות  -באזורים שיגלו לכלוך, כתמים וכו' שלא יהיה ניתן לנקות אותם כאמור לעיל   

 , כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן. מנהלהאבן באחרים, לשביעות רצונו המלאה של ה

 

 הכנות לחיפוי אבן  5.16/

יבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות וכל לפני התחלת עבודות החיפוי באבן י א.

ס"מ יתוקנו לפי הוראות המנהל ע"י סיתות ½ הליקויים ו/או הסטיות העולות על 

 ס"מ וכדומה. ½ -הבטונים שחרגו מקו/מישור הבנין/אלמנט ביותר מ

השטח המיועד לחיפוי )קירות/אלמנטים מבטון ו/או בנויים( ינוקה היטב מכל לכלוך  

כתמי זפת ו/או חומרים שמנוניים יסולקו מהקיר/האלמנט על ידי סיתות, ויורטב. 

 ו/או חלקי בלוקים רופפים וחומרים זרים אחרים.  ףלרבות מלט בניה רופ

במידת הצורך ולפי הוראה מפורשת של המנהל, כל משטח בקיר המיועד לחיפוי  ב.

ומית נקיה, חלק חלקים שומש 9-צמנט המורכב מ-יחוספס על ידי הרבצת )התזת( מלט

מ"מ והוא ייעשה באופן הומוגני  9-9חול ים וחלק אחד צמנט. עובי המלט המותז יהיה 

ימים לפני החיפוי, ותאושפר  9על כל השטח המיועד לחיפוי. ההתזה תעשה לפחות 

 במים כנדרש. 

על השטחים המיועדים לחפוי אבן תבוצע מערכת טיח צמנט אוטמת )הנמדדת בנפרד(,  ג.

נדרש לקבלת מצע הטיט של החפוי. מערכת זו תאושפר במים במשך כמה ימים בגמר כ

 )מספר פעמים בכל יום(. 

לוחות האבן יגיעו לאתר הבניה כשהם כוללים חורים לעגון וחריץ לזוויתן נושא )אם  ד.

 נדרש(, שיבוצעו מראש במפעל. בצוע החורים באתר הבניה אסור בהחלט. 

 מים, מגרעות, חריצים וכדומה. -מיוחדים דוגמת אפי כמו כן יכללו הלוחות עבודים 

גב כל הלוחות )במגע עם טיט הבטון( יהיה מחוספס מכאנית. בשיש "טרוורטין" יש  ה.

לאטום ולחספס את הצד האחורי בצמנט לבן עם דבק אקרילי דוגמת בי.ג'י.בונד, 

 כשפני השטח בסופו של דבר יהיו מחוספסים. 
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 מעקותהעל הקירות ו חפוי ועיגון אבן 5.14/

 פני השטח המיועדים לחפוי יורטבו לפני החיפוי.  א.

 לוחות האבן יוספגו במים לפני החפוי )אין להסתפק בהתזת מים שטחית(.  

 אסור להוסיף סיד למלטים וטיט בעבודות חפוי באבן.  ב.

במקום סיד יוסיף הקבלן מוספים משפרי עבידות והידבקות ובאישורו המוקדם של  

מהנדס )דוגמת בי.ג'י. בונד מיוחד לענין( במינון ובאופן הכנה לפי הוראות יצרן ה

 המוספים ובפקוחו. 

מ"מ לפחות )בכושר של  9רשת הזיון תעוגן לבטון ע"י מיתדי )עוגני( "פיליפס" בקוטר  ג.

ק"ג לשליפה( עם לולאה מיוחדת או "שייבה" לתפישת ולקשירת רשת הזיון  998

 קדם של המהנדס(. )החייבת באשור מו

ס"מ לכל כוון )לכל היותר(. במידת  98עוגני ה"פיליפס" יקדחו למקומם במרחקים של  

הצורך ולפי הוראת המנהל או המפקח יוסיף הקבלן עוגני "פיליפס" בכל מקום כפי 

 שיידרש לעשות כשכל זאת ללא תוספת מחיר. 

שכבת הטיח וכמו כן, מ"מ מפני  0 -יש לוודא שהרשת תעוגן במקומה במרחק של כ 

 תהיה מפולסת במישור ללא עוותים כלשהם. 

לוחות האבן יגיעו לאתר העבודות כשהם כוללים כבר גם חורים קדוחים מראש לצורך  ד.

 עגון וקשירה. 

מ"מ( ועומקם יהיה כעומק חדירת  0מ"מ )מיועד לחוט בקוטר  9קוטר החורים יהיה  

 ס"מ לפחות(.  0מ"מ. )לעומק של  0חוט העגון בתוספת 

כאמור, יבוצעו החורים במפעל ובשמוש "מובילים" ו"שומרי מרחק" להבטחת  

 אחידות ואנכיות הקידוח. 

יש לבצע חריץ )שבר( קל מאחורי הקדח בכדי לאפשר כפוף חוט העיגון וקשירתו לרשת  

 הפלדה. 

ים בגלוון חוטי העיגון והקשירה יהיו ממתכת פלב"ם )נירוסטה( או חוטי פלדה מגולוונ ה.

 כפול. 

חוטים מגולוונים כנ"ל חייבים להיות מצוידים באשור מפעל הגלוון שאכן בוצע בהם  

 גלוון כפול. 

 9כל לוח יקשר ויעוגן לרשת הזיון על ידי ווי עיגון מפלב"ם. לכל אבן יהיו לפחות  ו.

 בצד(.  9 -בראש האבן ו 9חיזוקים שיקשרו לרשת שבתוך גב טיט הבטון )

שלישית לפחות יינתן חיזוק נוסף בצד הלוח. חיזוק זה ייעשה בעזרת פינים  בכל אבן 

מגולוונים בגלוון כפול כנ"ל או מפלב"ם שיעברו בין אבן לאבן ויחוזקו לרשת הפלדה 

 באמצעות חוטי העיגון. 

 8.9ס"מ ו/או בלוחות שגודלם עולה על  08בלוחות בשורות אופקיות שגובהן עולה על  

לכל לוח  0בלוחות הבנויים בשורות אנכיות יהיה מספר החיזוקים מ"ר ללוח ו/או 

 לפחות )ראה תכנית(.
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 רשת הזיון  5.14/

חיזוק לוחות האבן לשטחי קירות יצוקים ייעשה באמצעות רשת מרותכת ומגולבנת של פלדה   

ס"מ רשת הפלדה תחובר לקירות המבנה    99X99מ"מ, מידות המשבצת  0מצולעת בקוטר 

ס"מ או קטנות יותר  98X98ו/או מבטון( באמצעות עוגנים כנתון לעיל במשבצות של  )בנויים

 במקומות עליהם יחליט על כך המהנדס. 

 

 משקים )פוגות( וכיחולם  5.12/

, לרבות מנהלהמשקים יבוצעו במידות ובצורות שונות על פי הוראות אחרות של ה א.

 . מנהלה משקים "גמישים" במקומות שייקבעו מראש בתאום עם

ויכללו גם  9990חומרי המלוי למשקים )רגילים וגמישים( יהיו מסוג כמפורט בת"י  ב.

 . מנהלערב )מוסף( לאטימות מוחלטת מסוג החייב באשור מראש של ה

כחול המשקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החפוי ולאחר שטיפה  ג.

 הכחול. כללית של השטחים המחופים והמיועדים לעבודות 

המשקים יוכנו לעבודה ע"י נקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק כנדרש. אין  ד.

 לבצע ניקוי משקים והכנתם לכחול באמצעות משור דיסק. 

נקוי משקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים  

 הקושרים את החפוי לרשת הזיון. 

 היה כדלהלן: תהליך העבודה עצמה י ה.

 לחלוטין וישטף במים. נקי מרווח המישק יהיה  -

 שכבה ראשונה מאסיבית של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול.  -

 יתאפשר ייבוש חלקי.  -

שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעבוד גמר פני הכחול יהיה חלק ויבוצע  -

 ע"י שפשוף במוט עגול עם פזור של מעט מלט לבן. 

 שהתלכלכו ינוקו למשעי וכן יוסרו שיירי מלט.  שטחים -

 

בתום עבודות הכחול יש לאשפר במים את פני החפוי ולהחזיקם במצב לח כשבוע  

 ימים. 

 

 מחירי יחידה לחיפוי באבן  1/.5/

מחירי היחידה לחפוי באבן יכללו את כל הנדרש לבצוע מושלם של העבודה סופית  א.

צעי העזר הדרושים לשם כך, כנתון במפרטים במקומה לרבות את כל החומרים ואמ

 למיניהם וכפי שיידרש במציאות אפילו אם לא נזכרו כך במפורש. 

יחידת המידה לתשלום עבור החיפוי באבן תהיה במטרים רבועים של פני האבן כפי  ב.

שבוצעו מדודים "נטו" בפרישה, בניכוי שטחים ואזורים שאינם מחופים באבן ובניכוי 

 אורך.-מכל סוג. יחידת מידה לתשלום עבור קופינג תהיה במטר שטחי פתחים
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 מסגרות חרש  .2/

 תאור העבודה /2.1/

פירוק, אחסנה, העברה  והתקנה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי   .א

פלדה מעורגלים, מגולוונים בחום, וצבועים בצבע בהתאם למפרט, על יסודות 

יריעות מחוברות לקונסטרוקציית אלמנטי ההצללה יהיו מחופים ב חדשים,

הפלדה. איחסון כל הרכיבים יערך בכל התקופה בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח 

אחרות בחוץ. מקום האיחסון יאושר על ידי המפקח כך שלא יפריע לביצוע 

 עבודות העפר ולדרכים לחוף.

 ייצור, אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי הצללה חדשים יבצעו על כל מרכיביהם  .ב

בבית המלאכה ומפעל הצביעה המאושרים מראש ע"י המזמין, כולל יסודות, 

גלוון חם, צביעה, ריתוך והרכבה. יש להימנע מעבודות ריתוך, וצביעה בשטח 

 ככל שניתן. חיבורים הדורשים ריתוכים וצביעה בשטח יעשו באישור המנהל. 

אלמנטי כל  :העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המיוחד, ולהוראות הבאות  .ג

יום מיום מתן צו  08בהתאם לתכניות, יובאו לאתר העבודות תוך   ההצללה 

 התחלת עבודה. 

 שבילים עם שלד של פרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים.  .ד

בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון החם והחלקים יצבעו במערכת צבע:  

התקנת קונסטרוקצית  לפי מפרט צביעה ימית המצורף. הנ"ל כלול במחיר

 הפלדה. 

 

 דרישות לאישור מפעל הצביעה 2.12/

  יש לאשר מראש את מפעל הצביעה, בק"א של מפעל הצביעה,  ואת החומרים, צבעים  .א

החומרים יהיו כמופיע במפרט זה או שו"ע מאושר מראש על ידי יועץ  ומדללים.

ות המוסמכות מהיבט הקורוזיה והמנהל. הצביעה תבוצע בחומרים מאושרים ע"י הרשוי

 בטיחות, אקולוגיה וגיהות, ושאושרו ע"י המזמין מבחינה מקצועית.

מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה לגלוון חם, ויקבל   .ב

 את אישור המהנדס לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה. 

י הצבע הנדרשים באחריות הקבלן הראשי להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקונ

באתר לאחר הרכבה או/ו ריתוך, כולל פגיעות מכאניות על ידי אחרים. הקבלן יבדוק 

 תיקוני הצבע שביצע בשטח בעזרת "הולידיי דטקטור".

 ISOקבלן הצבע/מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי   .ג

9002. 

ת בחינת עבודות הצביעה לכל מנת מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש לפיקוח דוחו  .ד

 של חומרי גלם, ופגי תוקף. COCביצוע, אישורי התאמה 
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 מעובי הצבע היבש הנומינלי. 08%אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת   .ה

מעובי הפילם היבש הנומינלי,  988%לבין  08%ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין 

 ה או מעל לעובי הפילם היבש הנומינלי.בתנאי שעובי צבע יבש ממוצע באזור הוא שוו

בנוסף למערכת בקרת האיכות העצמאית של מפעל הצביעה ומערכת הבק"א של הקבלן,   .ו

יבוצע פיקוח עליון על הצביעה על ידי המזמין. פיקוח עליון זה אינו בא במקום בקרת 

כות האיכות של מפעל הצביעה, ואינו פוטר את מפעל הצבע מאחריותו המלאה בעניין אי

  העבודה ועמידות מערכות ההגנה מקורוזיה.

במפעל הצביעה נדרשת הפרדה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים )הכנת שטח   .ז

לפני צביעה(  לבין אזור הצביעה. הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה, במקום מוגן וסגור. 

אוויר מתאים,  יש להשתמש באוויר דחוס ללא רטיבות, מים ושמן. יש להשתמש במייבש

 בנוסף למלכודות מים ושמן.

הניקוי האברזיבי ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים. יש להשתמש בחומרי שחיקה   .ח

מאושרים מראש ובכתב על ידי משרד העבודה ועל ידי הפיקוח , ואשר  Gritsאברזיביים 

ש יוצרים את דרגת החספוס והניקיון הנדרשת במפרט הטכני. אין להשתמש בבזלת. י

 לקבל תעודות טיב מהספק לכל מנת חומר אברזיבי. 

ייעשו באולם ו/או שטח סגור מתחת סככה ללא חשיפה עבודות הצביעה במפעל הצביעה,   .ט

. החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון או אספלט לרוחות, גשם ושמש

 . C 350בגובה מתאים מהרצפה. טמפרטורת המתכת לא תעלה על

עזרת מברשת ריתוכים, פינות חדות ואזורים קשים להתזה בשכבות יש למרוח ב (9

בצבעי יסוד, ביניים ועליון. אין להרשות נזילות צבע. מספר  Stripe Coatsפספוס 

 שכבות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש הכולל שמופיע במפרטים. 

 . מים לפחותי 0זמן ייבוש/הקשיה לפני אריזה ולפני הובלה של החלקים לשטח  (9

 

 אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכתב של המפקח באתר.ה 

 למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים, ומקום  מסודר לאחסון כלים. 

 

מערכת ניקוי גרגירים, מערבלים  -ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה 

מערכת שקילה, מערכת צביעה ומכשירי בדיקה ובקרת איכות מכאנים ופניאומטים לצבעים, 

 עם אישור תקינות ע"י גורם חוץ, על פי הצורך.

 

עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כל החלקים לצורך הובלה לשטח,   .י

וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר )כולל צביעת ברגים 

ם שאינם לפתיחה לאחר הרכבה לאחר ניקוי, במערכת אפוקסי בעובי מגולוונים קבועי

 מיקרון לפחות(.  988

אין להשתמש בברגים, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )אין להשתמש בציפוי אבץ   .יא

 אלקטרוליטי(.

יש לזמן את המפקח למפעל המתכת לפני מסירה חלקים לגלוון, ולמפעל הצביעה לפני   .יב

 התחלת צביעה.
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יש לבצע צביעות קטע ניסוי לאישור מוקדם של תהליכי  -טיפוס לצביעה -ת אבבדיקו  .יג

הצביעה בתחילת עבודות הצביעה עבור אלמנט מגולוון, אלמנט פלב"מ ועבור תיקוני 

צבע בריתוכים בהרכבה באתר. בדיקת קטע ניסוי תבוצע בנוכחות יועץ הקורוזיה של 

 המזמין ובקרת האיכות של הקבלן.

 

 אטמוספריים לצביעה )לחות וטמפרטורה( תנאים 2.11/

 .C 150. טמפרטורת המתכת מעל 09%הלחות היחסית תהייה מתחת   .א

 (.Tלפחות מעל לנקודת הטל ) C 30טמפרטורת המתכת תהיה   .ב

 

 הובלה, אריזה ואחסון 2.15/

 הקבלן יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח, אחסון החלקים באתר ומהלך ההרכבה. 

ת קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה )עם באחריו

 הפרדה בין החלקים(. האחסון באתר יהיה אך ורק במקום מתאים, מסודר וישר. 

 העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות, לא מתכתיות.

 מתכת ושרשרות מתכת.אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי 

 

 תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה 2.14/

קבלן המתכת אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה, אחסון, הרכבה או ריתוך   .א

במקום. לא תאושר הרכבת קונסטרוקציה כל שהיא ללא שבוצעו בה כל תיקוני הצבע 

 הנדרשים בשטח על ידי הקבלן ועל חשבונו.

ה יבוצעו אך ורק על ידי צבעים בעלי ניסיון מוכח בצביעה של צבעי עבודות תיקוני הצביע  .ב

רכיבים, ועל חשבון הקבלן. כל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח כמפורט במפרט -אפוקסי דו

 תיקוני הצבע.

 ASTM Dהקבלן יבצע בדיקות "הולידיי דטקטור" של כל תיקוני הצבע באתר לפי   .ג

5162-01, Method Aוולט, עם ספוג רטוב.  58ה נייד במתח נמוך , בעזרת מכשיר בדיק

יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט.  יש לבצע קטע ניסיוני לאישור המתכנן ויועץ 

 הקורוזיה.

 

 מערכות צבע  2.16/

 .צביעה על גלוון )מערכת דופלקס אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם(  .9

 .על פלב"מ צביעה  .9

 

 מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת -וון מערכת צביעה על גבי גל /2.16.1/

להלן מערכת הצבע המוצעת לחלקים מגולוונים בחום חדשים, לאחר שטיפת גרגירים 

 של פני שטח הגלוון.

היכן שהגלוון החם יפגע ובריתוכים יש להשחיז ולחספס השטח וליישם צבע יסוד 

 .SSPC .(SBV 62%)רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן -אפוקסי דו
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 שה לפני הופעת חלודה לבנה )תחמוצות אבץ(.צביעה תיע

במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה, יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים 

 מתוקים.

 

 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה

לפחות, כולל ביצוע ריתוכים  Grade 3 : (ISO 8501-3) גמר עבודות מתכת במפעל המתכת

מ"מ  9, עיגול כל הקצוות והפינות לרדיוס מעל מלאים וחלקים, הסרת כל נתזי הריתוך

לפחות. הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון, ב"קוטר" חור מירבי 

 מ"מ. 90עד 

ואחר כך שטיפה במים  , 9998: יבוצע עם תמיסת סבון ׁאקוקלין ניקוי ראשוני של השטח

 לפני שטיפת גרגירים !!!. לשטוף בקיטורחובה מתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור. 

 -SSPC-SP7. שטיפה אברזיבית  Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1) הכנת שטח

brush off   עם גרגירים מינרליים משוננים עדיניםFine Grits  (, שאינם -98)    לא מתכתיים

הגלוון. השטח  מכילים כלורידים, ובלחץ אוויר נמוך, להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני

 נראים כמו: אבק, שמן, גריז, עיבוי ומלחים.-המגולוון יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא

 או קורונדום )אלומינה(.  SUPAFINE, ג'בלסט A1למשל, גרגירים שוחקים  יורוגריט 

, מרחק פייה של התזה 988בר, זווית התזה:  9.9-0מ"מ, לחץ אוויר:  8.9-8.9גודל חלקיקים: 

 מטר.                       8.9-8.0 -השטח: כ מפני

. Ry5מיקרון,  Comparator G-Fine ,99-99: (ISO 8503-2) חספוס שטח פני הגלוון

 נישוב ושאיבת אבק.

 .9: רמת אבק לא תעלה על דרגה (ISO 8502-3)בדיקת אבק עם סרט שקוף 

 mg/m2 20ותרת  : מוליכות מקסימאלית מ(ISO 8502-9) בדיקת מלחים מסיסים במים

NaCl. 

 : צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון. התחלת צביעה

 שעות מגמר חספוס פני שטח הגלוון.  0 -אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ

 הצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת השטח והניקוי.

 ובכתב ע"י המנהל והפקוח(   : )יצרן "טמבור" או שו"ע מאושר מראשמערכת  הצבע על גלוון

, SBV 45%רכיבי לפלדה וגלוון, -יסוד אפוקסי דו, צבע 005-898"אפוגל" קוד  -יסוד 

 בעובי

 .5009בז' מיקרון בלבד. גוון  08-98

-008מיו" קוד  08או "אקופוקסי  008-099אלומיניום" קוד  08"אקופוקסי  -ביניים 

 מיקרון. 999-998, בעובי SBV 78%ם, וגבה מוצקי עובי-, אפוקסי פוליאמיד רב090

עובי -, אפוקסי פוליאמיד רב008-098" קוד  RAL 7035 08"אקופוקסי  -ביניים 

 מיקרון, בגוון אפור בהיר. 999-998, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים, 

, צבע עליון פוליאוריתני 39x-xxx, קוד PEטמגלס  - עליון )שטחים מעל קו המים(

מיקרון לפחות, בשכבה אחת או שתיים עד  98, בעובי SBV 50%אליפטי, -פוליאסטר
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יסופק  PE. )טמגלס משי או מבריקוברק  מנהלקבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי ה

Ready Made.) 

 

מיקרון לפחות + מריחות  141-511סה"כ עובי צבע יבש כולל )מעל הגלוון(: 

 כמפורט להלן:במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות, 

מיקרון לפחות )כולל טמגלס  998מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע  . 9

PE.) 

ממש  PEמיקרון לפחות )אין צורך בעליון טמגלס  088מתחת למים עובי צבע  . 9

 (. 08מתחת למים, אבל במקומו יש ליישם שכבה  נוספת של אקופוקסי 

הקרקע ו/או מעל המים עובי מערכת מתחתית העמודים ועד גובה מטר מעל  . 9

 . PE)מיקרון לפחות )כולל טמגלס  088הצבע 

 , ייכנס רק מעט לתוך המים ולתוך הקרקע.PEאפשר שצבע עליון טמגלס  

 

 הערות:

רכיבי עשיר -תיקוני גילוון חם בריתוכים, יעשו במריחות במברשת של צבע אפוקסי דו  .א

וחספוס יסודי של פני  St 3וי מכני מקומי מיקרון,  לאחר  ניק 2x50בעובי  SSPCאבץ 

יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -השטח במלטשת עם בד שמיר.  יסוד אפוקסי דו

 אבץ בפילם היבש, לפי משקל.  08%

קבלן הצביעה יאטום את החורים מתהליך הגלוון החם במרק אפוקסי מתאים או   .ב

טר מתאים, לפני תחילת בחומר אטימה והדבקה פוליסולפיד או בעזרת מרק פוליאס

 הצביעה או לאחר צבע היסוד.

. לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן Recoatableאפוגל הוא צבע   .ג

 שעות. 00המתנה מירבי בין שכבות של 

, שכבות אקופוקסי Stripe Coatsקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של    .ד

מ"מ מינימום מכל צד. )למריחות במברשת  99מיקרון,   08 אלומיניום נוספות בעובי 08 -

 08כהה( ואקופוקסי -מיו )אפור-אלומיניום, אקופוקסי 08ניתן להשתמש באקופוקסי 

 (.(RAL7035בהיר -אפור

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   .ה

 יקבע על ידי המזמין.

 RAL 7035" 08מיו", ו"אקופוקסי -08אלומיניום", "אקופוקסי  08י במקום "אקופוקס  .ו

מיו" -ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום", אפיטמרין "סולקוט

 , בהתאמה.RAL 7035"ואפיטמרין "סולקוט 

ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון אחיד,  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס   .ז

 .Ready Madeירכש  PEא. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס עובי וכיסוי מל

 )בקיץ(. 98או  99: מדלל PEמדלל מומלץ עבור טמגלס   .ח

לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק", לשים גומי או   .ט

 קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, שינוע ואחסון.
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 ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה, שינוע והובלה. 0כות יש לח  .י

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור   .יא

, והוראות היישום של MSDS, גיליונות בטיחות PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים   .יב

 יצרן הצבע. יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשימוש.

 

  לוון חםותיקון ג י צבע בריתוכיםתיקונ

)יצרן "טמבור" או שו"ע  Touch-upמערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים 

 מאושר מראש ע"י המזמין(:  

 מיקרון. 2x50, בעובי SSPCרכיבי עשיר אבץ לפי תקן -יסוד אפוקסי דו -יסוד 

 ((SBV 62%. 

 999-998מיו", בעובי  08אלומיניום" או "אקופוקסי  08"אקופוקסי  -ביניים 

 יקרון.מ

(SBV 78%). 

 בהיר.-מיקרון בגוון אפור 999-998", בעובי RAL 7035 08"אקופוקסי  -ביניים 

(SBV 78%). 

, בגוון (SBV 50%)מיקרון,  98, בעובי PEטמגלס  -( עליון )שטחים מעל קו המים

יסופק מהיצרן  PE. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס משי או מבריקוברק  מנהללפי ה

Ready Made. 

 

 :הערות

 מיקרון לפחות. 088-098 -סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה: כ  .א

 השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה.  .ב

 אבץ בפילם היבש, לפי משקל. 08%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו  .ג

תונים. יש לקרוא ולעבוד לפי דפי יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנ  .ד

 , והוראות היישום של יצרן הצבע.MSDS, גיליונות הבטיחות PDSהנתונים 

 

 נוהל תיקוני צבע:

-9שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מלחים וניקוי במדלל נקי   .א

 GESת " של חבר9998להסרת שומנים וייבוש. לדוגמא, ניקוי בדטרגנט "אקוקלין  99

( ושטיפה במים מתוקים לשתייה בלחץ גבוה, להסרת שומנים, גריז 085 -898)קוד טמבור 

 pHומלחים, וייבוש השטח. יש לשטוף היטב את שאריות חומר הניקוי מהשטח עד קבלת 

 נייטרלי, ולייבש.

לפחות. יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני  St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני   .ב

 SSPCרכיבי עשיר אבץ -קוני גלוון חם, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דוהשטח. תי

 מיקרון לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי. 2x50 בעובי
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 ס"מ לפחות בבד שמיר 4 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ  .ג

 ם. מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקיני 4/. חספוס של 61או  51מס' 

צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים 1 צביעה במערכת לפי המפרט לעובי   .ד

 המקורי.

בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי לפי   .ה

 המפרט.

 הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת מכשיר בדיקת הולידיי לפי התקן  .ו

 ASTM D 5162-01, Test Method A -Low Voltage Wet Sponge  58במתח 

 רציפות בציפוי.-וולט. יש לתקן כל אי

 ליטר(. 9עד  9.9מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים )  .ז

 

 מערכת  הצבע על פלב"מ 2.16.12/

  כללי

 316Lצביעת פלב"מ ומעקות פלב"מ 

 316Lמערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה  –צביעה על גבי פלב"מ 

 ת שטח פני הפלב"מ לפני צביעההכנ

לפחות, כולל ביצוע ריתוכים  Grade 3 :(ISO 8501-3) גמר עבודות מתכת במפעל המתכת

 מלאים וחלקים, הסרת כל נתזי הריתוך, עיגול כל הקצוות והפינות. 

ואחר כך שטיפה במים מתוקים  9998: יבוצע עם סבון אקוקלין ניקוי ראשוני של הפלב"מ

 לפני התזת גרגירים !!!. חובה לשטוף בקיטורה יסודית בקיטור. בלחץ ו/או שטיפ

 )הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כלורדים(.  

 Gritsהתזת גרגירים מינרלים עדינים משוננים   Sa 2.5:  (ISO 8501-1) :שטחההכנת 

blasting  לא מתכתיים, ללא  כלורידים לדרגת ניקיוןSa 2.5  ת, ולהשגת פרופיל לפחו

או קורונדום   , ג'בלסטA3מיקרון. למשל, גרגירים שוחקים  יורוגריט  08חספוס מעל 

מיקרון. אין להשתמש בחול, בזלת או גרגרי  08)אלומינה(, היוצרים פני שטח מט עם חספוס 

 פלדה. 

 . נישוב ושאיבת אבק.Ry5מיקרון,  08-99: (ISO 8503-2) :חספוס פני שטח הפלב"מ

 .9: רמת אבק לא תעלה על דרגה(ISO 8502-3)רת אבק, ובדיקת אבק עם סרט שקוף הס

 נישוב יבוצע עם אוויר יבש, ללא רטיבות וללא שומנים.

 20                    : מוליכות מקסימאלית מותרת(ISO 8502-9) :בדיקת מלחים מסיסים במים

mg/m2 NaCl.  מראש ובכתב ע"י המנהל והפקוח()יצרן צבע יהיה  "טמבור" או שו"ע מאושר.   

יסוד אפוקסי פוליאמין , צבע 009-898אלומיניום קוד  EA9סוד אפיטמרין י: יסוד

 .אדום מתכתימיקרון, גוון  98-08, בעובי SBV 38%רכיבי, -אדוקט  דו

-008מיו" קוד  08או "אקופוקסי  008-099אלומיניום" קוד  08"אקופוקסי  :ביניים

 מיקרון. 988-999, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים,  עובי-אמיד רב, אפוקסי פולי090
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עובי -, אפוקסי פוליאמיד רב008-098" קוד  RAL 7035 08"אקופוקסי  :ביניים 

 מיקרון, בגוון אפור בהיר. 988-999, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים, 

תני , צבע עליון פוליאורי39x-xxx, קוד PEטמגלס  :עליון )שטחים מעל קו המים(

מיקרון לפחות, בשכבה אחת או שתיים עד  98, בעובי SBV 50%אליפטי, -פוליאסטר

יהיה  PE. )טמגלס משי או מבריקוברק  מנהלקבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי ה

Ready Made.) 

 

מיקרון לפחות+ מריחות במברשת לאחר כל שכבה  111סה"כ עובי צבע יבש כולל: 

 ת. בריתוכים, קצוות ופינות חדו

 

 הערות:

לביצועי מערכת צבע אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות הצבע   .א

 שעות. 00של 

דקות  98אלומיניום, יש לערבב ולהמתין  EA9לפני צביעה ביסוד אפיטמרין   .ב

 .0C 25בטמפרטורה 

קסי , שכבות אקופוStripe Coatsקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של   .ג

מ"מ מינימום מכל צד. )למריחות במברשת  99מיקרון,   08אלומיניום נוספות בעובי  08

 08כהה( ואקופוקסי -מיו )אפור-אלומיניום, אקופוקסי 08ניתן להשתמש באקופוקסי 

 (.RAL7035בהיר )-אפור

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   .ד

 ל ידי המזמין.יקבע ע

 RAL 7035 08מיו", ו"אקופוקסי -08אלומיניום", "אקופוקסי  08במקום "אקופוקסי   .ה

מיו" -"ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום", אפיטמרין "סולקוט

 , בהתאמה.RAL 7035"ואפיטמרין "סולקוט 

בלת גוון אחיד, ייושם בשכבה אחת או שתיים עד ק PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס   .ו

 .Ready Madeיהיה מסוג  PEעובי וכיסוי מלא. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס 

 )בקיץ(. 98או  99: מדלל PEמדלל מומלץ עבור טמגלס   .ז

לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק", לשים גומי או   .ח

 בצבע בהובלה, שינוע ואחסון. קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה

 ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה, שינוע והובלה. 0יש לחכות   .ט

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור   .י

, והוראות היישום של MSDS, גיליונות בטיחות PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים   .יא

 מוש.יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשי יצרן הצבע.
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 בחינת עבודות צביעה

לקבלן תהייה מערכת ביקורת איכות שתמלא טפסי בחינת עבודות צביעה   .א

יומיים שיוגשו לאישור המפקח. בגמר העבודה יש להגיש דו"ח בחינה מסכם 

 עבור כל רכיב למפקח.

 הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה.  .ב

 ASTM D 5162-01, Test Method A-Low Voltageיש לבצע בדיקת הולידיי לפי   .ג

Wet Sponge  וולט. 58במתח 

 

על פלב"מ )פגיעה מכאנית עד למתכת, ופגיעה  Touch-upתיקוני צבע מקומיים 

 :שטחית(

להסרת  9-99שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במדלל נקי   .א

ק עם מדלל שלא מכיל שומנים וייבוש. )הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת ר

 (.  9-99כלורידים, כדוגמת 

לפחות, בעזרת כלים וציוד שלא היו במגע  St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני   .ב

 עם פלדה.

ס"מ לפחות בבד  9 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ  .ג

ם מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחי 99חספוס של . 08או  08שמיר מס' 

 . נצבעים תקינים

( SURFACE TOLERANT) 08צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי   .ד

 לעובי המקורי. ברק משי PEוצביעה בעליון טמגלס 

 .בהברשה יש ליישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי

. TMD  5162-01הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת בדיקת הולידיי   .ה

Test Method A-Low Voltage Wet Sponge  וולט. יש לתקן כל  58במתח

 רציפות בציפוי.-אי

 ליטר(. 9עד  9.9מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים )  .ו

 

 מידות 2.14/

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות 

את התאמתה לחלקי המבנה הקונסטרוקציה הבטון והפלטות הטמונות בו  ו

המועברים העשויים להתחבר לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט 

 וביצוע ההעברה.

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת 

המתקנים במקומם החדש, מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה, וכן מיקומם 

נטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך קביעת ומפלסיהם של היסודות ואלמ

 המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה המועברת.

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:

 מ"מ. 9.9עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים 

 מ"מ. 9.8הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים 
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 מ"מ. 9.8דות האורך של המרישים )פטות( הדיוק במי

 מ"מ. 9.8הדיוק במפלסי העמודים 

 

 חיבורי ברגים  2.14/ 

הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים תרמודיפוזי 

מיקרון לפחות( במידות תקניות, והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או  09)בעובי אבץ 

ם לקטרי הברגים. מחיר הברגים האומים והצביעה שלהם נקובים, נקיים ומתאימי

 לאחר הרכבה כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 

 חיבורי עיגון  2.12/ 

עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים 

בתכניות ו/או כפי שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב 

לק הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום. הקבלן יספק בתוך ח

חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון, ויהיה 

אליהם מיועדת להתחבר  -אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בשטח 

במיקום, דיוק -קונסטרוקצית הפלדה. בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי

או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. 

 מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 

 קונסטרוקצית הפלדה המועתקת  1/.2/

קונסטרוקציית הפלדה מורכבת מפרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים היא תועבר 

מסיבות לוגיסטיות מוצדקות הקבלן  בשלמותה על היסודות החדשים. עם זאת, אם

יבחר לחלק את הקונסטרוקציה הקיימת לחלקים ואח"כ לחבר את החלקים כדי 

פעולה זאת  -זהה בצורתה כפי שהיתה לפני החלוקה  –לקבל קונסטרוקציה שלמה 

תיעשה רק באישור המנהל. חיבור החלקים ייעשה בריתוך. תכנית הפירוק וההרכבה 

הריתוכים ותיקוני הגלוון והצבע יבוצעו לפי הוראות מפרט  תועבר למנהל לאישור.

 מיוחד זה.

 ASTM D 5162-01, Method Aתיקוני הצבע  יבדקו על ידי הקבלן באתר לפי 

 וולט, ובעזרת ספוג רטוב.  58במכשיר בדיקה  הולידיי דטקטור נייד במתח 

 כל ליקוי בצבע מחייב תיקון ובדיקה חוזרת.

 

 אות בדיקת תיקוני הריתוכים ותיקוני הצבע.יש להגיש למנהל תוצ

פירוק, אחסנת, העברת והרכבת המתקנים תבוצע תוך אבטחת צורתם. יש לנקוט 

באמצעים מתאימים כדי למנוע עיוותי צורה ופגיעה בכל אחד משלבי העבודה 

המתוארים לעיל. עבודות הפירוק וההרכבה בחלקים תהיה על חשבון הקבלן והן 

פירוק וההרכבה. המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה, בכל כלולות במחירי ה

 המקרים, הן לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה הקיימים.
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לא תורשנה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, 

אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנן. חיבורים 

נסטרוקציה שפורקו בחלקים  עקב בעיות הובלה, יתואמו מראש עם בין חלקי קו

 המתכנן ויקבלו את אישורו לפני תחילת העבודה.

 

 הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הפירוק.

הקבלן אחראי על שלמות חלקי הקונסטרוקציה המועברים, בכל שלבי הפירוק, 

כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או של המעבר, האיחסון וההרכבה. 

חלקיהם תתוקן על ידי הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון המפקח. במקרה שהמפקח 

יכריז על רכיב או חלק ממנו שאינו בר תיקון, הקבלן יבצע על חשבונו רכיב זהה לזה 

 שניזוק וירכיב אותו במקום המיועד לכך.

ריתוך לפי הצורך, ותיקוני צבע מקומיים לפי אלמנטים מועתקים יעברו תיקוני 

-בחינת המנהל  והפיקוח ואישורם.  בנוסף לבדיקה החזותית יש לבצע בדיקות אל

הרס למשל של עובי דופן פלדה שיורי, ובדיקת הולידיי של רציפות הציפוי1הצבע 

 הקיים.

ניקוי בכל רכיבי המתכת שיועברו תוסר חלודה וצבע קיים רופף ושאינו תקין לאחר 

יסודי של פני השטח והסרת כל המלחים בשטיפה בקיטור ו/או מים מתוקים חמים 

 תוך שמירה קפדנית על הגלוון. 

שתייה בלבד( או שטיפה -החלקים המועתקים ישטפו במים מתוקים חמים בלחץ )מי

 mg/m2 20            לרמה מירבית מותרת שלבקיטור להסרת מלחים מפני השטח 

NaCl"כ יבוצעו תיקוני הצבע לפי הצורך, ולפי החלטת המנהל. , ורק אח 

רכיבי עשיר אבץ -בצבע יסוד אפוקסי דו יבוצעו תיקוני גלוון וריתוך לפי הצורך

SSPC  והשטחים ייצבעו מחדש לפי המפרט הטכני המיוחד, ללא צבע היסוד אפוגל

 בלבד. 

 תיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

על גלוון לחלקים חדשים )ראה סעיף: מערכת הצבע  מערכת הצבע לתיקונים

( מתאימה גם לתיקוני צבע של חלקים Touch-upלתיקוני גלוון וצבע מקומיים 

 ישנים שיועתקו ממקומם. 

מאחר וחלקים ישנים נצבעו במספר מערכות צבע לא ידועות, ובעוביים שונים, ניתן 

פוגל, אלא בשכבות צבע לבצע את התיקונים לפי המפרט הטכני ללא צבע יסוד א

 כמופיע במפרט. יש לבצע ניסוי תיקון צבע מוקדם. PEועליון טמגלס  41אקופוקסי 

לבדיקת   Test Patchלפני ביצוע תיקוני צבע רחבים, יש לבצע ניסוי צביעה מקומי

 התאמת התיקון לצבע הישן. 

דיי לאחר ייבוש הצבע והקשייתו, הקבלן יבדוק את תיקוני הצבע במכשיר הולי

 וולט ובעזרת ספוג רטוב.  58במתח  ASTM D 5162-01 , Method Aלפי דטקטור 

יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט הטכני. יש להגיש למנהל דוח תוצאות בחינת 

 תיקוני הצבע לאישור.
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 הפלדה המועתקת תקונסטרוקצייריתוך   //.2/

מ"מ לסילוק כל  9 -יש להשחיז כהיכן שבוצע חיתוך בלהבה בזמן פירוק קונסטרוקציה,   .א

 האזור המושפע מחום, ורק אז להכין פאזות מתאימות לריתוך חדירה מלאה. 

מ"מ  9 -באלמנטים שבהם החיתוך ייעשה באופן מכאני למשל בדיסק יש להשחיז כ 

 בלבד.

 יש להסיר את ציפוי האבץ )הגלוון( מאזור הריתוך.  .ב

עם גז  GMAW צרת "זיקה" יבשה אומתו Z-4 (E-6013)יש לרתך עם אלקטרודות   .ג

  המנהל.שווה ערך מאושר על ידי , CO2כיבוי אש 

 יש לייבש את האלקטרודות דלות המימן  בתנור לפני ריתוך.  .ד

   +שעות לפחות מסיום הריתוך, יש לבדוק את כל הריתוכים בדיקה חזותית 99לאחר   .ה

ההשקה לבדוק  מהריתוכים, ואת ריתוכי 98%של  MPבדיקת חלקיקים  מגנטיים 

 ו/או לפי הנחיות הפיקוח ויועץ הריתוך.   בדיקת רנטגן

הרס ואישורם, ולאחר הכנת השטח בניקוי מכאני -לאחר בדיקת הריתוכים ללא  .ו

יש לצבוע את אזור הריתוך בצבע יסוד  תוך יצירת חספוס על פני המתכתבמלטשת 

 ם לפי המפרט.ועליו במערכת הצבע לתיקוני SSPCרכיבי עשיר אבץ -אפוקסי דו

 

 קורתיב 2/.2/

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים 

בבית המלאכה, בקורתו הסופית של המפקח לפני הבאתם למקום העבודה. אשור 

להבאתם למקום החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס ולאחר 

שנדרשו על ידו. כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או  שבוצעו בהם כל התיקונים

)בדיקה ויזואלית של כל  9999באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה, על פי דרישות ת"י 

הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות( לפי הנחיות הבודק המומחה. הקבלן יישא 

 בעלות הבדיקות. הקבלן יגיש את דוחות הבחינה למנהל לאישור.

   

 הרכבה  1/.2/

על הקבלן לסייר בבנין )שטח העבודה( ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות 

להובלה ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד 

עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של 

ן האלמנטים הקיימים המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בי

ליסודות החדשים, כולל תימוכים זמניים נדרשים. על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, 

בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה הקיימת. בעת ההרכבה יש 

לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע התהוותם של 

לקים הנושאים. מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב מאמצים, בלתי מחושבים, בח

טעונה אישורו של המתכנן. האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה 

 עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה. 
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כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו. 

ה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, האחריות לשלמות המבנ

 יהיה על חשבונו.

 

 תכניות עבודה מפורטות  5/.2/

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה מפורטות. אשר יכילו בתוכם את פרטי 

 אביזרי העזר וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.

 
 

 אופני מדידה ומחירים  4/.2/

 שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו: 95למרות האמור בפרק 

 

 קונסטרוקצית הפלדה    

המחיר כולל את פירוק, אחסנת, הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם,   .א

קונסטרוקצית הפלדה תימדד "קומפלט" )יחידות שלמות*( הכוללת את כל 

מרכיבי האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה, הגלוון, הצביעה לפי הפירוט 

לעיל, השינוע, ההרכבה, הביסוס וכל המפורט בפרקים, ובסעיפים הרלוונטיים 

 למפרט הטכני המיוחד.   

מחירי פלטות העיגון  כוללים את ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו/או   .ב

 קידוח החורים לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'.

ן לפחות + סילר מיקרו 09הברגים יהיו ברגים מגולוונים תרמו דיפוזי בעובי   .ג

לפחות( וצבועים לאחר הרכבה  M16סיליקטי )ברגים לחיבור הקונסטרוקציה: 

   לפי המפרט, ומחירם כלול בהצעת הקבלן.

 אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים. 

 . A4 (316)בתוך המים הברגים יהיו   

הרכבה לפי ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב"מ יצבעו על ידי הקבלן לאחר   

 המפרט. מחיר הצביעה כלול בהצעת הקבלן.

חלקי קונסטרוקציה, הנמדדים ביחידות שלמות, יכללו את פלטות העיגון   .ד

 הצמודים להם. -והחיבור 

מיקרון וצביעה לאחר הרכבה, אריזה  09המחיר כולל גילוון תרמודיפוזי לעובי   .ה

 ושינוע לפי המפרט.

 

 אריזה ושינוע 6/.2/

לקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות בהובלה יש לארוז את ח

 ופירוק.

מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצוותיו  8.89המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי 

בעזרת סרט הדבקה.  בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי. שינוע 

ה בזהירות מרבית ובצורה ייעשה במשאיות ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוק
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שתימנע פגיעה בצבע. תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי עובדי 

צביעה מקצועיים ומיומנים, ליטוש האזור הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו 

סוג מערכת צבע הקיימת והגוון. הרכבה ותיקוני צבע תיעשה על ידי בעלי מקצוע 

רכיבי, ציוד -הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום צבע אפוקסי דומאומנים. לעובדי 

 ואמצעים מתאימים לערבוב חלק א' וחלק ב' ביחסי ערבוב נכונים.

 עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע. 

 יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר.

 

 גלוון חם 4/.2/

)ו/או  עם קירור אוויר בלבד 590באמבט בהתאם לת"י  הגלוון יבוצע בטבילה חמה  .א

(. המפעל המגלוון יהיה בעל מערכת עם קירור אוויר בלבד ISO 1461בהתאם לתקן 

יש לתאם מראש עם מפעל הגלוון  .ISO 9002ניהול איכות מאושרת  ומוסמכת לתקן 

במפעל  לפני מסירת החלקים לגלוון, שהחלקים המגולוונים המיועדים לצביעה יעברו

 , ולא קירור באמבט מים עם כרומטים.הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד

הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון חם. בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם, יש  .ב

לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי מתאים לגלוון 

בנושא הרכב כימי של הפלדה ובנושא הכנות לגלוון. חם. יש להתייעץ עם מפעל הגלוון 

בפלדה   (Si)או שו"ע.  תכולת סיליקון FE 360פלדה מתאימה לגילוון באבץ חם היא 

. לחלופין, תכולת 8.890% -פחות מ (P), ותכולת הזרחן 8.89% -תהייה פחות מ

. הקבלן 8.899% -פחות מ (P), ותכולת זרחן 8.99%לבין  8.90%תהייה בין   (Si)סיליקון

אחראי שהפלדה תתאים לגילוון באבץ חם. באם משתמשים בפרופילים מגולוונים בחום 

רכיבי מיוחד עשיר -, ייעשו תיקוני גילוון לאחר ריתוך בצבע אפוקסי דו590מראש לפי ת"י 

, תיקונים כנ"ל יבוצעו גם בחלקים שיורכבו באתר לאחר גילוון. יש לאשר SSPCאבץ 

 גלוון מראש.את הצבע לתיקוני 

עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגילוון. באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים  .ג

באמצעים מכאניים בלבד )לא בחיתוך בלהבה( לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם המפעל 

המגלוון והמתכנן.  אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים. לפני מסירה 

 90ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון ובקדח בקוטר עד לגלוון חם, יש להכין חורי 

מ"מ בלבד. לדוגמא: קידוח בפרופילים )בכיפות( האוטמות את ראשי או קצוות 

הפרופילים. באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד בברגים או 

ש לעגל קצוות באומים למתקן )כלים( יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל.  י

ו/או לפי הוראות יועץ הריתוך, ובהתאם  CO2מ"מ לפחות. הריתוכים יהיו  9לרדיוס 

הרס, ויהיו היקפיים ומלאים, כולל הורדת פיקים ונתזים. -לאישור המעבדה לבדיקות אל

חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה. אין לעבוד בלהבה, אלא רק בעיבוד מכני / 

 שבבי. 

 כים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים.כל הריתו 

לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים, סיגי ריתוך )שלקות ריתוך(, נתזי   .ד

הרס(, זפת ובטון. חלקי -ריתוך, צבע )לרבות צבע סימון, וצבע שנשאר מהבדיקות ללא
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כמו צבע, צבע סימון, זפת, סיגי ריתוך  פלדה ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים

)"שלקה"( וכו'. הסרת נתזי ריתוך, שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות מפעל המתכת / 

 המסגריה לפני המשלוח לגילוון. 

 היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון.  .ה

 ת.לפחו 590עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י   .ו

הגילוון ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות, חספוסים, קוצי גלוון ושיירי פלקס.   .ז

לאחר הגילוון יש להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא יורגשו חיספוסים. במידה 

ויהיה צורך בליטוש, הדבר ייעשה באמצעות דיסקת נייר לטש או דיסקה מחומר פלסטי 

M9ה. יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון חריגות במפעל . אין להשתמש בדיסקת השחז

הגילוון באופן מקצועי וכהכנה לפני צביעה.  התחלת עבודות צביעה תבוצע רק לאחר 

 שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון, לפני שטיפת חול וצביעה. 

 -אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )חיתוך, קידוח, ריתוך וכו'( בקונסטרוקציה   .ח

יש צורך בתיקון הגילוון. התיקון של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני או  -מפעל או באתר ב

ס"מ לפחות מעבר  9במרחק של  ISO 8501-1לפחות לפי תקן  St 3מכני יסודי לדרגה 

-לאזור התיקון, ליטוש, ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד אפוקסי דו

מיקרון. בכל מקרה, סוג צבע היסוד  988יבש כולל של  לעובי SSPCרכיבי עשיר אבץ 

אבץ ממשקל  09%עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח, ויכיל לפחות 

. )אין ISO 1461המוצקים. תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות בתקן 

 רכיבי(.-לתקן גילוון, לאחר ריתוך, בצבע אלומיניום סינתטי חד

מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ, באופן  חומרים  .ט

 שיאפשר מגע חופשי של אוויר בחלקים, ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.

 

 הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון, לפני מסירה למפעל הצביעה. 4/.2/

 לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד.  .א

 .(DROSS), ואבץ קשה (FLUX)גולוונים משאריות תלחים מפעל הגלוון ינקה שטחים מ  .ב

וללא מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק, בעל צבע אחיד, ללא שטחים מחוספסים 

אבץ וקוצי -על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר. נטיפים עם קצוות חדים

פוי, כגון עובי פחות . אם נתגלו פגמים בגילוון או בציגילוון לפני מסירתם למפעל הצביעה

לא יאושרו הרכיבים  -מן הנדרש, או שכבות סיגים, או שאריות תלחים או קוצי אבץ 

 לצביעה והרכבה.

יש לבצע בדיקה של הגילוון החם במפעל הגילוון לפני מסירת החלקים המגולוונים   .ג

 . לצביעה

שטח כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת 

 לצביעה, בדיקה של הכנת השטח לפני צביעה, בדיקת טיב הצביעה והאריזה למשלוח.

פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים   .ד

 ובנופשים.
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 איטום חורי הגלוון )במפעל הצביעה( 2/.2/

שה בריתוך אטימה לפני עקרונית, איטום חורי הגלוון וחריצים / מרווחים צרים ייע  .א

 צביעה.

לאחר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ   .ב

מתהליך הגילוון החם בעזרת ריתוך או באישור המנהל בעזרת חומר אטימה פוליסולפידי 

 .PPG PR-1750 B-11/2רכיבי בהברשה, למשל: -דו

לבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע יסוד, אם אין אפשרות לרתך, עבור חריצים צרים ב  .ג

, שהוא מרק עדין Stucco Cremeבמרק פוליאסטר מקצועי למכוניות, לדוגמא: 

 לפחחות וצבע רכב.

 

 ברגים, אומים, דסקות, ומוטות הברגה 2.21/

ברגים, מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות, וחייבים אישור המתכנן   .א

 (.9.0, וברגי עיגון 0.0)כללית, ברגים יהיו  , חוזק וציפוי.והקונסטרוקטור לסוג החומר

 Type 3.1מהיצרן המקורי לפי  COAכל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה   .ב

EN 10204. 

בגלוון תרמודיפוזי לפי ת"י  מגולוונים  0.0ומעלה יהיו בחוזק  M16ברגי קונסטרוקציה   .ג

בקרת איכות  .(Silicate Sealer)סיליקטי מיקרון לפחות + איטום  09עובי ל 0999

 : יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי.הגלוון

היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי מדידות עובי ציפוי אבץ והידבקות, כולל על דגמים   .ד

שטוחים מלווים לכל מנת ייצור, אשר יוגשו יחד עם תעודות האיכות מהיצרן לאישור 

 הפקוח.

)אין להשתמש  מש בברגים, מוטות הברגה, אומים ודסקיות מצופים באבץ קראין להשת  .ה

 בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי(.

קשיחים מגולוונים )ברגים, אומים, דסקות(, יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר עבודות   .ו

ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני להכנת שטח 

בגוון  PEאו אפיטמרין סולקוט( ובשכבת פוליאוריטן עליונה טמגלס  08)אקופוקסי 

הסביבה.הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הברגים, דסקות ואומים מגולוונים וברגי 

שלוש שכבות -מיקרון, כדלקמן: שתים  988רכיבי בעובי -פלב"מ במערכת צבע אפוקסי דו

 דרש.בגוון הנ PEועליון פוליאוריטן טמגלס  08אקופוקסי 

הברגים ייסגרו באמצעות שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיצית ולפי התוכניות   .ז

והנחיות הקונסטרוקטור.  סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת מדידת הסיבוב. הקצה 

 החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות.

 לפחות.  A4 (316)לב"מ ברגים ואומים בתוך המים יהיו ברגים ואומים פ  .ח

באלמנטים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור המהנדס והמפקח מראש לחומר וחוזק 

בורגי פלב"מ, עקב חשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצים בבורגי פלב"מ רגילים, 
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מיקרון  988במאמץ גבוה וחום.גם את ברגי הפלב"מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי 

 לאחר הרכבה

 

 עבודות נירוסטה /2.2/

 בלבד. L990בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה   .א

יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן. במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש לטפל   .ב

בנירוסטה כדלקמן: יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד  ריתוך מתאים. 

וד הגורם לשריפת שכבת המגן הפסיבית, ולכן פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מא

יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח, יש להבריש עליה משחת 

או ש"ע בהתאם להוראות היצרן  9089908898מק"ט סקופ  Pפסיבציה מסוג "פולינוקס" 

 ב.דקות. כל נקודות הריתוך יהיו משויפות ומוחלקות היט 98-ולשטוף במים לאחר כ

כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן ההתקנה,   .ג

 היציקה והעבודות באתר.

 בלבד.  990שייבות, ברגים, אומים וכו' יהיו מנירוסטה  –כל אביזרי הריתוך   .ד

 יעברו צביעה לפי המפרט הטכני. 316Lמעקות הנירוסטה מפלב"מ   .ה

 

 נגרות חרש  .21

 כללי /21.1

 במסגרת מכרז/חוזה זה על הקבלן לבצע את עבודות העץ הבאות:

 ת סיפון מעץ.ורצפ .א

 מושבי עץ בספסלים. .ב

 מאחז יד מעץ במעקות. .ג

 .גדרות מעץ .ד

 מלתחות מעץ. .ה

 סוכות מציל מעץ. .ו

 
מפרט כללי )יצירת -80)מוקדמות(  88העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים 

מפרט כללי לעבודות צביעה.  99יציקות( לנגרות אומן ופרק  סביבת עבודה יבשה לביצוע

העבודות כוללות יצור, הובלה והצבה. ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי המפרט הכללי 

והנחיות הקונסטרוקטור. כל מוטות ההברגה, הברגים והאומים יהיו בורג יעודי לעץ עם ציפוי 

, לאחר טיפול בצביעה ומתאימים לאלף שעות או ש"ע "TORX"קרמי מוגן מקורוזיביות דגם 

מלח, ומשוקעים בתוך העץ. לא יהיו קוצים, זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול לגרום -בתא

 לפציעה.

 

 משטחי עץ איפיון עצים ל 21.12

 אפיוני עצים /.21.12
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לקבל חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה ע"ג קונסטרוקציה מקורות עץ אורן פיני. על הקבלן 

מ'   לכל פרט לפני המשך העבודה טרם  9לקטע  מבוצע לדוגמה באורך  המנהלאת אישור 

 ביצוע העבודה.

 
 עץ איפאה:

 כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים.

 יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים.

 
 עץ אורן :

קשים ולסביבה העץ יהיה לאחר תהליך אימפרגנציה )חיטוי( בלחץ, עמיד לתנאי מזג אויר 

 ימית.

 
 עץ מהגוני למאחז יד במעקה:

העץ  כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים. יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים.

לכל פרטי העץ יהיה עץ  מתאים באיכות מעולה, חדש, יבש ובריא, נקי, ללא עיניים. סוג העץ 

דת משלוח מספק העץ המעידה על לפי הפרטים. באחריות הקבלן לספק תעו –ואופן הגימור 

טיב העץ ועל מקורו, ועל ייעודו לפרויקט זה. המנהל יהיה רשאי לדרוש בדיקה מעבדתית של 

(. הכלליבמפרט  9889המתאים לסוג העץ המסוים )סעיף  ISO העץ לפי דרישות תקן 

 .909הדרישות ללחות העץ לפי מפרט מכון התקנים מס' 

 אופני מדידה: לפי מ"ר.

 

 מתקנים בחוף ציבורי דרומי 21.12.2

                  1/, 12פרטים  –משטחי עץ ומדרגות עץ )מחוץ למים( 

העבודה כוללת הכנת הבסיס בקרקע, כולל שתית וקורות מבטון מזוין ואיטום שלהן, התקנת 

 קונסטרוקציית עץ 

ך של וכרשום בתכניות. העץ יעבור תהלי מנהלבמידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י ה

 אימפרגנציה בלחץ. אספקת 

והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ. 

 שימוש ברכיבים קיימים 

 מהפירוק יהיה לפי אישור המפקח באתר.

יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ  מתאים באיכות 

 ובריא, מעולה, חדש, יבש 

 לפי הפרטים.  –נקי, ללא עיניים. סוג העץ ואופן הגימור 

 לפי שטח -משטחים  המדידה:

 לפי אורך -מדרגות              

 

 2/, //פרטים  –משטחי עץ )בתוך המים( 

העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית מתכת, 

 הגנה במידה ותידרש. 
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וקציית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או בכל קונסטר

 חומר אחר להגנה כנדרש 

מ"מ. ייצור והרכבת מאחז יד מעץ  0סגורים בפח בעובי  08-בתכניות. יציקת יסודות מבטון ב

 מהגוני )לפי פרט(.

שום בתכניות. וכר מנהלהתקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י ה

 אספקת והתקנת כל הנ"ל 

 כולל לוחות עץ איפאה ו/או מהגוני במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ.

 ניתן להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור המפקח באתר.

 כלול במחירי האלמנטים )רמפת ירידה למים; מתקן טבילה עם קירוי( אופני מדידה:

 

 1/פרט  –מלתחה מעץ 

 העבודה כוללת אספקת החומרים, ביסוס, עיגון והתקנת המלתחה.

המלתחה תהיה מקונסטרוקציית ולוחות עץ אורן. טיב העץ, אופן העיבוד, אביזרי החיבור 

 .ותוטיפול הגמר יהיו עפ"י המפורט במוקדמות ובתכניות האדריכל

 סטרוקציה.הביסוס והעיגון יהיו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונ

 יחידה קומפלט. המדידה:

 

 A/6 ,B/6פרט  –סוכת מציל 

העבודה כוללת אספקה והתקנה של סוכת מציל מעץ, כולל ביסוס עפ"י תכניות ה מהנדס 

 וחיבור לתשתיות כמפורט להלן.

מ' לפחות מפני הקרקע,  9.09מ' נטו וכוללת משטח עליון בגובה  9.0X9.0הסוכה במידות פנים 

 מעץ ומדרגות עליה עם מסעדי יד משני הצדדים. לא תתאפשר עליה עם סולם. גג דו שיפועי

שלד הסוכה יהיה מעץ אורן רב שכבתי. המעטפת החיצונית מלוחות עץ אורן דקורטיבי 

והמעטפת הפנימית מעץ דקורטיבי בשיטת "נוט פדר". המרווח בין המעטפות ימולא בחומר 

העץ, אביזרי החיבור, אופני החיבור וצביעת  בידוד טרמי המתאים לתנאי האזור. כל חלקי

 העץ, יטופלו כמפורט במוקדמות שלעיל.

חלונות 'דריי קיפ' עם תריסי עץ  9דלתות עץ עם מנעול צילינדר,  9בנוסף תכלול הסוכה 

חלונות קבועים, פתח מבוקר עם צינור גלישה, תורן לדגל עם גלגלות הנפה, ארון  9ננעלים, 

שקעים בכל קומה, תאורה פנימית וחיצונית אנטי  9חצי אוטומט,  חשמל תיקני עם מפסקי

 ותהכל מבוסס על פרטי האדריכל ואנדלית, פתח הכנה למזגן והכנות למערכת כריזה.

 הקונסטרוקציה.ו

 לפי יחידה קומפלט כולל ביסוס ועיגון והתחברות לתשתיות. :המדידה

 

 
 מתקנים בחוף בינלאומי 21.12.1

 //פרט  -ים( משטחי עץ )בתוך המ 

ת מתכת, יהעבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצי 

 הגנה במידה ותידרש. 



  -/1/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

קונסטרוקציית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או בכל  

מ"מ.  0   עוביסגורים בפח ב 08-חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות. יציקת יסודות מבטון ב

 ייצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני )לפי פרט(.

וכרשום בתכניות.  מנהלהתקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י ה 

אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה ו/או מהגוני במידות הנדרשות וחיבורן 

 לקונסטרוקציית העץ.

 מהפירוק לפי אישור המפקח באתר.ניתן להשתמש ברכיבים קיימים  

 .כלול במחירי האלמנטים )רמפת ירידה למים; מתקן טבילה עם קירוי( אופני מדידה: 

 

 A/6 ,B/6פרט  –סוכת מציל  

העבודה כוללת אספקה והתקנה של סוכת מציל מעץ, כולל ביסוס עפ"י תכניות ה מהנדס  

 וחיבור לתשתיות כמפורט להלן.

מ' לפחות מפני הקרקע,  9.09מ' נטו וכוללת משטח עליון בגובה  9.0X9.0הסוכה במידות פנים  

 גג דו שיפועי מעץ ומדרגות עליה עם מסעדי יד משני הצדדים. לא תתאפשר עליה עם סולם.

שלד הסוכה יהיה מעץ אורן רב שכבתי. המעטפת החיצונית מלוחות עץ אורן דקורטיבי  

ט פדר". המרווח בין המעטפות ימולא בחומר והמעטפת הפנימית מעץ דקורטיבי בשיטת "נו

בידוד טרמי המתאים לתנאי האזור. כל חלקי העץ, אביזרי החיבור, אופני החיבור וצביעת 

 העץ, יטופלו כמפורט במוקדמות שלעיל.

חלונות 'דריי קיפ' עם תריסי עץ  9דלתות עץ עם מנעול צילינדר,  9בנוסף תכלול הסוכה  

, פתח מבוקר עם צינור גלישה, תורן לדגל עם גלגלות הנפה, ארון חלונות קבועים 9ננעלים, 

שקעים בכל קומה, תאורה פנימית וחיצונית אנטי  9חשמל תיקני עם מפסקי חצי אוטומט, 

 ואנדלית, פתח הכנה למזגן והכנות למערכת כריזה.

 הקונסטרוקציה.ו ות הכל מבוסס על פרטי האדריכל 

 ביסוס ועיגון והתחברות לתשתיות. לפי יחידה קומפלט כולל :המדידה 

 

 מבני בטון טרומיים  ./2

 בחוף ציבורי דרומי מבני שירותים יבילים /1./2

העבודה כוללת הכנת השטח )שתית(, פלטת בטון מזוין, הכנת תשתיות בתוך ומעל פלטת  

הבטון, אספקת מבנה שירותים טרומי עפ"י המפורט להלן, התקנתו וחיבורו למערכות 

 התשתית.

 טת הבטון תבוצע עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט המיוחד של מהנדס הקונסטרוקציה.פל 

התשתיות יכללו חיבורי מים, ביוב וחשמל ויבוצעו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרטים  

 המיוחדים של היועצים השונים, כל אחד בתחומו.

 

 4/פרט  –מבנה שירותים לנשים1גברים  א. 

 HLI-9008טרומי יביל, המבוסס על דגם "מואב" מק"ט מבנה השירותים יהיה מבנה  

 חדרים המופרדים בקיר בטון. 9והכולל  98-אריכא', העשוי בטון מזוין ב-של 'שחם



  -12/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

מ"מ, עובי הרצפה  988מ'. עובי הקירות החיצוניים והתקרה  9.98*9.98מידות המבנה  

 ק"ג. 99,888מ"מ. המשקל הכולל  08מ"מ ועובי המחיצות  998

הגג העליון: "מסטר גג" משוריין )שכבת פריימר + שתי שכבות ציפוי, לפי  ציפוי 

 הוראות היצרן, "פזקר" או שו"ע(.

 

 המבנה יכלול:  

 9 .חדרים, האחד לשירותי גברים והשני לשירותי נשים 

 9 .אסלות תלויות 

 9 .משתנות לגברים 

 0  ס"מ לפחות. 99*99כיורי חרס במידות 

 0  תלויות על הקיר. ס"מ, 98*08מראות במידות 

 0 .ברזים עם מזרם אלקטרוני 

 9 .פחי אשפה מנירוסטה, עם רגלית 

 9 .מתקנים לנייר ניגוב ידיים, תלויים על הקיר 

 0 .מתקנים לסבון תלויים על הקיר 

 ( מחיצות ודלתות טרספה(HPL  מ' לפחות. הדלתות עם נעילות  9.8בגובה

 תפוס/פנוי. 

  מ'. 9.8גובה  ס"מ עד 98*99חיפוי קירות בקרמיקה 

 .צביעה בסופרקריל מעל הקרמיקה 

  ס"מ. 98*98סליפ -ריצוף קרמיקה אנטי 

   דלתות חיצוניות עם משקופים ומסגרת פלדה מגולוונת ומילואה מעץ, או דלתות

פלדה תוצרת רב בריח או שו"ע, צבועות בצבע פוליאוריטן דו רכיבי, המתאים 

ם קשים(, בגוון    לפי בחירת לעמידות אקלימית בתנאי ים המלח )חוץ בתנאי

. הדלתות עם מנעולי צילינדר וידיות תואמות מפלדת RAL))קטלוג  מנהלה

 אלחלד.

  0  לפחות משטח הרצפה )פתח אור(. החלונות  9/0חלונות אוורור בשטח כולל של

מסוג רפפה עם מסגרת אלומיניום בצבע לבן ורפפות זכוכית בטיחותית לא 

 ם וסורגים.שקופה וכולל רשתות זבובי

   חופית מנוסרת" של  -חיפוי חיצוני באלמנטים טרומיים כדוגמת "כורכרית

 'אקרשטיין'. 

   ,0מערכת חשמל ותאורה הכוללת לוח חשמל תקני ( גופי תאורהW90X9 ושקע )

 (. W5X9מוגן מים בכל חדר, תאורת חוץ )

 

תקנים ולהנחיות למבני כל המידות, החומרים, סוגי האביזרים וחומרי הגמר יהיו מתאימים ל 

 שירותים בחופי רחצה.

ואנדליים ויתאימו -כל האביזרים, החומרים, אביזרי החיבור ואופני החיבור יהיו סוג א', אנטי 

 לתנאים המיוחדים של חוף ים המלח.



  -11/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

( הכוללות את DRAWINGS SHOPתכניות עבודה מפורטות )המנהל הקבלן יגיש לאישור  

האביזרים וחומרי הגמר, הגוונים וכד'. לא יחל הקבלן ביצור  כל המידות, החומרים, סוגי

 .המנהלמבנה השירותים בטרם קיבל בכתב את אישור 

 יחידה קומפלט, מותקנת ומחוברת לכל מערכות התשתית. המדידה: 

 

 4/פרט  –מבנה שירותים לנכים  ב. 

-HLI          מבנה השירותים יהיה מבנה טרומי יביל, המבוסס על דגם "כנען" מק"ט  

 . 98-אריכא', העשוי בטון מזוין ב-של 'שחם 9098

מ"מ, עובי הרצפה  988מ'. עובי הקירות החיצוניים והתקרה  9.98*9.98מידות המבנה  

 ק"ג. 9,888מ"מ. המשקל הכולל  08מ"מ ועובי המחיצות  998

פי ציפוי הגג העליון: "מסטר גג" משוריין )שכבת פריימר + שתי שכבות ציפוי, ל 

 הוראות היצרן, "פזקר" או שו"ע(.

  

 המבנה יכלול:

 .חדר אחד המחולק לתא שירותי נכים ולמלתחה 

  כל אביזרי העזר לנכים כמפורט בשרטוט והמתאימים לתקנות ולהנחיות

 הרלוונטיים.

  9 .אסלה תלויה 

  9  ס"מ לפחות. 99*99כיור חרס במידות 

  9  ס"מ, תלויה על הקיר. 58*09מראה במידות 

  9 .ברז עם מזרם אלקטרוני 

  9 .פח אשפה מנירוסטה, עם רגלית 

  9 .מתקן לנייר ניגוב ידיים, תלוי על הקיר 

  9 .מתקן לסבון תלוי על הקיר 

  ( מחיצות ודלתות טרספה(HPL  מ' לפחות. הדלתות עם נעילות  9.8בגובה

 תפוס/פנוי. 

   מ'. 9.8ס"מ עד גובה  98*99חיפוי קירות בקרמיקה 

  פרקריל מעל הקרמיקה.צביעה בסו 

  ס"מ. 98*98סליפ -ריצוף קרמיקה אנטי 

   ס"מ. 998*98ספסל עץ במידות 

   ס"מ, תלוי על הקיר. 98*99מדף עץ במידות 

   דלת חיצונית עם משקופים ומסגרת פלדה מגולוונת ומילואה מעץ, או דלת פלדה

 תוצרת רב בריח או שו"ע,

   לעמידות אקלימית בתנאי ים צבועה בצבע פוליאוריטן דו רכיבי, המתאים

. הדלת עם RAL))קטלוג  מנהלהמלח )חוץ בתנאים קשים(, בגוון לפי בחירת ה

 מנעול צילינדר וידיות תואמות מפלדת אלחלד.



  -15/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

  9  לפחות משטח הרצפה )פתח אור(. החלונות  9/0חלונות אוורור בשטח כולל של

 מסוג רפפה עם מסגרת 

  בטיחותית לא שקופה וכולל רשתות זבובים  אלומיניום בצבע לבן ורפפות זכוכית

 וסורגים.

   חופית מנוסרת" של  -חיפוי חיצוני באלמנטים טרומיים כדוגמת "כורכרית

 'אקרשטיין'. 

   ,9מערכת חשמל ותאורה הכוללת לוח חשמל תקני ( גופי תאורהW90X9 ,)9 

 (. W5X9שקעים מוגני מים, תאורת חוץ )

 

ביזרים וחומרי הגמר יהיו מתאימים לתקנים ולהנחיות למבני כל המידות, החומרים, סוגי הא 

 שירותים בחופי רחצה.

ואנדליים ויתאימו -כל האביזרים, החומרים, אביזרי החיבור ואופני החיבור יהיו סוג א', אנטי 

 לתנאים המיוחדים של חוף ים המלח.

וללות את ( הכDRAWINGS SHOPתכניות עבודה מפורטות ) המנהלהקבלן יגיש לאישור  

כל המידות, החומרים, סוגי האביזרים וחומרי הגמר, הגוונים וכד'. לא יחל הקבלן ביצור 

 המנהל.מבנה השירותים בטרם קיבל בכתב את אישור 

 יחידה קומפלט, מותקנת ומחוברת לכל מערכות התשתית. המדידה: 

 

 4/פרט  –פרגולה לקירוי מבני שירותים  

 והתקנה. העבודה כוללת אספקה, ביסוס, 

 HLI-9008מ"מ, כדוגמת  "פרגולה למבנה מואב" מק"ט  9הפרגולה תהיה מפח פלדה בעובי  

 אריכא'.-של 'שחם

הפרגולה תגולוון בגילוון כפול ותהיה צבועה בצביעה ימית כמפורט במוקדמות ובגוון עפ"י  

 .מנהלבחירת ה

וקציה ויכלול עיגון הביסוס יבוצע עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטר 

 למבנה עפ"י הנחיות היצרן.

 לפי יחידות. המדידה: 

 

 מבנה תחנת טרפו בחוף בינלאומי 12./2

 עבודות חשמל תאורה ותקשורת במפרט זה. - 80תאור המבנה ראה פרק  

 

 פיתוח נופי  .51

 עבודות הכנה ופרוק  /.51

ני חוף קיימים סעיף זה בא להוסיף על האמור בפרק מוקדמות בסעיף "פירוק מתק 

 והרכבתם" על כל תתי סעיפיו.

העבודה כוללת פרוק אלמנטים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ופינוי הפסולת למקום 

 , גם אם לא נאמר כך במפורש בכתב הכמויות.המנהלמאושר ו/או לפי הוראות 



  -14/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 הפרוק יהיה זהיר לצורך שימוש חוזר בתחום העבודה.

נם לפרוק, בגמר הפרוק יתוקן קצה קטע הפרוק ויוחזר למצבו במידה וחלק מהאלמנטים אי

הקודם. הפרוק  כולל גם את כל החלקים התת קרקעיים לרבות יסודות בטון לכל עומקם 

 חשמל, מים תקשורת וכד' ופינויים כאמור לעיל. ומערכות התשתית כדוגמת: צנרת

תוספת בעבור פעולות באחריות הקבלן גם תאום וניתוק מערכות התשתית ולא תשולם לו 

 אלו.

 בהתאם למפורט בכתב הכמויות.המדידה: 

 

 עקירת1העתקת עצים 

 .098900- 098999סעיפים  09פרק הכללי העבודה תבוצע עפ"י המפורט במפרט  

ידי גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח בהעתקת עצים בוגרים. המנהל רשאי -העבודה תבוצע על 

 מחויב לאשר גנן פלוני וללא מתן הסברים. לבדוק את כישורי הגנן המוצע ואינו

 ק"מ. 98   העתקת העצים תתבצע למקום עפ"י הנחיות המנהל ובתנאי שהמרחק לא יעלה על 

הכנת בורות השתילה ומערכת ההשקיה במקום החדש לא תחול על הקבלן, אך עליו לתאם  

 ולוודא כי המקום החדש מוכן לקליטת העצים.

הנדרש לצורך ההעתקה מקצועית, לרבות מנוף ומשאית וכן המחיר כולל את כל הציוד  

 תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות.

 לפי יחידות המדידה: 

 

 מתקנים בחוף ציבורי דרומי  51.2

 עבודות בניה וקירות /.51.2

העבודה כוללת חפירה, פינוי הפסולת, יציקת היסוד והקיר, זיון, תפרים, נקזים וכד', הכל 

 והמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה. ניות, הפרטיםעפ"י התכ

הקירות יהיו בקווים ישרים ו/או עגולים, עפ"י המפורט בתכניות. לא תשולם תוספת עבור 

 הביצוע בקווים עגולים.

 

 42, /1 פרט –קירות בטון בגמר טיח 

 שכבות. 9 -העבודה כוללת, בנוסף לאמור לעיל, גם אספקת החומרים וביצוע טיח חוץ ב

 98מ"מ, שכבה שנייה של טיח מיישר חיצוני בעובי  9שכבה ראשונה של הרבצה צמנטית בעובי 

 .מנהלמ"מ ושכבה עליונה של ציפוי אקרילי גמיש בהתזה, בטקסטורה ובגוונים עפ"י בחירת ה

 .מנהלמ"ר כל אחת, לבחירת ה 9הקבלן יבצע מספר דוגמאות של שכבה עליונה, בשטח 

ים לתנאי ים המלח עפ"י התחייבות היצרן ויישומם יהיה בהתאם כל החומרים יהיו מתאימ

להוראות היצרן, לרבות הצורך לעבוד בתנאי אקלים )טמפרטורה( מתאימים. לא תשולם 

לקבלן תוספת עבור עבודה בשעות חריגות או אם יהיה צורך לדחות את העבודה עד להתאמה 

 של תנאי האקלים.

 

 12פרט  –ים קירות בטון בחיפוי אלמנטים טרומי

העבודה כוללת, בנוסף לאמור לעיל, גם אספקת החומרים וחיפוי הקירות באלמנטים 

 טרומיים.



  -16/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

החיפוי יהיה מאלמנטים טרומיים מסוגים שונים כמפורט בתוכניות. סוגי החיפוי,  המידות, 

אופן הגימור, סוג המיקשר, גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות. על 

לקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי אלמנטים השונים וכן לבנות קטעי קירות  הקבלן

 מ"ר לפחות. 9לדוגמא בגודל 

 המחיר כולל גם את עיבוד פתחי הניקוז כמפורט בתוכניות ואת חיפוי צידי הקיר.

ידי יצרן -החיפוי יעשה בהדבקה, עפ"י המפרט של יצרן אבני החיפוי ובחומרים המאושרים על

 החיפוי.אבני 

 

 42, 12פרט  –נדבכי ראש )קופינג( מאבן 

העבודה כוללת אספקת החומרים, הדבקת טריזי אבן בתחתית האבנים ו/או האלמנטים 

 הטרומיים ובנית נדבך הראש.

 סוג האבן ומידותיה, צורת הסיתות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות.

זיתות וכן את צדי האבנים שבקצות העבודה והמחיר כוללים גם את סיתות צדי האבן בח

 הקירות, גם אם לא נאמר כך במפורש בתוכניות.

 ס"מ. ההדבקה ע"י דבק שיש. 9 -לפני הבניה יש להדביק בתחתית האבנים טריזי אבן בגודל כ

על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוג האבן, לצורת הסיתות ולכיחול. לצורך כך, הקבלן 

 .מנהלפחות לאישור המ' ל 9יבנה דוגמא באורך 

 לפי אורך. -נדבכי ראש בצורת מלבן   המדידה:

 לפי יחידה. -נדבכי ראש בצורת טרפז   

 

 מדרגות, אבני שפה וריצוף 51.2.2

 16פרט  –משטחי בטון חשוף 

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, יציקת בטון, זיון, תפרי התפשטות 

 וכד', הכל עפ"י התכניות, 

 הפרטים והמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה.

 פני הבטון יהיו בגמר בטון חשוף, חלק ו/או סרוק כמפורט בתכניות.

 ידי החלקה במכשיר מכאני ו/או בעבודת ידיים.-פני בטון חלקים יבוצעו על

במידה ורמת ההחלקה לא תהיה לשביעות רצונו של המתכנן ו/או המפקח, הקבלן יסתת ועל 

כל פני המשטחים האופקיים של הבטון. לא תותר החלקה נוספת ע"י יציקת חשבונו, את 

 שכבה נוספת מכל סוג שהוא.

מ"ר לפחות  9סרוק הבטון יבוצע בכיוונים עפ"י התכניות. על הקבלן לבצע דוגמא בשטח 

 . מנהללאישור ה

 ס"מ. 2.0X2.0פינות קטומות יבוצעו ע"י שימוש במשולש שווה שוקיים 

 שטח מבוצע בפועל.לפי   המדידה:

 

                  14, 14פרטים  –אבני שפה 

 העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, ובנית אבן השפה עם יסוד וגב בטון.

 אבני השפה יהיו מאלמנטים טרומיים שונים בהתאם למפורט בתוכניות.

 אלמנטים טרומיים יהיו בעלי תו תקן.

 עפ"י התכניות הפרטים והמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה. היסוד וגב הבטון יבוצעו



  -14/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

היציקה תהיה כנגד תבניות עץ. חלק הבטון שצריך להיות מכוסה באדמת גן יהיה בגמר בטון 

 חשוף עם פינה קטומה.

 לפי אורך. המדידה:

 

                  15פרט  –ריצוף אבנים משתלבות 

וק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, היד

האבנים והידוק סופי. האבנים יהיו מסוגים שונים, בגימורים שונים ובצורות הנחה  הנחת

 שונות, כמפורט בתוכניות.

אם לא ניתן להשלים משטח מאבנים שלמות, יש לחתוך אבנים, אך בכל מקרה לא יהיה 

ידי מסור שולחן. לא יותר -תוך יעשה עלס"מ. החי 98/98 -מ שימוש בחלקי אבנים הקטנים

 ידי גיליוטינה.-חיתוך על

השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט תעשה רק באישור המפקח ובכל מקרה רק ברווחים 

 ס"מ. 9 -הקטנים מ

סביב תאי ביקורת, עמודים וכד' תעשה השלמה ביציקת בטון עם חצץ 'עדש' ופיגמנט בגוון 

 ק המצע.הריצוף. היציקה תהיה עד לעומ

 לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול ים. ההידוק יעשה עם פלטה ויברציונית. 

 ס"מ. -+ /  9לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

תוצרת 'יעקובי' או  99500על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג "אבן סילר", מק"ט 

עשה בשתי שכבות. שו"ע. לפני הצביעה יש לנקות את השטח מאבק ושומנים. הצביעה תי

 שיטת הצביעה תהיה במברשת, רולר או ריסוס, הכל בהתאם להוראות היצרן.

 לפי שטח. :המדידה

 

 מתקנים בחוף בינלאומי  51.1

 עבודות בניה וקירות /.51.1

העבודה כוללת חפירה, פינוי הפסולת, יציקת היסוד והקיר, זיון, תפרים, נקזים וכד', הכל  

 והמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה.עפ"י התכניות, הפרטים 

הקירות יהיו בקווים ישרים ו/או עגולים, עפ"י המפורט בתכניות. לא תשולם תוספת עבור  

 הביצוע בקווים עגולים.

 

 41, 41, /4פרטים  -חיפוי קירות באבן  

העבודה כוללת, בנוסף לאמור לעיל, גם אספקת החומרים, קשירת רשת ברזל, קשירת האבן  

 בטון. ויציקת

החיפוי יהיה מאבנים טבעיות מסוגים שונים ובעיבודים שונים כמפורט בתוכניות. המידות,  

אופן הגימור, סוג המיקשר, גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות. על 

הקבלן לקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי אלמנטים השונים וכן לבנות קטעי קירות 

 מ"ר לפחות. 9לדוגמא בגודל 

 המחיר כולל גם את עיבוד פתחי הניקוז כמפורט בתוכניות ואת חיפוי צדי הקיר. 

 לפי שטח מדוד בחזית מתחתית האבן הראשונה ועד תחתית נדבך הראש. המדידה: 

 

 12פרט  –קירות בטון בחיפוי אלמנטים טרומיים  



  -14/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

קירות באלמנטים העבודה כוללת, בנוסף לאמור לעיל, גם אספקת החומרים וחיפוי ה 

 טרומיים.

החיפוי יהיה מאלמנטים טרומיים מסוגים שונים כמפורט בתוכניות. סוגי החיפוי,  המידות,  

אופן הגימור, סוג המיקשר, גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות. על 

רות הקבלן לקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי אלמנטים השונים וכן לבנות קטעי קי

 מ"ר לפחות. 9לדוגמא בגודל 

 המחיר כולל גם את עיבוד פתחי הניקוז כמפורט בתוכניות ואת חיפוי צידי הקיר. 

ידי יצרן -החיפוי יעשה בהדבקה, עפ"י המפרט של יצרן אבני החיפוי ובחומרים המאושרים על 

 אבני החיפוי.

 נדבך הראש.לפי שטח מדוד בחזית מתחתית האבן הראשונה ועד תחתית  המדידה: 

 

 41, 41, 42, /4, 12פרטים  –נדבכי ראש )קופינג( מאבן  

העבודה כוללת אספקת החומרים, הדבקת טריזי אבן בתחתית האבנים ו/או האלמנטים  

 הטרומיים ובנית נדבך הראש.

 סוג האבן ומידותיה, צורת הסיתות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות. 

את סיתות צדי האבן בחזיתות וכן את צדי האבנים שבקצות  העבודה והמחיר כוללים גם 

 אם לא נאמר כך במפורש בתוכניות. הקירות, גם

 ס"מ. ההדבקה ע"י דבק שיש. 9 -לפני הבניה יש להדביק בתחתית האבנים טריזי אבן בגודל כ 

על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוג האבן, לצורת הסיתות ולכיחול. לצורך כך, הקבלן  

 .מנהלמ' לפחות לאישור ה 9יבנה דוגמא באורך 

 לפי אורך. -נדבכי ראש בצורת מלבן   המדידה: 

 לפי יחידות. –נדבכי ראש בצורת טרפז                

 

 42פרט  –קירות בטון בגמר טיח  

 שכבות. 9 -העבודה כוללת, בנוסף לאמור לעיל, גם אספקת החומרים וביצוע טיח חוץ ב 

 98מ"מ, שכבה שנייה של טיח מיישר חיצוני בעובי  9של הרבצה צמנטית בעובי שכבה ראשונה  

 .מנהלמ"מ ושכבה עליונה של ציפוי אקרילי גמיש בהתזה, בטקסטורה ובגוונים עפ"י בחירת ה

 .מנהלמ"ר כל אחת, לבחירת ה 9הקבלן יבצע מספר דוגמאות של שכבה עליונה, בשטח  

ם המלח עפ"י התחייבות היצרן ויישומם יהיה בהתאם כל החומרים יהיו מתאימים לתנאי י 

להוראות היצרן, לרבות הצורך לעבוד בתנאי אקלים )טמפרטורה( מתאימים. לא תשולם 

לקבלן תוספת עבור עבודה בשעות חריגות או אם יהיה צורך לדחות את העבודה עד להתאמה 

 של תנאי האקלים.

 ד.לפי שטח מדוד בכל אחת מהפאות בנפר:  המדידה 

 

 מדרגות, אבני שפה וריצוף 51.1.2

 16פרט  –משטחי בטון חשוף  

העבודה כוללת אספקת החומרים , חפירה, הידוק שתית, יציקת בטון, זיון, תפרי התפשטות  

 וכד', הכל עפ"י התכניות, הפרטים והמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה.

 בתכניות. פני הבטון יהיו בגמר בטון חשוף, חלק ו/או סרוק כמפורט 

 ידי החלקה במכשיר מכאני ו/או בעבודת ידיים.-פני בטון חלקים יבוצעו על 



  -12/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

במידה ורמת ההחלקה לא תהיה לשביעות רצונו של המתכנן ו/או המפקח, הקבלן יסתת ועל  

חשבונו, את כל פני המשטחים האופקיים של הבטון. לא תותר החלקה נוספת ע"י יציקת 

 שכבה נוספת מכל סוג שהוא.

מ"ר לפחות  9סרוק הבטון יבוצע בכיוונים עפ"י התכניות. על הקבלן לבצע דוגמא בשטח  

 . מנהללאישור ה

 ס"מ. 2.0X2.0פינות קטומות יבוצעו ע"י שימוש במשולש שווה שוקיים  

 לפי שטח מבוצע בפועל.  המדידה: 

 

                  41, 14, 14פרטים  –אבני שפה  

 ומרים, חפירה, הידוק שתית, ובנית אבן השפה עם יסוד וגב בטון.העבודה כוללת אספקת הח 

 אבני השפה יהיו מאלמנטים טרומיים שונים בהתאם למפורט בתוכניות. 

 אלמנטים טרומיים יהיו בעלי תו תקן. 

בתוכניות האדריכלות היסוד וגב הבטון יבוצעו עפ"י התכניות הפרטים והמפרטים  

 הקונסטרוקציה.ו

כנגד תבניות עץ. חלק הבטון שצריך להיות מכוסה באדמת גן יהיה בגמר בטון היציקה תהיה  

 חשוף עם פינה קטומה.

 לפי אורך. המדידה: 

 

                   44, 46, 46, 15פרטים  –ריצוף אבנים משתלבות  

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים,  

ים והידוק סופי. האבנים יהיו מסוגים שונים, בגימורים שונים ובצורות הנחה האבנ הנחת

 שונות, כמפורט בתוכניות.

אם לא ניתן להשלים משטח מאבנים שלמות, יש לחתוך אבנים, אך בכל מקרה לא יהיה  

ידי מסור שולחן. לא יותר -ס"מ. החיתוך יעשה על 98/98 -מ שימוש בחלקי אבנים הקטנים

 די גיליוטינה.י-חיתוך על

השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט תעשה רק באישור המפקח ובכל מקרה רק ברווחים  

 ס"מ. 9 -הקטנים מ

סביב תאי ביקורת, עמודים וכד' תעשה השלמה ביציקת בטון עם חצץ 'עדש' ופיגמנט בגוון  

 הריצוף. היציקה תהיה עד לעומק המצע.

 ידוק יעשה עם פלטה ויברציונית. לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול ים. הה 

 ס"מ. -+/ 9לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  

 99500עפ"י הנחיות המנהל, על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג "אבן סילר", מק"ט  

תוצרת 'יעקובי' או שו"ע. לפני הצביעה יש לנקות את השטח מאבק ושומנים. הצביעה תיעשה 

 יעה תהיה במברשת, רולר או ריסוס, הכל בהתאם להוראות היצרן.בשתי שכבות. שיטת הצב

 לפי שטח. :המדידה 

 

 44, 45, 42פרטים  –מדרגות  

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה / חציבה, הידוק שתית, הכנת "צורך דרך", פיזור  

 תשתית ממצע סוג א', יציקת יסוד ופלטת בטון מזוין ובנית המדרגות. והידוק שכבת



  -1//- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

המדרגות יהיו בחתכים שונים ומאלמנטים שונים בהתאם למפורט בתוכניות. הבטון יהיה  

 הקונסטרוקציה. כמפורט בתכניות

האבן תהיה קשה ואחידה, ללא שברים, סדקים וגידים.  סוג האבן, מידותיה וצורת הסיתות  

 יהיו כמפורט בתוכניות. 

 על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוג האבן. 

 לפי אורך.  דה:המדי 

 

 45פרט  –ריצוף אבן  

 העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, שכבת חול ים, טיט והנחת האבנים. 

 גבי יסוד בטון. –בהתאם לתוכניות חלק מהריצוף יונח על  

האבן תהיה קשה ואחידה, ללא שברים, סדקים וגידים.  סוג האבן, מידותיה, צורת הסיתות,  

 והכיחול יהיו בהתאם למפורט בתוכניות.הפוגות 

על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוגי האבן השונים וכן לרצף דוגמא, לכל אחד מסוגי  

 מ"ר לפחות. 0הריצוף, בגודל 

 חיתוך האבנים יעשה ע"י משור שולחן בלבד. 

 לפי שטח. המדידה: 

 

 אופני מדידה למתקני חופים  51.5

 כללי /.51.5

והפריטים יבוצעו בהתאם לרשום במפרט הכללי, המפרט המיוחד ובתכניות. כל העבודות  

מחירי היחידה כוללים את כל העבודות והחומרים הרשומים בפרוט להלן ולפי המפורט 

 בתכניות. 

מחירי היחידה כוללים את הייצור, האספקה, ההובלה, השמירה וההרכבה במקום של  

רי היחידה של הפריטים הקיימים באתר ויש הפריטים הרשומים בפרק זה. כמו כן, מחי

להעבירם למקום חדש, כולל את כל עבודות ההכנה, הפירוק, התיקון, ההשלמה, ההובלה, 

 השמירה, ההתאמה וההרכבה כנדרש. מחיר היחידה כולל גם את העבודה בתוך מים.

 אופני המדידה של כל הפריטים והעבודות ימדדו באתר לפי אופני המדידה לעיל. 

אפשר להשתמש בחלקי שבילם מפירוק רק באישור המפקח. כל הרכיבים  שיפורקו יעברו  

 תיקונים ויורכבו מחדש רק לאחר אישור המפקח.

 

 ציבורי דרומיחוף  51.5.2

 ( המחיר כולל:/קירות בטון )פרט  

הכנת התשתית, מצעים, בטון רזה, יציקת בסיס הקיר והקיר, כולל אספקת והרכבת  

ת איטום, מלוי חוזר, הטמנת אביזרים בתוך הבטון לפי תכניות אדריכלות זיון, עבודו

 ויועצים, חיפוי אבן.

 בטון. מ"קלפי  :אופני מדידה 

 

 ( המחיר כולל:11מסלעה מאבן שכבות )פרט  

 עבודות עפר -



  -///- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 מצעים מהודקים -

 בטון רזה -

 יציקת בסיס בטון והרכבת זיון )כולל אספקת החומרים( -

 וםעבודות איט -

 בניית מסלעה -

 מילוי חוזר -

 בטון רזה לפי מ"ר.ו בטון לפי מ"ק לפי מ"ר מסלעה, בסיס: אופני מדידה 

 

 ( המחיר כולל:16רצפת בטון למקלחת )פרט  

 הכנת תשתית -

 מצע סוג א' מהודק -

 בטון רזה -

 משטח בטון עם עיבודים וזיון לי התכניות -

 הגבהת בטון כולל זיון -

 ם לפי תכניותהטמנת אביזרי -

 תפרים ומילויים -

 לפי מ"ר :אופני מדידה 

 

 ( המחיר כולל:12מדרגות )פרט  

 עבודות עפר -

 מצק מהודק -

 יריעות פוליאתילן -

 יציקת בטון והרכבת זיון לפי התכנית )כולל אספקת החומרים( -

 מדרך עץ לפי תכ' אדריכלות -

 (90נורות ועץ )לפי פרק ימעקות )מסעדי יד( מצ -

 לפי מ"ר בהיטל אופקי :אופני מדידה 

 

 ( המחיר כולל1/שביל מעץ )פרט  

 עבודות עפר -

 מצע מהודק -

 איטום -

 ס"מ והרכבת זיון 99מרצף בטון בעובי  -

 מדרך עץ -

 לפי מ"ר : אופני מדידה 

 

 ( המחיר כולל://רמפה ירידה למים )פרט  

 עבודות הכנה ועפר  -

 אספקת והרכבת שביל ירדה למים  -



  -2//- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית מתכת,  העבודה כוללת  -

הגנה במידה ותידרש. קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד 

 08-למתכת מגולוונת או בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות. יציקת שדות מבטון ב

 מעץ מהגוני )לפי פרט(. מ"מ. ייצור והרכבת מאחז יד 0סגורים בפח בעובי 

וכרשום בתכניות.  מנהלהתקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י ה  -

אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן 

 לקונסטרוקצית העץ.

 אופני מדידה: לפי מ"ר שביל 

 

 כולל:( המחיר 2/ביסוס למצללה ומשטח עץ בתוך המים )פרט  

 עבודות בתוך המים -

 הכנת שתית -

 יסודות מבטון מזויין -

 מ"מ 0איטום יסודות בפח  -

 .מנהלרצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ לפי בחירת ה -

 אספקת והרכבת עמוד המצללה מפלדה  -

 מנהלמצללה לפי בחירת ה -

 הגבהות בטון להגנה על החיבורים -

 .ח עץ כולל מעקה לפי מ"ראופני המדידה: לפי יחידה )קומפלט(, משט 

 

 ( המחיר כולל:4/, 6/, 1/בסיס למבנים יבילים ומלתחות מעץ )פרטים  

 עבודות שתית -

 ס"מ 99מרצף בבטון מזויין בעובי  -

 אביזרי חיבור והכנות אחרות בתוך ומעל מרצף הבטון -

אספקת והרכבת מבני שרותים טרומיים )שחם אריכא( כולל קירוי הגג בפרגולה  -

ה מגולוונת וצבועה, מעוגנת על גג המבנה ועל שני עמודי תמיכה עשויה מפלד

 .מנהלבחזית. הפרגולה מכוסה בפח גלי לפי בחירת ה

 אספקה והרכבת שני מבני מלתחות מעץ -

 אופני המדידה: לפי יחידה )קומפלט(, המרצף לפי מ"ר. 

 

 ( המחיר כולל6/יסודות לסככת מציל )פרט  

 הכנת השתית ועבודות עפר -

 מבטון מזויין יסודות -

 איטום ביטומני של היסוד -

 ות.אספקת והרכבת סככת מציל לפי תכ' אדריכל -

 אופני המדידה: לפי יחידת סככה )קומפלט( 

 

 ( המחיר כולל:2/ס"מ )פרט  21/פרט גדר  
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 הכנת השתית ועבודות עפר -

 בטון רזה -

 בסיסים מבטון מזויין -

 איטום ביטומני של הבסיס -

 גדר רשת עם עמודונים מפלדה -

 קורות חיזוק )קיפול הרשת( מפלדה מגולוונת וצביעה -

 ופני המדידה : גדר לפי מ"א, א 

 

 ( המחיר כולל:21כנפי )פרט -שער דו 

 הכנת השתית ועבודות עפר -

 בטון רזה -

 יסודות מבטון מזויין -

 איטום היסודות -

 כנפי במסגרת פרופילי פלדה, לפי תכ' אדריכלות-אספקת והרכבת שער דו -

 גלון וצביעה -

 ופני המדידה: שער לפי יחידה )קומפלט(,  א 

 

 ( המחיר כולל/2בסיס לעמוד מחסום לרכב )פרט  

 הכנת השתית  -

 יסוד בטון מזויין -

 איטום היסוד -

 אספקת והרכבת עמוד מחסום -

 אופני המדידה: הכל כלול במחיר העמוד 

 

 ( המחיר כולל22משטח לשטיפת רגליים )פרט  

 ועבודות עפרהכנת השתית  -

 ס"מ. 9בטון רזה בעובי  שכבת -

 98-מרצף מבטון מזויין ב -

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה -

 הכנה לעבודות אינסטלציה  -

 .בטון לפי מ"קאופני המדידה:  

 

 ( המחיר כולל:21מים )פרט  תלברזייבסיס  

 הכנת השתית -

 ס"מ. 9שכבת בטון רזה בעובי  -

 98-יסוד מבטון מזויין ב -

   ני מעל לבטון הרזהאיטום ביטומ -

 הכנות לעיגון הברזיות ולעבודות אינסטלציה. -



  -5//- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 .בטון לפי מ"קאופני המדידה:  

 

 ( המחיר כולל:25בסיס לספסל )פרט  

 הכנת שתית -

 יסוד מבטון מזויין -

 איטום ביטומני של היסוד -

 אספקת והרכבת ספסל לפי תכ' אדריכלות -

 .לפי יחידה )ספסל( קומפלט: אופני המדידה 

 

 ( המחיר כולל:24וד לאשפתון )פרט יס 

 הכנת שתית -

 יסוד מבטון מזויין -

 איטום ביטומני של היסוד -

 ות.אספקה, עיגון והרכבת אשפתונים לפי תכ' האדריכל -

 .אופני המדידה: לפי יחידה )קומפלט( 

 

 ( המחיר כולל:26יסוד ספסל בטון ועץ )פרט  

 הכנת שתית -

 יסוד מבטון מזויין -

 ודאיטום ביטומני של היס -

 אספקת והרכבת ספסל לפי תכ' אדריכלות -

 .לפי יחידה )ספסל( קומפלט: אופני המדידה 

 

 ( המחיר כולל:24בסיס בטון לעיגון ארון הגנה למערכת השקייה )פרט  

 הכנת השתית -

 ס"מ. 9שכבת בטון רזה בעובי  -

 98-יסוד מבטון מזויין ב -

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה -

 לפי יחידה )קומפלט(, יריעות לפי מ"ר. אופני המדידה: 

 

 ( המחיר כולל:14, 15, 11בסיסים לשלטים )פרטים  

 הכנת שתית -

 בטון רזה -

 יסוד מבטון מזויין -

 איטום ביטומני של היסוד -

 פלטות עיגון -

 אספקת והרכבת שלטים כולל עמודי מתכת מגולוונים וצבועים -

 הגבהות מבטון להגנת החיבור -



  -4//- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 .ידה )שלט( קומפלטלפי יח :אופני המדידה 

 

 חוף בינלאומי 51.5.1

 ( המחיר כולל6/יסודות ושיפוץ סככת מציל )פרט 

 הכנת השתית ועבודות עפר -

 יסודות מבטון מזויין -

 איטום ביטומני של היסוד -

 ותאספקת והרכבת סככת מציל  משופצת לפי תכ' אדריכל -

 אופני המדידה: לפי יחידת סככה )קומפלט(

 

 המחיר כולל:( /4קירות בטון )פרט 

הכנת התשתית, מצעים, בטון רזה, יציקת בסיס הקיר והקיר, כולל אספקת והרכבת 

זיון, עבודות איטום, מלוי חוזר, הטמנת אביזרים בתוך הבטון לפי תכניות אדריכלות 

 ויועצים, חיפוי אבן.

 לפי מטר מעוקב בטון. :אופני מדידה

 

 ( המחיר כולל:45מדרגות )פרט 

 עבודות עפר -

 מהודקמצע  -

 יריעות פוליאתילן -

 יציקת בטון והרכבת זיון לפי התכנית )כולל אספקת החומרים( -

 ות.האדריכלפרטי ותוכניות חיפוי אבן לפי  -

 לפי מטר בכוון העליה  –אופני מדידה 

 

 ( המחיר כולל:41-ו 61ס"מ )פרטים  21/פרט גדר 

 הכנת השתית ועבודות עפר -

 בטון רזה -

 בסיסים מבטון מזויין -

 יטומני של הבסיסאיטום ב -

 גדר רשת עם עמודונים מפלדה -

 קורות חיזוק )קיפול הרשת( מפלדה מגולוונת וצביעה -

גדר לפי מ"א, בטון רזה ואיטום לפי מ"ר, בטון ועבודות עפר לפי  אופני המדידה : 

 מ"ק.

 

 ( המחיר כולל:44כנפי )פרט -שער דו

 הכנת השתית ועבודות עפר -

 בטון רזה -
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 יסודות מבטון מזויין -

 יטום היסודותא -

 כנפי במסגרת פרופילי פלדה, לפי תכ' אדריכלות-אספקת והרכבת שער דו -

 גלון וצביעה -

שער לפי יחידה )קומפלט(, בטון רזה ואיטום לפי מ"ר, בטון  אופני המדידה: 

 ועבודות עפר לפי מ"ק.

 

 ( המחיר כולל://מסעד יד לרמפה )פרט 

 יצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני )לפי פרט( -

 מ"א מעקה.אופני המדידה: 

 

 מסעד יד לצידי המדרגות

 מסעד יד במרכז המדרגות המחיר כולל:

 יצור והרכבת מסעדי יד לפי תכ' אדר' -

 מטר בהטל אופקיאופן המדידה: 

 

 ( המחיר כולל://רמפה ירידה למים )פרט 

 עבודות הכנה ועפר  -

 אספקת והרכבת שביל ירדה למים  -

השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית מתכת, העבודה כוללת יישור והידוק   -

הגנה במידה ותידרש. קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד 

למתכת מגולוונת או בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות. התקנת קונסטרוקצית עץ 

והתקנת כל הנ"ל וכרשום בתכניות. אספקת  מנהלבמידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י ה

 כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקצית העץ.

 מ"מ. 0סגורים בפח בעובי  08-יציקת שדות מבטון ב -

 לפי מ"א שבילאופני מדידה: 

 

 ( המחיר כולל:16רצפת בטון למקלחת )פרט 

 הכנת תשתית -

 מצע סוג א' מהודק -

 בטון רזה -

 כניותמשטח בטון עם עיבודים וזיון לי הת -

 הגבהת בטון כולל זיון -

 הטמנת אביזרים לפי תכניות -

 תפרים ומילויים -

 לפי מ"ר: אופני מדידה

 

 ( המחיר כולל22משטח לשטיפת רגליים )פרט 
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 ועבודות עפרהכנת השתית  -

 ס"מ. 9שכבת בטון רזה בעובי  -

  08-מרצף מבטון מזויין ב -

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה -

 אינסטלציה הכנה לעבודות  -

 אופני המדידה: לפי יחידה )קומפלט(

 

 ( המחיר כולל:26בסיס לספסל )פרט 

 הכנת שתית -

 יסוד מבטון מזויין -

 איטום ביטומני של היסוד -

 אספקת והרכבת ספסל לפי תכ' אדריכלות -

 לפי יחידה )ספסל( קומפלט :אופני המדידה

 

 ( המחיר כולל:24יסוד לאשפתון )פרט 

 הכנת שתית -

 מזויין יסוד מבטון -

 איטום ביטומני של היסוד -

 ותאספקה, עיגון והרכבת אשפתונים לפי תכ' האדריכל -

 

 לפי יחידה )קומפלט(אופני המדידה: 

 

 ( המחיר כולל:21בסיס לברזית מים )פרט 

 הכנת השתית -

 ס"מ. 9שכבת בטון רזה בעובי  -

 08-יסוד מבטון מזויין ב -

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה -

 ת לעיגון הברזיות ולעבודות אינסטלציה.הכנו -

 לפי יחידה )קומפלט(אופני המדידה: 

 

 ( המחיר כולל/2בסיס לעמוד מחסום לרכב )פרט 

 הכנת השתית  -

 יסוד בטון מזויין -

 איטום היסוד -

 אספקת והרכבת עמוד מחסום -

 הכל כלול במחיר העמודאופני המדידה: 

 

 מחיר כולל:עמודים מפרופילי מתכת )הכנה לקרור והצללה( ה
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 הכנת השתית -

 עבודות עפר -

 ס"מ 9שכבת בטו רזה בעובי  -

 08-יסוד מבטון מזויין ב -

 איטום ביטומני מעל לבטון הרזה ומסביב ליסוד -

 עיגון העמודים -

 עמודים כמתואר בסעיף בכמויות -

 לפי יחידה )קומפלט(אופן המדידה: 

 

 ( המחיר כולל:/4פרגולה מפלדה ועץ )פרט 

 עבודות עפר -

 תהכנת תשתי -

 ס"מ 9שכבת בטון רזה בעובי  -

 08-יסוד מבטון מזויין ב -

 איטום ביטומני מעל לבטון הרזה ומסביב ליסוד -

 אספקה והרכבה של קונסטרוקצית פלדה ועץ לפי תכניות -

 לפי מ"ר בהיטל אופקיאופן המדידה: 

 

 ( המחיר כולל:14, 15, 11בסיסים לשלטים )פרטים 

 הכנת שתית -

 בטון רזה -

 יסוד מבטון מזויין -

 איטום ביטומני של היסוד -

 פלטות עיגון -

 אספקת והרכבת שלטים כולל עמודי מתכת מגולוונים וצבועים -

 הגבהות מבטון להגנת החיבור -

 לפי יחידה )שלט( קומפלט: אופני המדידה

 

 

 השקיה גינון ועבודות     /5

 כללי 

 תחום הפרק 

הכשרת קרקע לשתילה, פרק זה מתייחס לעבודות גינון והשקיה הכוללות מערכות השקיה,  

 עבודות הנטיעה לסוגיהן ואחזקת הגן.

כל העבודות בפרק זה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה בהוצאת משרד  

 (.  09הביטחון )פרק 

 מפרט מיוחד זה, מטרתו להוסיף עליו ולהדגיש את הסעיפים החשובים אך לא להחליפו. 
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קשר בין מספור הסעיפים במפרט מיוחד זה, לבין מספור על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל  

 הסעיפים במפרטים אחרים.

 

 חוקים ותקנות 

חדש(,  – 9)סוג  9הקבלן המבצע או מנהל העבודה בשטח, יהיה בעל אישור תקף לגנן מספר  

 לביצוע עבודות נשוא מכרז זה והמלצות לאישור טיב עבודתו. בעל ניסיון מוכח

בצע קבלן משנה, יש לקבל מראש את אישור המפקח להעסקתו של במידה ואת העבודה י 

 קבלן המשנה.

כל העבודות יבוצעו בהתאם לחוקים, לתקנות ולכללי הבטיחות הקשורים בביצוע העבודה וכן  

 עפ"י הפרסומים וההמלצות של משרד החקלאות ונציבות המים.

רק עם חומרים שאושרו  שימוש בחומרים המיועדים לחיטוי קרקע, הדברה ודישון, יבוצע 

 לשימוש בישראל. 

פי כל כללי הבטיחות והזהירות עפ"י -ידי מי שהוסמך לכך ועל-עבודות אלו יבוצעו רק על 

 הנחיות היצרן.  

 

 תאום תשתיות  

הקבלן יוודא שנעשה תאום מערכות תשתית. לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן עם הגורמים  

 וע העבודה.המתאימים ויקבל אישור בכתב לביצ

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה, חשמל -עבודה בסמוך למתקנים עיליים או  תת 

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו  –וטלפון, ריהוט גן וכדומה 

 ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

עיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע קרק-מערכות תת 

קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לא יהיה בו -העבודה בתחום מתקן תת

 כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של 

קל קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. נת-הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת 

קרקעי, יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו הוראות -הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת

 על אופן הטיפול בו.

 

 שלבי ביצוע  

לפני תחילת העבודה באתר, על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים ואת המפקח לישיבת  

 תאום לקבלת הנחיות.

פקח על מנת שהקבלן יוכל להמשיך כל שלב משלבי הביצוע מחייב קבלת אישור המתכן והמ 

 בעבודתו.

יש להקפיד הקפדה יתרה על קיום סעיף זה לגבי אותם שלבים העתידים להיות סמויים מן  

 העין, כגון צנרת השקיה, עיבוד הקרקע, זיבול ודישון וכד'.

בעבודות שיש קושי במדידתן כגון אדמת גן, זבל ודשן בתפזורת, שתילים וכיוצ"ב, הקבלן  

ר למפקח ביחד עם החשבון, תעודות משלוח ו/או מסמך אחר המאשר את הכמויות יעבי

 שבוצעו בשטח.
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 בטיחות וניקיון  

בכל תקופת העבודה ועד למסירה הסופית של השטח, הקבלן יקפיד על ניקיון וסדר יום יומי  

 באתר, מבחינה בטיחותית  ואסתטית.

ות של משרד העבודה, הרשות המקומית כל העבודות יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות וההנחי 

 וכל תקנה והנחיה הקשורה בביצוע העבודה.

על הקבלן לדאוג לגידור שטחי העבודה, הגנה על בורות פתוחים, שילוט אזהרה, מניעת  

 מפגעים תנועתיים ולהימנע מכל פעולה אשר יש בה לסכן את שלום הציבור.

  קח.ידי המפ-חומרי עבודה ירוכזו במקום שיאושר על 

כבישים, מדרכות, איי תנועה וכל שטח אחר המשמש את הציבור יהיה נקי מחומרי פסולת,  

 גזם ולכלוך.

 שטחי גינון יהיו נקיים מפסולת ומעשביה. 

 ידי הרשות המקומית.-ידי הקבלן ועל חשבונו למקום מאושר על-חומרי הפסולת יפונה על 

יהיה אחראי לכל פגיעה ונזק שיגרם לאדם  לא ישולם לקבלן עבור ביצוע פעולות אלו והקבלן 

 או לרכוש כתוצאה מאי ביצוע של כל הפעולות הנדרשות.

 

 מסירה ראשונה  

בגמר העבודה ימסור הקבלן את השטח מסירה ראשונה לרשות המקומית ובנוכחות המפקח  

 והמתכנן.

זמנים  אישור המסירה יהיה בכתב ויכלול תאריך מדויק של תחילת תקופת האחזקה ולוח 

 לביצוע התיקונים שידרשו במהלך המסירה.

אם הרשות לא תקבל את הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק את השטח  

 ללא תשלום, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד למסירה הראשונה.

הקבלן רשאי לבקש מסירה של השטח בשלבים, אם השטח מוגדר באופן פיזי ברור, אך הדבר  

 תנה בהסכמת הרשות המקומית.מו

שלושת חודשי האחזקה הראשונים יהיו על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד עבור  

חודשים אלו ועליו לכלול את כל הוצאותיו הנובעות מכך, במחירי  9 -האחזקה והטיפול ב

 היחידה של פרטי העבודה השונים.

 

 אחריות 

ע עד למסירה הראשונה ולאורך כל תקופת הקבלן יהיה אחראי במשך כל תקופת הביצו 

תפחת משנה מיום המסירה הראשונה, לשלמות ותקינות כל  האחזקה, אך לתקופה שלא

 מרכיבי הגן ובכלל זה למתקנים, לריהוט הגן, למערכות ההשקיה ולכל מרכיבי הגינון.

היא, הקבלן יתקן ו/או יחליף על חשבונו כל מרכיב ממרכיבי הגן אשר יפגע מכל סיבה ש 

 לרבות פגיעה כתוצאה מגניבה ו/או מפגיעה מכוונת )וואנדליזם(.

כמו כן יהיה הקבלן אחראי לקליטת הצמחים.  על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא  

 נקלטו, בשתילים חדשים. 

כנדרש במסמכי החוזה. שתילים אשר לא  –טיב השתילים שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם  

ה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים ייחשבו כאילו יראו סימני צמיח

 לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. 
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מודגש כי במסגרת אחריות הקבלן לשמור גם על ניקיון הגן, שמירה יומיומית, לפנות מהשטח  

 כל לכלוך ופסולת ולרוקן את פחי האשפה למקום שפיכה מאושר.

 

 י מדידהאופנ  

"אופני המדידות של  – 0988.88מדידת הסעיפים לצורך תשלום תבוצע כאמור בתת פרק  

 שבמפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון. עבודות גינון והשקיה" 

 

 בנוסף על האמור לעיל מודגש כי: 

  כל המחירים כוללים את אספקת כל החומרים והאביזרים ואת כל העבודות הדרושות

 פעלה מושלמת של כל עבודה המתוארת בכתב הכמויות.וה לצורך התקנה

  :המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף גם את עבודות הלוואי והעזר, כגון

 מדידה וסימון, הסדרי  בטיחות, הכנת תכניות עדות, אחריות וכד'.

  כל הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות ותקבענה סופית לאחר גמר הביצוע על סמך

 אות מדידה. תוצ

  המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות. כמות העבודה

 שתבוצע בפועל תהיה עפ"י רישום ביומן העבודה.

  תשלום חשבונות המים הן בתקופת הבצוע, הן בתקופת האחזקה שעל חשבון הקבלן והן

 בתקופת האחזקה שבתשלום יחולו על הקבלן. 

 

 הכשרת הקרקע ואחזקה בודות הכנה,ע  /./5

 כללי 

עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: ניקוי והסרת צמחיה, עיבוד הקרקע,  

 הדברת עשבייה, יישור גנני, זיבול ודישון ויישור סופי.

 

 עיבוד הקרקע 

 העבודה כוללת הפיכת הקרקע ותיחוחה. 

ים, העבודה תבוצע בכלים בשטחים קטנים, בהם אין אפשרות לעבוד עם כלים מכניים גדול 

 ס"מ לפחות. 98ידניים ולעומק של 

בשטחים בהם יש להוסיף אדמה גננית, הקבלן ינקה את השטח מחומרי פסולת, אבנים  

ולכלוך, יתחח את שכבת הקרקע הטבעית העליונה ואחר יפזר את האדמה. אין לפזר אדמה 

 גננית על קרקע מהודקת.

 תב את פעולות הניקוי ועיבוד הקרקע.לפני פיזור האדמה יאשר המפקח בכ 
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 בדיקות קרקע  

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(, יש לבצע בדיקת קרקע. בדיקת  

הקרקע תעשה עפ"י הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת 

 שתאושר ע"י המפקח. 

בקרקע מובאת. קרקע מובאת תהיה דומה  הבדיקות יבוצעו בקרקע הטבעית הקיימת או 

בהרכבה לקרקע הטבעית. יש לקבל את אישור המפקח על מקור הקרקע המובאת ועל טיבה 

 טרם הבאתה לשטח וזאת עפ"י דוגמא ובצרוף תוצאות הבדיקות.

דגימות לחלקה, אשר יעורבבו היטב למדגם אחיד  98הבדיקות יילקחו באופן מייצג, לפחות  

 ק"ג. 9 -עבדה דגימה במשקל כממנו תילקח למ

 

 רמת הסף לאישור הקרקע תהיה לפי הטבלה הבאה: 

 

 הערות רמת סף יחידות גורם נבדק 
  99עד  % גיר כללי 9
9 PH  0 – 9.9  
  9עד  דציסימנס / מ' (C.Eמוליכות חשמלית ) 9
0 SAR ככל שהערך יותר נמוך כן ייטב 0עד  יחס נתרן לסידן + מגנזיום 
מ"ג/ק"ג יש לדשן  99-ברמה הנמוכה מ 99 - 988 מ"ג / ק"ג בשיטת אולסן זרחן 9

 9ק"ג/דונם סופרפוספט לכל   0-ב
 מ"ג/ק"ג חסר

-מ"ג/ל' יש לדשן ב 98-ברמה הנמוכה מ 98לפחות  מ"ג / ליטר אשלגן במיצוי סידן כלורי 0

מ"ג/ל'  9ק"ג/דונם אשלגן כלורי לכל  99

 חסר

מ"ג/ק"ג יש לדשן  99-ברמה הנמוכה מ 99לפחות  ק"גמ"ג /  N-NO3חנקן חנקתי   9

 9ק"ג/דונם חנקן צרוף לכל  9-ב

 מ"ג/ק"ג חסרים

  98 - 98 % אינדקס פלסטיות 0

 גודל גרגיר 5

 988עובר נפה מס. 

 9הקרקע לא תכיל אבנים שגודלן מעל  98 - 08 %

 98%ס"מ. שיעור האבן לא יעלה על 

 

 .המנהלדרישות הסף תטופל עפ"י הנחיות קרקע טבעית קיימת שאינה עומדת ב 

במידה והקרקע אותה התכוון הקבלן להביא לשטח אינה עומדת בדרישות הסף, הקבלן ישפר  

או יביא במקומה  המנהלאת הדרוש, על חשבונו, עפ"י המלצות המעבדה ו/או עפ"י הנחיות 

 קרקע אחרת.

 
 אדמת גן  

 האדמה ובכל אופן סוג עית הקיימת בשטחאדמת גן מובאת, תהיה מסוג כדוגמת הקרקע הטב 

. האדמה תילקח משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו ע"י יאושר ע"י המנהל

. הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שנתית המנהל

הבדיקה ורב שנתית ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה תעמוד בכל דרישות 

 כמפורט בסעיף "בדיקות קרקע" שלעיל.

אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום מאושר  

 והקבלן יחויב להביא במקומה אדמה בהתאם לטיב הנדרש, ללא תוספת מחיר.



  -21/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

ס"מ )לאחר נחיתה(, גם אם לא נאמר כך במסמכי  08עובי שכבת הקרקע  יהיה לפחות  

 העבודה. 

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה לקרקע  08כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של  

 המקומית.

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא זהה בהרכבה או קלה  08כאשר מוסיפים קרקע שעומקה מעל  

 מהקרקע הקיימת, הכל באישור המתכנן והמפקח.

 

 אחזקה 

 הטיפול יחולו על הקבלן. החודשים הראשונים הוצאות האחזקה ו 9 -כאמור, ב 

פי דרישה ימשיך הקבלן לתחזק את השטח בתשלום, לתקופה בהתאם למפורט בכתב -על 

 .המנהל פי הנחיות-הכמויות או על

האחזקה תכלול את כל מרכיבי הגן, הכל כמפורט בסעיף "אחריות" שבמפרט זה, בתת פרק  

ים" שבמפרט הכללי בהוצאת "אחזקת גנ – 09.9"מסירת העבודה ואחריות" ופרק  – 09.80

 משרד הביטחון.

מודגש כי אחריות הקבלן בתקופת האחזקה היא כאחריות הרשות המקומית לאחזקת  

שטחים שבאחריותה ועל כן כוללת גם ניקיון יומיומי של הגן ושמירה על תקינות המתקנים, 

ה במכוון מערכות ההשקיה והגינון, לרבות תיקונם או החלפתם, אף אם הפגיעה בהם נעשת

 ידי גורם שלישי. -ו/או כתוצאה מתאונה ו/או על

בסוף כל חודש מחודשי האחזקה יערך סיור עם נציג הרשות המקומית לאישור האחזקה.  

 אישור זה יינתן בכתב בציון מפורט של תקופת האחזקה שאושרה. 

ל את במידה ועפ"י החלטת המפקח, הקבלן לא יעמוד בדרישות אחזקה, רשאי המפקח לפסו 

 תקופת האחזקה למשך הזמן הרלוונטי והקבלן יהיה חייב להשלים תקופה זו על חשבונו. 

 הצגת אישורי האחזקה החודשיים תהיה תנאי לאישור החשבון הסופי של הקבלן. 

בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית לרשות המקומית. אם מצב הגן לא ישביע רצון  

שך הזמן הדרוש לתיקון יהיה על חשבון הקבלן והמפקח הרשות, יתקן הקבלן את הדרוש. מ

 לא יאריך לשם כך את תקופת האחזקה.

 

 עבודות השקיה   2./5

 כללי 

תת פרק זה מתייחס לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי ולאספקת מים למתקנים  .  9

שונים בגן והמורכבות מצינורות פלדה, פוליאתילן ו/או פי.וי.סי. המערכת מתחילה 

קודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצנרת והאביזרים הדרושים בנ

 להפעלת המערכות באופן מושלם.

 אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנית לפני הביצוע. .  9

לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים  .  9

 ות. על כל סטייה מהלחץ הנדרש יש להודיע למפקח.לנדרש בתכני

הביצוע יחל רק לאחר קבלת אישור מהמפקח ובהתאם לתוכניות אשר ישאו את  .  0

 החותמת "לביצוע".

סעיפי כתב הכמויות כוללים במחירם את כל החומרים, אביזרי החיבור והעבודות  .  9

 הדרושים להפעלה מושלמת.



  -25/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

כאמור  As Made)בלן להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות )עם סיום העבודה, על הק .  0

 .מוקדמות של מפרט זה - 88בפרק 

 

 הזמנת חיבור מים 

ידי הקבלן ועל חשבונו, לרבות תשלום -חיבורי מים להשקיית גינון ציבורי מתוכנן, יוזמנו על 

 ידי הרשות המקומית.-כל האגרות והתשלומים כפי שיקבעו על

 ידי המתכנן.-שה בהתאם לנתונים שימסרו לקבלן עלהזמנת החיבורים תע 

חיבורי המים יהיו רשומים על שם הקבלן לאורך כל תקופות הביצוע והאחזקה. עם המסירה  

הסופית, ידאג הקבלן להחזרת חיבור המים לחברה המספקת ו/או להעברתו על שם הרשות 

 המקומית, הכל עפ"י הנחיות המפקח.

ר המים או יעבירו על שם הרשות, יהיה מחויב בהמשך תשלומי והקבלן לא יחזיר את חיבו  

 חשבונות המים החודשיים.

 

 מעברי כבישים, מדרכות וקירות 

בכל מקום בו חוצה הצינור כביש, שביל, קיר וכד' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת  . 9

ת המצב לקדמותו. )ע"י מילוי מהודק של המצעים והשלמת אשרוול ואח"כ להחזיר 

 י שפה, אספלט, ריצוף וכד'(.אבנ

 אם לא נאמר אחרת, עבודות אלו כלולות במחיר השרוול.     

השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור  . 9

מ"מ. קצות השרוולים יבלטו  0המושחל דרכו. בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 

. יש לסמן את המקום המדויק של השרוולים ע"י יתד משולי האלמנט אותו הם חוצים

 (.AS MADEקיימא אחר וכן בתוכנית העדות )-סימון או ע"י סימון בר

צינורות השרוול יהיו ללא מחברים או עם מחבר "חלק" שיאפשר השחלת הצינור דרכו.  . 9

 צינור העובר בתוך שרוול יהיה ללא מחברים.

 08 -יהיה כמפורט בתוכניות, אך עומקם לא יפחת ממספר צינורות השרוול ועומקם  . 0

 ס"מ בחציית מדרכה. 98 -ס"מ בחציית כביש ו

שרוול יעבור משטח מגונן אחד לשטח מגונן שני או יגיע עד תא בקורת בהתאם למצוין  . 9

 בתכניות.

 שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור ממנו הם עשויים. . 0

 

 צנרת ומחברים  

כל המחברים יתאימו לשימוש עפ"י הנחיות יצרן הצנרת ויעמדו בלחצים הנדרשים של  . 9 

 המערכת.

 מחירי הצנרת כוללים את כל המחברים הנדרשים לצורך הפעלה מושלמת. . 9

שימוש במחברים יעשה אך ורק בשטחי אדמת גן. כל שימוש במחברים מתחת לשטחים  . 9

בקרה. תא הבקרה יבוצע בהתאם למפורט  מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא

  ס"מ( ויכלול מכסה עם הכיתוב "השקיה". 08 -בתוכניות )קוטר פנימי מינימאלי 

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמי לחץ  . 0

 ידי המפקח.-כדוגמת "פלסאון" או שווה ערך מאושר על



  -24/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

ידי מחברי "ניר" של "פלסים" או שווה ערך מאושר -יהיה עלחיבור שלוחות הטפטוף  . 9

 ידי המפקח.-על

 אין להשתמש בתחיליות חבק ו/או במחברי שן.    

אין לכסות את הצנרת לפני שהתקבל אישור מהמפקח לטיב הביצוע ולרבות עבור  . 0

 אורכי הצנרת שבוצעה בפועל. 

 

 ראש מערכת )ראש בקרה( 

ן אם הוא מופיע בכתב הכמויות כיחידה קומפלט ובין אם הוא מחיר ראש המערכת, בי . 9

מפורט לפי אביזרים, כולל את כל האביזרים, המחברים והעבודות הדרושים להפעלה 

 מושלמת.

 המיקום הסופי של ראש המערכת יתואם בשטח עם המתכנן לפני ההתקנה. . 9

 בתוכניות.יש להקפיד על הרכבת אביזרי ראש המערכת לפי הסדר כמפורט  . 9

ראש המערכת יורכב בצורה קומפקטית אך באופן שיאפשר תפעול ותחזוקה נוחה של  . 0

 כל אחד מהאביזרים.

ידי תמוכות -ידי עיגונו לדפנות ארון ההגנה ו/או על-ראש המערכת יהיה מיוצב על . 9

 מחומר עמיד לקורוזיה.

 

 ארון הגנה 

ריין כדוגמת "ענבר" או "אורלייט"  ארון ההגנה לראש המערכת היה מפוליאסטר משו . 9

 ידי המתכנן.-על או שווה ערך מאושר

מידות הארון יקבעו רק לאחר הרכבת ראש המערכת כך שישמרו המרווחים בין אביזרי  . 9

 ראש המערכת לדפנות הארון כפי שמפורט במפרט הכללי.

מידות על הקבלן חלה האחריות שמידות הארון יתאימו לראש המערכת. במקרה ש . 9

ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב 

 ביניהם, על חשבון הקבלן.

הארון יכלול: גג נפתח עם חלון למונה מים, שני פסי מתכת פנימיים ותופסנים, מנעול  . 0

 שני טורים משני צידי הארון ולוח עבודה סטנדרטי מעץ. צילינדר, רפפות איוורור

ס"מ  98הארון יונח ויעוגן על מסגרת מתכת סטנדרטית המבוטנת ביציקת בטון בגובה  . 9

 מעל פני הקרקע.

 

 מחשב השקיה 

התקנת מחשב ההשקיה תכלול את כל האביזרים והעבודות הדרושים לצורך הפעלה  

 מושלמת.

ת של על הקבלן לוודא שהמחשב ואביזריו ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לדרישות הייחודיו 

 הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה.



  -26/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
 

 טפטוף 

סוג צנרת הטפטוף, לרבות לשיחים, לעצים, לפרחים עונתיים ו/או למצעים מנותקים  . 9

 יהיו של אותו יצרן.

 לאורך שולי הערוגות תותקן לפחות שלוחת טפטוף אחת רציפה. . 9

ידי -לויות וכד' יבוצעו אך ורק עלכל השלוחות יפרסו בקווים ישרים. "סיבובים", התפצ . 9

 ידי כיפוף השלוחות.-מחברים ולא על

 ידי קו מנקז טמון בקרקע.-ערוגות בהן שלוש שלוחות טפטוף או יותר יסתיימו על . 0

 ידי אביזר מתאים.-ידי קיפול הצינור והידוקו על-שלוחות בודדות יסגרו על     

ות הטפטוף לא יעלה בשום מקרה על יש להקפיד שהמרחק בין קצות הערוגה לשלוח . 9

 מחצית מרחק הצבת הטפטוף המתוכננת.   

 טפטוף לעצים: . 0

 טבעות הטפטוף יוטמנו בקרקע לאחר בדיקת התקינות של מערכת ההשקיה.  א. 

 יש להקפיד להשתמש בצינור טפטוף כמפורט בתוכניות. ב. 

 בתוכניות. פי המפורט-יש להקפיד על מספר טפטפות מדויק לכל עץ על ג. 

 

 תשלום עבור מים 

ידי הקבלן ועל חשבונו לכל אורך תקופות -תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם על 

 הביצוע והאחזקה ועד למסירה הסופית לעירייה.

 הקבלן מחויב להשקות בכמות מינימאלית עפ"י טבלת ההשקיה שיקבל מהמתכנן. 

מים על מנת לוודא שהישקה עפ"י הנדרש. עפ"י דרישת המפקח, יציג הקבלן את חשבונות ה 

 השקיה עפ"י הנדרש תהווה תנאי לאישור האחזקה החודשית.

אם מונה המים שיותקן לא ישמש את הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים נוסף  

 בראש המערכת למדידת צריכת המים להשקיה.

 

 עבודות שתילה  2./5

 הזמנת שתילים 

מנת -התחלת עבודה, על הקבלן להזמין את השתילים במשתלה וזאת עלמיד עם קבלת צו  

 פי הסוגים והגדלים הנדרשים בתוכניות.-לוודא את זמינותם במועד הנדרש על

עם הצגת הוכחת הרכישה, הקבלן רשאי להגיש חשבון חלקי עבור סעיפים אלו שבכתב  

 הכמויות.

לאי זמינותם של הצמחים במועד במידה והקבלן לא ינקוט בפעולה זו, תהיה האחריות  

עיכוב במועד השתילה וסיום העבודה ו/או אחזקת השטח על  השתילה מוטלת עליו ובכלל זה

 פי התוכניות.-חשבונו עד שהשתילים יגיעו לגודלם הנדרש על

 

 מידות השתילים 

פי המלצות שה"מ של משרד החקלאות כפי שפורסמו בחוברת -מידות השתילים יהיו על 

 )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי". סטנדרטים"הגדרת 

 



  -24/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 בורות נטיעה 

 גודל בורות הנטיעה יהיה בהתאם למפורט בתוכניות. 

לפחות מנפח בית  98% -במידה וגודל הבורות לא מפורט בתוכניות יהיה גודלם גדול ב 

 השורשים של השתילים. 

 

 תמיכת עצים 

 בתוכניות. תמיכת עצים תעשה בכל שתילת עץ גם אם לא נאמר כך 

סמוכות  9על הקבלן לפרק את תמיכת העץ שנעשתה במשתלה ולבצע תמיכה עם סמוכות,  

 לפחות לכל עץ.  

מ' יותר מגובה העץ  8.9הסמוכות יהיו מעץ )אקליפטוס( מקולף ומחוטא. גובהן לפחות  

 מ' לפחות. 8.9מ' מעל פני הקרקע והן יעוגנו לקרקע לעומק  9.9 -הנשתל, אך לא פחות מ

קשירת העץ תעשה בצורה מקצועית בהתחשב בתנאי הסביבה והרוח ומבלי לפגוע בבית  

 השורשים ובשלמות הגזע והענפים.

 לא יבוצעו עיגון וקשירה אל מגני העצים. 

 מחיר תמיכת העצים והסמוכות כלול במחיר העץ. 

 

 נטיעת דקלים בוגרים 

רתם לשטח. גובה הגזע עפ"י או המפקח לפני העב מנהלהדקלים חייבים לקבל אישור ה 

 המפורט בתכניות. 

( ולעטוף מנהללפני הוצאת העץ מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות )בתאום עם ה 

את הכפות בשק יוטה להגנה. הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על חפירה נכונה סביב מערכת 

מ'. מיד לאחר  9.88השורשים, והוצאת העץ  מהקרקע עם גוש אדמה שקוטרו עולה על 

ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי רכב ולהובילו אל  אתר הנטיעה, באופן 

ס"מ ויהיו  998*998*998מוגן משמש ומרוחות. הבורות המיועדים לנטיעה ייחפרו  במידות 

שעות לפני הנטיעה.  99 -שעות לפני הנטיעה. יש למלא הבורות במים במשך כ 90מוכנים תוך 

ץ יורם מהרכב אל תוך הבור באמצעות מנוף, תוך הקפדה שלא לפגוע בקליפתו. הבור הע

ימולא באדמת חמרה חולית תחוחה, תוך השקיה רצופה וגדושה. לפני נטיעת העץ הבור 

ימולא עד מחצית גובהו באדמה ושארית התערובת לאחר הצבת העץ. לאחר הנטיעה  יש 

והגנתו בפני רוחות. זיבול ודישון יעשה רק לאחר להציב אמצעי הגנה שיבטיחו את יציבותו 

 .מנהלבתאום עם ה -קליטת העץ 

הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים למשך שנה מיום הנטיעה. כל עץ שלא נקלט  

יורחק מהשטח על ידי הקבלן ויינטע במקומו עץ אחר, עד לאחר הבטחת קליטתם המלאה של 

נו ירוקים במרכזם אבל לא ניכרת כל תוספת גידול כל העצים. עצים שנקלטו לכאורה, היי

ס"מ במשך שנת האחריות, ייחשב הדקל כלא נקלט ויש להחליפו  98לגובה בשיעור של לפחות 

 בדקל אחר ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל.

 על הקבלן לספק תעודה של משרד החקלאות, המעידה שהדקלים נקיים מחדקונית הדקל.  
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 ריהוט חוץ .52

 כללי  /52.1

 העבודה כוללת שביל, משטחי עץ, סככות צל, ריהוט חוץ, ועוד כמפורט בתכניות.  

 -פרקים  כללי. מפרט טכני זה מבוסס על המפרט הכללי ההכלליהעבודה תבוצע לפי המפרט  

)נגרות   80)עבודות בניה(,  80)עבודות בטון יצוק באתר(,  89)עבודות עפר(,  89)מוקדמות(,  88

 95)עבודות אבן(,  90)עבודות צביעה(,  99)עבודות ריצוף וחיפוי(,  98ומסגרות פלדה(, אומן 

)סלילת כבישים ורחבות(, של משרד הביטחון  99האתר(,  )פיתוח 08)עבודות מתכת(, 

 בשלמותו ובמהדורתו האחרונה.

הגשת מפרט זה אינו מצורף למכרז, אולם על הקבלן להכירו ולמלא אחרי כל הדרישות. בעת  

 הקבלן כאילו קראם והכירם. ההצעה למכרז ייחשב

יש לראות את המפרט המיוחד המצורף בזה, כהשלמה לתוכניות  ולמפרט הכללי. אין הכרח  

ימצאו תאור במפרט מיוחד זה. הסעיפים כללי כי כל העבודה המתוארת בתוכנית והמפרט ה

אם לא תוארו במלואם, כולל המופיעים בכתב הכמויות כוללים את כל מרכיבי הביצוע, גם 

אספקה, הובלה, חומרים, פינוי פסולת, כל העבודות ומלאכות וכו', אלא אם כן תוארו אחרת. 

 הסעיפים מתייחסים לעבודה כשהיא מושלמת ונקייה לאחר פינוי כל הפסולת וקבלת

 האישורים המתאימים.

 

 מסגרות חרש  52.12

 תיאור העבודה 

נה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי פלדה פירוק, אחסנה, העברה  והתק 

בצבע בהתאם למפרט, על יסודות חדשים, אלמנטי ההצללה  מעורגלים, מגולוונים וצבועים

הפלדה. איחסון כל רכיבים יערך בכל  יהיו מחופים ביריעות מחוברות לקונסטרוקציית 

ון יאושר על ידי המפקח התקופה בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח אחרות בחוץ. מקום האיחס

 כך שלא יפריע לביצוע עבודות העפר ולדרכים לחוף.

ייצור, אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי הצללה חדשים יבצעו על כל מרכיביהם בבית  

המלאכה המאושר ע"י המזמין, כולל יסודות צביעה גילוון ריתוך והרכבה. לא יאושרו עבודות 

 ריתוך גילוון וצביעה בשטח. 

 

 לים עם שלד של פרופילי פלדה.שבי 

בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון ויצבעו במערכת צבע: לפי מפרט צביעה ימית. הנ"ל  

 כלול במחיר התקנת קונסטרוקציית הפלדה. 

 מערכות צבע  

 פוליאוריטן לפלדה מגולוונת.  –מערכת צבע : דופלקס אפוקסי  

פוליאוריטן, מערכת  –ת צבע: דופלקס אפוקסי כל אלמנטי הפלדה המגולוונים יצבעו במערכ 

 . ISO 99500 – 9צבע 

 שנים. 99, קיים דרוש: )גדול( 0C(: ISO 99500 – 9מערכת הצבע תתאים לסביבה ) 

 



  -22/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
 . Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1) הכנת שטח

 מיקרון. Rz, Ry5 (ISO 8503-2) :Comparator G-Fine ,99/99חספוס 
 בור בע"מ: טמיצרן הצבע

 
 מערכת צבע

 
 עובי יבש

 
 )מיקרון(

 
 זמן המתנה בין שכבות

 
זמן ייבוש 

 למגע
 

 )שעות(

 
 
 גוון

RAL 

 
 
 'מינ תאור שם הצבע מס' ברק

 )שעות(
 'מקס

 (649-050) אפוגל 9

יסוד אפוקסי 
 לפלדה מגולוונת,

SBV 45% 
 מט 5009בז'  שעות 9 -  90 75

9 
 קופון פוליכמקיור

(649-500) 

פוקסי פוליאמיד א
 רב עובי,

SBV 75% 
 חצי מבריק 7035 שעות 0 יום 98  90 988

9 
 טמגלס

(39x-xxx) 

עליון פוליאוריטן 
 אליפטי,

SBV 50% 
 RALלפי שעות 0 שעות 00  90 98

משי או 
 מבריק

 מיקרון )ללא ציפוי האבץ(. 224סה"כ: עובי פילם יבש כולל נומינלי 

 

 הערות:

בעובי  SSPCבריתוכים, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ תיקוני גילוון חם  . 9

2x60  מיקרון,   לאחר  ניקוי מכני מקומיSt 3. 

לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן  Recoatableאפוגל הוא צבע  . 9

 שעות. 00המתנה מרבי בין שכבות של 

, שכבת יסוד נוספת Stripe Coatקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של  . 9

 מ"מ מינימום מכל צד. 98מיקרון,   08בעובי 

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה יקבע Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס  . 0

 על ידי המזמין.

צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד, עובי וכיסוי  .9

 מלא.

 .0C - 65 % RH 25הנתונים עבור  . 0

 0C 100ביבש. מעל   0C 120המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מרבית   . 9

 דהייה ואיבוד ברק ללא  פגיעה בפילם.

 בקיץ. 98או  99מדלל מומלץ עבור טמגלס:  . 0

 ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן. . 5

 

 מידות 

וע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצ 

הבטון והפלטות הטמונות בו ואת התאמתה לחלקי המבנה המועברים העשויים להתחבר 

 וביצוע ההעברה. לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט

 הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת המתקנים 

במקומם החדש, מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה, וכן מיקומם ומפלסיהם של היסודות 

לצורך קביעת המידות המדויקות של  ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם

 קונסטרוקציית הפלדה המועברת.

 



  -11/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: 

 מ"מ. 9.9ור החיבורים למיניהם עב -הדיוק במידות בין חורי ברגים  

 מ"מ. 9.8הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  

 מ"מ. 9.8הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות(  

 מ"מ. 9.8הדיוק במפלסי העמודים  

 

 בורי ברגים יח 

הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים במידות תקניות,  

בורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי הברגים. מחיר הברגים והחורים ע

 כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 

 חיבורי עיגון 

עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות ו/או  

בתוך חלק כפי שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב 

הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום. הקבלן יספק חלקי העיגון השונים 

לקונסטרוקציית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון, ויהיה אחראי להתקנה המדויקת של כל 

אליהם מיועדת להתחבר קונסטרוקציית הפלדה. בעיות בהתקנת  -העוגנים בבנין 

דיוק במיקום, או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן -איהקונסטרוקציה כתוצאה מ

 ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. 

 מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה. 

 

 קונסטרוקציית הפלדה המועתקת  

קונסטרוקציית הפלדה מורכבת מפרופילי פלדה היא תועבר בשלמותה על היסודות החדשים.  

ת מוצדקות הקבלן יבחר לחלק את הקונסטרוקציה הקיימת עם זאת, אם מסיבות לוגיסטיו

זהה בצורתה כפי  –לחלקים ואח"כ לחבר את החלקים כדי לקבל קונסטרוקציה שלמה 

פעולה זאת תיעשה רק באישור המנהל. חיבור החלקים ייעשה  –שהייתה לפני החלוקה 

ני הגלוון והצבע בריתוך. תכנית הפירוק וההרכבה תועבר למנהל לאישור. הריתוכים ותיקו

יבוצעו לפי הוראות מפרט זה. פירוק, אחסנת, העברת והרכבת המתקנים תבוצע תוך אבטחת 

צורתם. יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע עיוותי צורה ופגיעה בכל אחד משלבי 

העבודה המתוארים לעיל. עבודות הפירוק וההרכבה בחלקים תהיה על חשבון הקבלן והן 

י הפירוק וההרכבה. המידות תהיינה מדויקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן כלולות במחיר

 לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה הקיימים.

לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, אלא  

 במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנן. חיבורים בין חלקי

קונסטרוקציה שפורקו בחלקים  עקב בעיות הובלה, יתואמו מראש עם המתכנן ויקבלו את 

 אישורו לפני תחילת העבודה.

 הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הפירוק. 

הקבלן אחראי על שלמות חלקי הקונסטרוקציה המועברים, בכל שלבי הפירוק, המעבר,  

בה. כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או של חלקיהם תתוקן על ידי האיחסון וההרכ

הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון המפקח. במקרה שהמפקח יכריז על רכיב או חלק ממנו 



  -/1/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

שאינו בר תיקון, הקבלן יבצע על חשבונו רכיב זהה לזה שניזוק וירכיב אותו במקום המיועד 

 לכך.

יוסר הצבע הקיים תוך שמירה קפדנית על הגלוון. יבוצעו תיקוני בכל רכיבי המתכת שיועברו  

 גלוון במידת הצורך וייצבעו מחדש לפי המפרט. תיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

 

 ביקורת 

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית  

ני הבאתם למקום העבודה. אשור להבאתם למקום המלאכה, בקורתו הסופית של המפקח לפ

החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל 

התיקונים שנדרשו על ידו. כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק 

קות מדגמיות )בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדי 9999מומחה, על פי דרישות ת"י 

 הנחיות הבודק המומחה. הקבלן יישא בעלות הבדיקות. אחרות( לפי

 

 הרכבה  

על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות להובלה ולאחסון ודרכי  

ההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות 

את אישורו של המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות  תוך שהיא חייבת לקבל מראש,

בחיבור בין האלמנטים הקיימים ליסודות החדשים, כולל תימוכים זמניים נדרשים. על 

הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה 

יחות בעבודה והן כדי הקיימת. בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בט

למנוע התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. מערכת התמיכות 

הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן. האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות 

 מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה. 

ה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו. האחריות כל הנזקים שיגרמו בעת ההובל 

 לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על חשבונו.

 

 תכניות עבודה מפורטות 

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה מפורטות. אשר יכילו בתוכם את פרטי אביזרי  

 הרכבתם. העזר וכיו"ב, וכן את דרכי

 

 אופני מדידה ומחירים 

 שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו: 95למרות האמור בפרק   

 קונסטרוקציית הפלדה 

המחיר כולל את פירוק, אחסנת, הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם, קונסטרוקציית  א.

 הפלדה תימדד "קומפלט" )יחידות שלמות*(.

ללים את ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים ב. מחירי פלטות העיגון  כו

 לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'.

 הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן. ג.

 -ד. חלקי קונסטרוקציה, הנמדדים ביחידות שלמות, יכללו את פלטות העיגון והחיבור 

 הצמודים להם.



  -12/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 ביעה.המחיר כולל גילוון וצ ה. 

 

 שינוע 

שינוע ייעשה במשאיות ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית ובצורה  

מנע פגיעה בצבע. תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי ליטוש האזור תש

הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו סוג גוון וצבע הקיים. הרכבה תיעשה על ידי בעלי 

 אומנים.מקצוע מ

 

 גילוון וצביעה 

 5889והמפעל המגלוון יהיה בעל הסמכה לתקן  590הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי    

ISO כל חלקי המתכת, הכיפות וכו' יהיו מפלדה מתאימה לגילוון באבץ חם. פלדה מתאימה .

 8.889% -מ     או שו"ע כאשר הצורן )סיליקון( יהיה פחות  FE 360לגילוון באבץ חם היא 

. הקבלן אחראי שהמתכת תתאים לגילוון באבץ חם. באם 8.889% -והזרחן )פוספור( פחות מ

משתמשים בפרופילים מגולוונים, ייעשו תיקוני גילוון לאחר ריתוך בצבע מיוחד עשיר אבץ, 

 תיקונים כנ"ל יבוצעו גם בחלקים שיורכבו באתר לאחר גילוון.

 

 ריתוכים והכנה לגילוון:  

 ויהיו היקפיים ומלאים. CO2וכים יהיו הרית א. 

הכנה לגילוון תיעשה על ידי הסרת ה"שלקות", ניקוי יסודי של המתכת מכל חומר זר כגון  ב. 

מברשות פלדה, חומרים כימיים מסירי חלודה ושמנים, התזה בחול בחלודה ושמנים 

 בלחץ ו/או בכל שיטה אחרת שתבטיח ניקוי מלא ומוחלט.

 מ"מ. 98ים )בכיפות( האוטמות את ראשי או קצוות הפרופילים בקדח קידוח בפרופיל ג. 

לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד בברגים או באומים  ותבאם רגלי המיתקן מרותכ ד. 

למתקן )כלים( יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל. קידוחים אלה נעשם לשם 

 יסה ולקיזוז של אבץ(.הקלת לחצים ויציאת אבץ מהפרופילים )לשחרור אוויר לכנ

 למרות האמור לעיל על הקבלן חובת תאום סופי לפני הגילוון עם הנהלת המפעל המגלוון. ה. 

חלקי מתכת ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע, צבע סימון, זפת, סוגי ריתוך  ו. 

 )"שלקה"( וכו'.

 

 גילוון בטבילה באבץ חם  

 כל האפשר נזילות, חספוסים, קוצי ושיירי פלקס.הגילוון ייעשה באופן שימנע כ א. 

אין לבצע תיקוני גילוון בצבע על חלקי המתכת. במידה ויתגלו פגמים בגילוון החלק  ב. 

הפגום יגולוון מחדש. לאחר הגילוון יש להחליק את החלקים כך שבמגע יד אדם לא 

סקת נייר לטש או יורגשו חספוסים, במידה ויהיה צורך בליטוש הדבר ייעשה באמצעות די

 , אין להשתמש בדיסקת השחזה. עובי הציפוי M 9דיסקה מחומר פלסטי 

 .ישראליהיהיה בהתאם לנדרש בתקן     

 

 עבודות נירוסטה 

 בלבד. 990בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה  א. 



  -11/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

לטפל יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן. במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש  ב. 

בנירוסטה כדלקמן: יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד  ריתוך מתאים. 

פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן הפסיבית, ולכן 

ליה משחת עיש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח, יש להבריש 

או ש"ע בהתאם להוראות היצרן  9089908898סקופ  מק"ט Pפסיבציה מסוג "פולינוקס" 

 דקות. כל נקודות הריתוך יהיו משויפות ומוחלקות היטב. 98-ולשטוף במים לאחר כ

כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן ההתקנה,  ג. 

 היציקה והעבודות באתר.

 בלבד.  990אומים וכו' יהיו מנירוסטה שייבות, ברגים,  -כל אביזרי הריתוך  ד. 

 

 

 ושונותמתקני חוף   52.11

 6/פרט  -סוכת מציל  

 מתכנןהעבודה כוללת אספקה והתקנה של סוכת מציל מעץ, כולל ביסוס עפ"י תכניות ה 

 כמפורט להלן. וחיבור לתשתיות

הקרקע, גג דו מ' לפחות מפני  9.8מ' נטו וכוללת משטח עליון בגובה  0.8X9.8הסוכה במידות  

 שיפועי מעץ ומדרגות עליה עם מסעדי יד משני הצדדים. לא תתאפשר עליה עם סולם.

שלד הסוכה יהיה מעץ אורן רב שכבתי. המעטפת החיצונית מלוחות עץ אורן  דקורטיבי  

והמעטפת הפנימית מעץ דקורטיבי בשיטת "נוט פדר". המרווח בין המעטפות ימולא בחומר 

לתנאי האזור. כל חלקי העץ, אביזרי החיבור, אופני החיבור וצביעת  בידוד טרמי המתאים

 העץ, יטופלו כמפורט במוקדמות שלעיל.

חלונות הזזה עם תריסי עץ ננעלים, פתח  9בנוסף תכלול הסוכה דלת עץ עם מנעול צילינדר,  

שקעים, תאורה  9מבוקר עם צינור גלישה, ארון חשמל תיקני עם מפסקי חצי אוטומט, 

 מית וחיצונית אנטי ואנדלית, פתח הכנה למזגן והכנות למערכת כריזה.פני

ומהנדס  ותשל 'פיברן' ועל פרטי האדריכל RS-99809הכל מבוסס על "מגדל מצילים" מק"ט  

 הקונסטרוקציה.

 המדידה לפי יחידה קומפלט כולל ביסוס ועיגון והתחברות לתשתיות. 

 

 2/פרט  -מתקן טבילה עם קירוי  

כוללת הכנת תכנית ביצוע, אספקת החומרים, הרכבה, ביסוס והתקנה באתר )בתוך העבודה  

 המים(.

המתקן כולל עמוד מרכזי מפלדה מגולוונת, גגון פירמידלי מרובע מקונסטרוקציית עץ וקירוי  

 ברעפי 'שינגלס', מסעד יד מעץ מהגוני ורצפת עץ איפאה. )דק(.

 בפרטים ובמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה. המתקן יעוגן לקרקע עפ"י המפורט בתכניות, 

כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים עפ"י המפורט במוקדמות ובגוון עפ"י בחירת  

 . מנהלה

( לגגון, הכוללת את כל המידות, SHOP DRAWINGעל הקבלן להגיש תכנית ביצוע ) 

ח. הקבלן לא יחל , והמפקמנהלהחומרים, אופני החיבור והגימור. התכנית תוגש לאישור ה

 ביצור עד לקבלת אישור בכתב מהמפקח.



  -15/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

רצפת העץ )דק( תבוצע מעץ איפאה בגמר עליון מחורץ. הרצפה תהיה מונחת על הקרקע  

מהנדס הקונסטרוקציה. כל חלקי העץ יהיו בגמר כמפורט  ומעוגנת אליה עפ"י הנחיות

 במוקדמות.

 יחידה קומפלט כולל כל המפורט לעיל. המדידה: 

 

 //פרט  –פת ירידה למים רמ 

 העבודה כוללת אספקת החומרים, הרכבה, ביסוס והתקנה באתר )בתוך המים(. 

הרמפה כוללת קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה. הביסוס, ביצוע והגימור יהיו בהתאם  

. הצביעה תהיה צביעה ימית ותלתכניות, לפרטים ולמפרטים של הקונסטרוקציה והאדריכל

 .מנהלוקדמות ובגוון לפי בחירת הכמפורט במ

קונסטרוקציית העץ תהיה מעץ מהגוני והמדרך מעץ איפאה מחורץ. הטיפול בעץ יהיה  

 כמפורט במוקדמות. 

העבודה והמחיר כוללים גם את מסעדי היד משני הצדדים. המסעדים יהיו מקונסטרוקציית  

רטים והמפרטים של פלדה מגולוונת ומאחז יד מעץ מהגוני, הכל עפ"י התכניות, הפ

מסעד   MS13-C) 9מס'  ותכמפורט לעיל ועפ"י פרט האדריכל ותהקונסטרוקציה והאדריכל

 יד לרמפה(.

 לפי אורך )הרוחב עפ"י המפורט בתכניות(.  המדידה: 

 

 מקלחות חוף 

 העבודה כוללת אספקה, התקנה, עיגון וחיבור למערכת המים, עד להפעלה מושלמת. 

-ות ים המלח או ש"ע מאושר עלראשים, עפ"י פרט החברה להגנ 0טה, המקלחת תהיה מנירוס 

 .המנהלידי 

ההתקנה כוללת ביסוס, עיגון וחיבור למערכת המים, הכל כמפורט בתכניות, בפרטים  

 ובמפרטים של מהנדסי הקונסטרוקציה והאינסטלציה.

 יחידה קומפלט, כולל חיבור למערכת המים. המדידה: 

 

 22פרט  –מתקן שטיפת רגליים  

 העבודה כוללת אספקת החומרים, הרכבה, עיגון וחיבור למערכת המים עד להפעלה מושלמת. 

, עפ"י המפורט 990חלקי הצנרת הגלויה, לרבות הברזים ואביזרי החיבור יהיו מנירוסטה  

 במוקדמות.

 המנהל.ידי -הברזים יהיו ברזי לחצן אנטי ואנדליים מסוג שיאושר על 

 "י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה.העיגון יבוצע עפ 

 החיבור למערכת המים יבוצע עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס האינסטלציה. 

 יחידה קומפלט, כולל חיבור למערכת המים. המדידה: 

 

 מתקן שטיפת עיניים 

 ושלמת.העבודה כוללת אספקה, התקנה, עיגון וחיבור למערכת המים, עד להפעלה מ 

 המתקן יהיה עפ"י המפורט בתכניות האינסטלציה, לרבות אופן החיבור למערכת המים. 

 התקנה כוללת ביסוס  ועיגון עפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה והמפקח. 

 יחידה קומפלט, כולל חיבור למערכת המים. המדידה: 



  -14/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 תורן לדגל 

 מ'. 0.8ובה העבודה כוללת אספקה, ביסוס והתקנה של תורן לדגל בג 

התורן יהיה מפרופיל עגול מפלדה מגולוונת בגילוון כפול וצבוע בצביעה ימית, הכל עפ"י  

 .מנהלהמפורט במוקדמות ובגוון לפי בחירת ה

, עפ"י המפורט 990התורן יכלול מערכת גלגלות וכבל להנפת הדגל, העשויים נירוסטה  

 במוקדמות.

 ס הקונסטרוקציה והמפקח.הביסוס והעיגון יהיו עפ"י הנחיות מהנד 

 יחידה קומפלט. המדידה: 

 

 1/פרט  –מלתחה מעץ  

 העבודה כוללת אספקת החומרים, ביסוס, עיגון והתקנת המלתחה. 

המלתחה תהיה מקונסטרוקציית ולוחות עץ אורן. טיב העץ, אופן העיבוד, אביזרי החיבור  

 .ותלוטיפול הגמר יהיו עפ"י המפורט במוקדמות ובתכניות האדריכ

 הביסוס והעיגון יהיו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה. 

 יחידה קומפלט. המדידה: 

 

 11-51פרטים  –שילוט חופים  

 העבודה כוללת אספקת החומרים, ביסוס והתקנה בשטח. 

 השלטים יהיו מסוגים שונים ובגדלים שונים כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. 

יהיו תקניים ויבוצעו עפ"י המפורט בנוהל "שילוט אתרי רחצה" של משרד  כל השלטים 

, לרבות כל המפורט לגבי המידות, החומרים, נוסח 9889מרץ  –הפנים, מהדורה שנייה 

 הכיתוב והסימולים, גודל הכיתוב, הצבעים וכו'.

לקבלו, נוהל זה אינו מהווה חלק ממפרט מיוחד זה וניתן להורידו מאתר משרד הפנים או  

צירופו של הנוהל למפרט זה לא יהווה עילה לקבלן לביצוע לא  עפ"י בקשה, מהמתכנן. אי

 תקין של השילוט.

הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה ובהעדר  

 נ"ל.הכאלו, עפ"י המפרט 

 לפי יחידות. המדידה: 

 

 ריהוט חוץאלמנטי   52.15

 /2, 25-26פרטים  –ם, אשפתונים, מחסומי רכב ספסלי 

 העבודה כוללת אספקת האלמנטים, ביסוס, עיגון והתקנה בשטח. 

כל פרטי הריהוט יהיו אלמנטים "קטלוגיים" מיצור סידרתי, כמפורט בפרטים ובכתב  

 הכמויות.

בע, ולקבל את אישורו לפרטי הגימור המשתנים כדוגמת גווני צ מנהלעל הקבלן לתאם עם ה 

 גווני בטון ואופני הגימור.

במידה והקבלן יהיה מעוניין לספק אלמנטים שווי ערך לאלו המפורטים בתכניות, יהיה עליו  

 והמפקח. מנהלכל אחד מהאלמנטים ולקבל בכתב את אישור ה להביא דוגמא לשטח של



  -16/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

ף ים כל חלקי הבטון, חלקי הברזל וחלקי העץ יעברו טיפול מתאים לעמידה בתנאי קו חו 

 המלח.

ובהעדר  הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה 

 היצרן.  כאלו, עפ"י הנחיות

 לפי יחידות. המדידה: 

 

 4/-5/פרטים  –מסעדי יד  

העבודה כוללת אספקת החומרים, בניה, ביסוס, עיגון והתקנה בשטח של מסעדי יד לאורך  

 רך רמפות.מדרגות ו/או לאו

 מאחז היד יהיה מעץ מהגוני בחתך עגול, נקי וחלק, ללא בליטות ו"קוצים". 

הקונסטרוקציה תבוצע מפרופילי פלדה שונים, מגולוונים בגילוון כפול וצבועים בצביעה ימית,  

 ובמוקדמות פרק זה. הכל כמפורט בתכניות

 . נדס הקונסטרוקציההביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מה 

 לפי אורך. המדידה: 

 

 21פרט  –ברזייה  

העבודה כוללת אספקת החומרים, הכנת התשתיות, ביסוס, עיגון והתקנה לרבות חיבור  

 למערכות התשתית.

הברזייה תהיה מדגם כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. כל חלקי הבטון וחלקי המתכת  

 חוף ים המלח. יעברו טיפול מתאים לעמידה בתנאי קו 

ולקבל את אישורו לפרטי הגימור )גוון ואופן העיבוד( של חלקי  מנהלעל הקבלן לתאם עם ה 

 הבטון. 

ובהעדר  הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה 

 כאלו, עפ"י הנחיות היצרן. 

וחשמל, עפ"י המפורט בתכניות  העבודה כוללת התאמת הביצוע והתחברות לתשתיות מים 

 מהנדסי האינסטלציה והחשמל ובהתאמה להנחיות היצרן.

 לפי יחידה, מותקנת ופועלת. המדידה: 

 

 גידור  .55

 גדרות ומעקות 

 2-21/פרטים  –גדרות ושערים  

 העבודה כוללת אספקת החומרים, בנייה במסגרייה, גילוון, צביעה, ביסוס, עיגון והתקנה. 

ו/או כל תקן רלוונטי אחר, על כל  0999ו/או  9909ם יהיו תקניים עפ"י ת"י כל אלמנטי 

 חלקיהם ובמהדורתם האחרונה.

כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון כפול וצבועים בצביעה ימית, בגוונים שונים עפ"י  

 , הכל עפ"י המפורט בתכניות ומוקדמות מפרט זה.מנהלבחירת ה

 מתאימים לסביבת חוף ים המלח.כל אביזרי החיבור יהיו  

על הקבלן ליצר ולהביא לאתר קטע דוגמא מושלם לכל אחד מהאלמנטים השונים ולקבל את  

 אישור המתכנן והמפקח בטרם ימשיך בתהליך היצור.

 . הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה 
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 לפי אורך.  -גדרות   המדידה: 

 לפי יחידות. –שערים    

 תוספת לנ"ל לפי שטח, מדוד בצד אחד בלבד. –גילוון כפול וצביעה ימית    

 

 נגרניקוז מי סלילה ועבודות   ./4

 עבודות עפר להנחת קווים /1./4

 חפירה

התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם למידות, המפלסים והשיפועים המתוארים 

לדרישות תקנים ישראלים לחפירות לפי סוגי הקרקע בתוכניות )דפנות התעלה יבוצע בהתאם 

 מפרט הכללי (.ב 99ועומק החפירה ובהתאם להנחיות של סעיף 

החפירה לתאי ביקורת ותאי קליטה יבוצעו בהתאם לקווים ולשיפועים המתוכננים כולל 

ס"מ ומצע בטון  98יצירת מרווח עבודה להקמת התבניות. התאים יבנו על מצע סוג א' בעובי 

 ס"מ, או ע"פ הנחיות המנהל.  9זה בעובי ר

בעת ביצוע החפירות לצינורות ולמבנים ינקוט הקבלן בכל האמצעים למנוע התמוטטות 

החפירה. הנושא של דיפון התעלות יקבע בשטח מנהל בהתאם לסוגי הקרקע ועומק התעלה 

 ויתואם עם המנהל.  

 

 בלה שלהלן:רוחב תחתית התעלות כפונקציה של קוטר הצינור, ראה הט

 
 ימיקוטר פנ
 

 (מ')

רוחב חפירה 
 מינימלי

 (מ')

רוחב חפירה 
 מקסימלי

 (מ')
8.98 9.99 9.98 
8.08 9.08 9.98 
8.08 9.09 9.58 
9.88 9.88 9.98 
9.99 9.08 9.98 
9.98 9.08 9.88 
9.88 9.98 9.08 

 

 מילוי

 98בכל רוחב התעלה עד  ס"מ 98הצינורות יונחו בתוך עטיפת חול נקי מהודק בשכבות בעובי 

 (. השכבה התחתונה תהווה ריפוד לצינור.009 ס"מ מעל הצינור, )ראה תכנית מס'

 

העפר למילוי מעל עטיפת החול ועד לתחתית המצעים או פני קרקע יהיה מחומר מקומי 

החומרים לביצוע עטיפת החול ולמילוי  .או כל חומר אורגניו/מובחר אשר לא יכיל פסולת בנין 

ס"מ, וברטיבות  98ו בכל מקרה את אישור המנהל מראש. המילוי יבוצע בשכבות של יקבל

מ' מפני הכביש  9.8המילוי מעומק של  Modified AASHTO 59%אופטימלית עם הידוק 

ועד לגובה התשתית יבוצע בהידוק בבקרה מלאה, דרגת צפיפות הנדרשת תהיה בהתאם 

ורת ותאי קליטה יהיה מצע סוג א', שימלא . החומר מסביב לתאי ביק89.89לדרישות פרק 

היטב את מרחב בין המבנה ודפנות החפירה מבלי להשאיר חללים. ההידוק מעל לצנרת יהיה 

59% Modified AASHTO  יעשה במהדקי יד או מהדקים פנאומטיים שיאושרו ע"י
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והידוקו המנהל, תוך זהירות מרבית שלא לפגוע בצינורות ומבני הבטון. הנחת חומר המילוי 

סביב המבנה ייעשו במידה שווה ובבת אחת מכל צדדיו כדי למנוע תזוזה או התהוות מאמצים 

 בלתי רצויים במבנה. המילוי יונח עד לגבהים הנדרשים בתוכניות וייושר כנדרש.

 

 צינורות ניקוז 12./4

רות אם לא צוין אחרת צינו הקבלן יספק ויניח צינורות מבטון בקוטרים פנימיים שונים. 

או צינורות פוליאתילן מחוזק  99לדרישות  ת"י  מתאיםזיון ברזל ג" עם  9סוג "מהבטון יהיו 

 או שווה ערך. 9989בעלי דופן מבני דגם "פלדקס" , ת"י  ,בפלדה

הקבלן חייב לקבל מראש את אישור המנהל ליצרן הצינורות שממנו הוא מתכוון לרכוש את 

וימציא למנהל  9989או  99ל הבדיקות הנדרשות בת"י הצינורות. הקבלן יהיה אחראי עבור כ

לפי בקשתו תעודות מכון התקנים שהצינורות מהסוג שסופקו לעבודה עמדו בכל הבדיקות 

הנ"ל. צינורות הבטון יהיו אטומים למים )כדוגמת "הידרוטייל" של חב' "אקרשטיין" או 

 0808( מותאם לתקן Integrated" של חב' "וולפמן" או ש''ע( עם אטם מובנה )F"מגנוקריט 

DIN  יצוק בתוך פעמון הצינור. המנהל יבדוק את כל הצינורות באתר ורק לאחר שייתן

הקבלן יחליף באחר על אישורו לכך, יוכנסו הצינורות לעבודה. כל צינור שיפסל ע"י המנהל, 

 חשבונו.

 

האיטום כולל  על פני הצינורות ייעשה איטום ביטומני כאשר פני הצינור נקיים מפסולת.

 שכבות הבאות:

 

 988בכמות  9:9מריחות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או ש"ע מדולל במים  .9

 ג"ר/מ"ר.

מ"מ  9מריחות חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או ש"ע עד לקבלת עובי שכבה של  .9

 )שכבה יבשה(.

 

ישולם לקבלן בנפרד  מחיר עבודות האיטום נכלל בסעיפי הנחת צינורות בכתב הכמויות, ולא

 עבור עבודה זו.

 

 

 

 הנחת צינורות 11./4

לאחר שפני שכבת הריפוד בתעלה נבדקה ואושרה ע"י המנהל יחל הקבלן בהנחת הצינורות. 

הורדת הצינורות לתעלה תעשה בעזרת מנוף בהתאם להנחיות היצרן. אחרי הנחת הצינורות 

מה לשיפוע הנדרש לתכניות. הצינורות וחיבורם, יהיה הקטע שבין שני תאים בקו ישר ובהתא

 9ישענו על שתית יציבה לכל אורכם. הסטייה המותרת ברום תחתית הצינור לא תעלה על 

 9ס"מ ביחס לרום המתוכנן באותו מקום. הסטייה האופקית של ציר הצינור לא תעלה על 

 9לה על ס"מ מהתוואי המתוכנן. הסטייה המותרת במפגש צירי שני קוים בתוך שוחה לא תע

 ס"מ.
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הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה במשך התקדמות העבודה וגם לפני מסירתה 

ינוקו הצינורות מבפנים מכל לכלוך, בטון וחומרים אחרים. אחרי שנשלמה הנחת הקו יסתמו 

 קצות הצינורות בסתימות זמניות כדי למנוע כניסת לכלוך ובעלי חיים.

 

תקע עם כיוון השקע במעלה. האטמים יותאמו -יו מטיפוס שקעחיבורי צינורות הבטון יה

או  DIN-4060לסוגי הצנרת וייעודם. האטמים לקוי ניקוז אטומים יעמדו בדרישות תקן 

ASTM C-443 האטמים יבדקו לפני הרכבת הצינורות. אין להשתמש בשום אופן באטמים .

מכל לכלוך ושאריות עפר  פגומים. לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את התקע והשקע

ולמרחם בחומר סיכה מיוחד המומלץ ע"י היצרן. השימוש באטמים יהיו עפ"י הוראות יצרן 

 הצנרת.

 

כל צינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא בקו ישר אתו ואז 

-יר חריץ של כיש לדחוף אותו לתוך החיבור. אסור שדחיפת הצינור תהיה מאולצת ויש להשא

 מ"מ בין שני הצינורות. 98עד  9

 

יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחריץ בתקע. במקרה של חדירת חומרים זרים, או 

תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור, לנקות היטב את השקע והטבעת ולהחזיר אותה 

רת מחבר למקומה. במידת הצורך ועפ"י דרישה מפורשת יחוברו הצינורות לתאים בעז

או שווה ערך. האטם יחוזק לצינור בעזרת  Waterstop F150תעשייתי אטום וגמיש כדוגמת 

 . יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות יצרן הצנרת והתאים.980חבק פלב"ם 

 

   מדידה לתשלום

יחידת מדידה לתשלום עבור צינורות  הינה מ"א. המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים 

עבודות עפר, הובלה,  פריקה, הנחת צינורות, התקנה איטום פני הצינורות, , להרמה ושינוע

 בהתאם לתכניות הביצוע ושטיפה. 

 

 תאי הקליטה 15./4

. 99ופרק  99מפרט הכללי , פרק  התאי קליטה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות 

 הלן:כמפורט ל ויהיו, "אקרשטיין"או  "וולפמן"מתוצרת תאי קליטה יהיו 

  בטון יצוק באתר מתוצרת וולפמן או ש"ע, או מ תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים

 ס"מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל 80x45במידות 

   80תא קליטה ראשי לרשת ללא אבן שפה במידותx45 99 ס"מ דגםMD- מתוצרת 

 .חברת "וולפמן" או שווה ערך

   80תא קליטה צדדי לרשת ללא אבן שפה במידותx45  99ס"מ דגםMD-  מתוצרת

 .חברת "וולפמן" או שווה ערך

    80רשת ניקוז  במידותx45   50ס"מ  דגםx80  MRN חברת "וולפמן" או  תוצרת

 שווה ערך.
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   80רשת ניקוז במידותx45  40ס"מ דגםX90 C-250  MR -  חברת "וולפמן" או של

 שווה ערך.

 

 .99.89ביטומני לפי המתואר בסעיף  על פני הדופן החיצונית של התאים ייעשה איטום

 
   מדידה לתשלום

הינם לפי יח'. המחיר יכלול את רשת  (קולטנים)יחידת מדידה לתשלום עבור תאי הקליטה 

עבודות עפר, הובלה,   איטום דפנות חוץ,, והאביזרים הנדרשים להרמה ושינוע, ברזל יצוק

 פריקה, הנחת תאים, התקנה בהתאם לתכניות הביצוע. 

 

 תאי בקרה 14./4

 99ופרק  99תאי הבקרה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות מפרט הכללי, פרק  

 של המפרט הכללי  ויונחו ע"ג מצע מהודק או בטון רזה בתאום עם מנהל.

לעומס כבד  ו/או B-125בינוני לרבות המכסים מטיפוס  תקרות תאי הבקרה יהיו לעומס

התאים הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים מראש עפ"י . D-088מטיפוס  לרבות המכסים

פה ומיקום וקטרי הצנרת המתחברת. התאים יכללו מדרגות/סולמות ירידה מפלדה עט

 כמפורט להלן:או "אקרשטיין"  "וולפמן" מתוצרת בפלסטיק או שו''ע. תאי בקרה 

  100תא קליטה משולב  במידותx120 0  ס"מ, דגםMD- דגם           , תקרה       -

MD21998x998MT-  חברת "וולפמן" או שווה ערך. תוצרת 

  988 תא בקרה מלבני במידותx988  םבנית דגלתחתית מס"מ,MB-100x100  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה תוצרת  MT-130x130 C, תקרה דגם -988x988MCדגם 

 ערך. 

   998תא בקרה מלבני במידותX    100דגם בניתלס"מ, תחתית מ ,MB-100x120 

חברת "וולפמן" או  תוצרת MT-130x150 Cתקרה דגם  ,-998x988MCחוליות דגם 

 שווה ערך.

 

 .99.89על פני הדופן החיצונית של התאים ייעשה איטום ביטומני לפי המתואר בסעיף 

 

   מדידה לתשלום

יחידת מדידה לתשלום עבור תאי בקרה הינה יח'. המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים 

תאים, התקנה  התקנתעבודות עפר, הובלה,  פריקה,  איטום דפנות חוץ,רמה ושינוע, לה

 -ו      M33-60D400-ROס"מ דגם כרמל 08בקוטר  HDבהתאם לתכניות הביצוע ומכסים 

M33-60D400-NO   .של חברת "וולפמן" או שווה ערך 

 

 חיבור קוים  לתאים 16./4

ע בהתאם להנחיות של יצרן שוחות, קולטנים וצינורות חיבור קווי ניקוז, תיעול או ריקון יבוצ

 ובהתאם להנחיות של המנהל.



  -/5/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

   מדידה לתשלום

 יחידת מדידה  לתשלום עבור חיבור בין היחידות   הינה יח'.

 

 למצב קודם הסלילההחזרת  14./4

חניות רכבים, חצרות מבנים ציבוריים, דרכי גישה, כגון , הקיימים בשטחים ציבוריים סלולים

 יונחו קווי ניקוז חדשים לרבות קולטנים ותאי בקרה.

בשטחים הנ"ל ושלא מתוכנן בהם פיתוח שטח חדש, תעשה החזרת הסלילה בתוואי הניקוז 

 למצב הקודם לאחר הנחת קווי ניקוז, התקנת קולטנים ותאי בקרה.

החזרת הסלילה למצב הקודם תעשה ע"י סלילת רצועת אספלט חדשה ו/או אבנים משתלבות 

ם יבתוואי הנדרש, כאשר מבנה השתית, כיסוי אספלט ו/או אבנים משתלבות יהיו זה

 לקיימים.

 

 תחנת שאיבה לניקוז 14./4

הקבלן ייבצע תחנת שאיבה קטנה לניקוז בחוף הבינלאומי באזור שטח השצ"פ הדרומי.  

 עבודות ההתקנה כוללות:

 
 השאיבה ולתא המגופים. לתאעבודות עפר  א.

מ' דגם  0.9 -כ מ' ובגובה 9.0איבה חרושתי מבטון טרומי עגול, בקוטר שתא התקנת  ב.

PSTU-240  דוגמת תוצרת "וולפמן" או שווה ערך. הת"ש יכלול כל הציוד והאביזרים

 הדרושים, לרבות מיכסים, סל מגוב וסולם ירידה וכו'.

פק מ', הס 98 -מק"ש, גובה הרמה כ 988 -משאבות טבולות לספיקה של כ 9הרכבת  ג.

סל"ד. אספקת המשאבות תכלול כל האביזרים  9,098 -קוו"ט, ומהירות כ 98 -חשמל כ

הדרושים כגון: מסילות מנירוסטה להרמת משאבות, רגל חיבור אוטומטי, כבלי חשמל 

 פיקוד ובקרה, ממסר הגנה למנוע וכד', הכל קומפלט.

דוגמת תוצרת  מ' 3.0x2.1x1.5(h)תא מגופים חרושתי מבטון טרומי בגודל פנים  ד.

 "וולפמן" או שווה ערך. התא יכלול מכסים וסולם ירידה לרבות אביזרי חיזוק.

 לוח פיקוד ובקרה חרושתי לרבות כל האביזרים והכבלים הדרושים.  ה.

 עבודות חשמל. - 80הגדרות הלוח ראה פרק  

שער מ' לרבות  9.0" בגובה שדרותהתחנה מרשת פלדה מגולוונת דגם "לחצר  גדר רשת ו.

 כניסת אדם עם סגר ומנעול מתוצרת "יהודה רשתות" או ש"ע.

 

 משטר עבודה של המשאבות 

משאבות בו זמנית בהתאם לקצב  9המשאבות  תעבודנה בתורנות ולסירוגין, וכן תופעלנה  

 כניסת מים לתא השאיבה. המשאבות תופעלנה אוטומטית לפי מפלסי המים בת"ש.

 .99-089ז ראה תוכנית מס' פרטי ביצוע תחנת השאיבה לניקו 

 

 ת המדידה לתשלום תהיה כדלהלן:ויחיד  מדידה לתשלום:

 מ"ק -  עבודות עפר •

 קומפ' -  שאיבה לרבות כל הציוד הנ"ל  תא •



  -52/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 קומ"פ -  וקטעי צנרת תא מגופים לרבות כל האביזרים •

 קומ"פ -  לוח חשמל לרבות כל הציוד  •

 מ"א -  גדר רשת לחצר  •

   

 

 מי מלח י ריקון ויניקתוקו .44

 תאור העבודה 44.11

 במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן : 

  'אל חדר המשאבות 9הנחה קו יניקה חדש מבריכה מס. 

  '9הנחת קו ריקון מי תמלחת חדש אל בריכה מס.  

  .עבודות גישוש, איתור וחיבור קו סניקה חדש אל קו סניקה הקיים 

. ביצוע קו הריקון החדש 98דרג  SDR17מסוג   HDPEהצנרת תהיה מסוג פוליאתילן  

במקום קו הריקון הקיים יבוצע לפי תוואי המופיע בתוכניות ויכלול הנחת צנרת עד להטבעה 

,  התקנת תאי בקרה על קו הריקון החדש , התקנת בלוק עיגון למניעת ציפה של 9בבריכה מס' 

 .הצינור

 

 עבודות צנרת  /44.1

 צנרת מי המלח /1./44.1

 יטת אלקטרו פיוזן ע"י נציג מוסמך מטעם חברת הצינורות.הצינורות יחוברו בש 

 כל שבירות הכיוון בצנרת תעשנה מקשתות מוכנות מיוצרות באופן חרושתי. 

" חרושתיים. במקרים של הסתעפויות מקווים קיימים Tכל ההסתעפויות יהיו מאביזרי " 

 יותר לקבלן לבצע את ההסתעפות באמצעות זקפי ריתוך חרושתיים.

 להלן. 90.89.89המדידה והתשלום לקוי מים, ראה סעיף  אופן 

 

 ספחים 12./44.1

ומעלה יהיו לריתוך,  9ספחים )קשתות, הסתעפויות, זקפי ריתוך, מעברי קוטר וכד'( בקוטר " 

חרושתיים מוכנים להתקנה, עטיפה פנימית וחיצונית זהה לצנרת. לאחר ההתקנה יבוצעו 

ה, בהתאם להוראות יצרן הצנרת/הספחים תיקוני ראש להבטחת המשכיות העטיפ

 המעודכנות.

ומטה יהיו חרושתיים, בהברגה ומגולוונים או בריתוך עם ציפוי חיצוני  9ספחים בקוטר " 

 בהתאם לסוג ההתקנה, מוכנים להתקנה ובעלי תו תקן.

 לתשומת לב הקבלן כי לא יאושרו ספחים עשויים מפלחי צנרת או לא חרושתיים. 

 

 :םמדידה ותשלו 

אספקה והתקנה של הספחים כלולה במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם בעדם  

 בנפרד.

 



  -51/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 מתקני מי מלח 44.12

 כללי /44.12.1

מתקנים כגון שוחות וכד', יבוצעו בהתאם לתוכניות ולאמור בשאר מסמכי החוזה. כל רכיב  

בתקן הקובע לעניין זה. של שוחה, כולל החיבורים ביניהם, יעמוד בעומסי התכן המוגדרים 

מתקנים הנמצאים בשטחים פתוחים בלתי מרוצפים, או בלתי סלולים, יובלטו מעל פני 

 ס"מ לפחות. 98הקרקע הסופיים בשיעור של 

 

 שוחות בקרה 44.12.12

חל איסור מוחלט על בניית שוחות בקרה מבלוקים או שימוש בשוחות פוליאתילן ו/או שימוש  

 ית אינטגרלית.בשוחות עם תחתית פלסט

, D-400שוחות הבקרה תצקנה באתר או תבוצענה מחוליות טרומיות. המכסים יהיו ממין  

 ס"מ.  08בקוטר 

 כל המכסים לשוחות השונות נכללים במחירי השוחות. 

 

בכל מקרה יותאמו הרום והשיפוע של פני המכסים לרום ולשיפוע של המיסעה ו/או  

 המשטחים המרוצפים.

ו לחיבור צינורות לקירות של שוחות יתאימו לקוטר, סוג ודרג הצינורות מחברים שישמש 

ס"מ בכל  08כמפורט לעיל. המידה בין תחתית התקרה והמכסה כולל הצווארון לא תעלה על 

 , לפי דרגת החשיפה הגבוהה ביותר.89המקרים. כל עבודות הבטון יהיו בהתאם לפרק 

 מתעל )עיבוד הקרקעית(: 

ה יהיה, בקרקעית שוחת הבקרה, כגובה ראש הצינור הגבוה ביותר עומקה של כל תעל 

 המתחבר לשוחה.

שלבים  9ס"מ ביניהם ) 99.9יהיו שלבי הירידה בצורת סולם במרחק אנכי של  -שלבי ירידה  

 הכל בהתאם לתקנים הישראלים.  ,מ' שוחה בקרה( 9לכל 

יה החוליה עליונה עשויה , תההמנהלמטר, במקומות שיאושרו ע"י  9.99 -בעומקים מעל ל 

 מקונוס אקסצנטרי.

 עם כלוב הגנה.  L 990מטר יותקן סולם מפלב"ם  9.99 -בעומקים הגדולים מ 

 

 דרישות טיב והתאמה לתפקוד הנדרש 44.11

 בדיקת אטימות בקווי גרביטציה ובשוחות בקרה /44.11.1

 .99בנייה, פרק כל הבדיקות לכל סוגי הצינורות תעשנה לפי המפרט הכללי לעבודות  

כל קווי הגרביטציה והשוחות שיבוצעו יעברו בדיקות לאטימות מוחלטת ע"י הקבלן לאחר  

שתסתיים התקנתם. בדיקות האטימות תבוצענה בנפרד לכל קטע בין כל שתי שוחות סמוכות 

ובנפרד לשוחות, לפני מילוי חוזר מעל הקטע הנבדק. על הקבלן מוטלת האחריות לרישום 

מן העבודה של כל אירועי בדיקת האטימות בכל קטע וקטע. לשם בדיקת האטימות מדויק ביו

 יכין הקבלן מבעוד מועד:

 פקקי איטום בקוטר מתאים לקווים והעומדים בלחץ מבלי שישלפו. א. 

קו מים זמני לצורך מילוי הקו וביצוע בדיקות האטימות, שיונח על חשבון ובאחריות  ב. 

 הקבלן. 



  -55/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

עילות מרבית בבדיקת האטימות והצלחת הבדיקה על הקבלן להבטיח על מנת להבטיח י 

 פיקוח מרבי של יצרן הצינורות על הנחתם.

 

 צילום פנימי של קוים גרביטציוניים 44.11.12

צילום פנימי של הקווים יבוצע אך ורק בקטעים שלגביהם יוגדר הצורך המקצועי ו/או לפי  

 הוראות המפקח.

 

 צנרת ושוחות בקרה למערכת גרביטציונית צילום פנימי של 44.11.11

 כללי א.

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית  

באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך 

 באמצעות מצלמת וידיאו בחוג סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

א "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן הביצוע של מטרת הבדיקה הי 

הנחתה. פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה 

לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, לפי המפרט המיוחד ולפי הוראות 

 שניתנו במהלך הביצוע. המנהלנוספות של 

ף את ולום ובסמוך אליה ככל שניתן יהיה על הקבלן לנקות ולשטלפני ביצוע פעולת הצי 

 הקו על מנת להכינו לצילום.

הקבלן יעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  

להעסקת  המנהלהדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור 

 קבלן המשנה, קודם לתחילת עבודתו.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת  

 העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מאסופת תוכניות עדות.

רשאי להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה, יבוטל סעיף הצילום בחוזה  המנהל 

 לשנות את שאר מחירי היחידה. הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי 

 על הקבלן יהיה לשטוף ולנקות את הצנרת והשוחות ולהכינם לצילום. 

 התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין. 

המפקח יורה לבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי תוכנית עבודה מפורטת בהתאם  

 להחלטתו הבלעדית.

 לום.הקבלן ייתן את כל שיתוף הפעולה לבצוע הצי 

 עפ"י תוצאות הצילום. המנהלהקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות  

את עבודת הצילום החוזר ועלותה  המנהלבמקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין  

 תנוכה מחשבון הקבלן.

 

 ביצוע העבודה ב.

 שטיפה וניקוי ( 9)

ת מכל לפני ביצוע הצילום על הקבלן לנקות את הצנרת שהונחה ואת השוחו 

חומרי בניה וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי 

 יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך.

 עיתוי העבודה ( 9)



  -54/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 50ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי  

ורות לביצוע ס"מ מעל הצינור בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקש

 המנהל.השוחות החיוניות לבצוע הצילום. הצילום ייערך בנוכחות נציג 

על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים  

 .המנהללפני ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות 

 מהלך הביצוע ( 9)

לפני תחילת הצילום יסמן הקבלן בצבע שמן זוהר במיקום שיתגלה בצילום את  

מספרי השוחות כפי שהן מסומנות בתכניות. הקבלן יבצע את הצילום באמצעות 

החדרת מצלמת וידיאו בחוג סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות 

 הציוד.

 ביצוע הצילום.מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך  

 תיעוד ( 0)

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן בעזרת  

תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום 

 מפגעים וכד'.

 

 תיקון מפגעים )נזקים( ג.

של הקלטת במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת  ( 9)

מנהל יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את ההמתועדת, יתגלו מפגעים שלדעת 

 .המנהלהתיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. ( 9)

לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.  ( 9)

 ר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".תהליך הצילום החוז

 

 הצגת ממצאים ד.

תהיה בהתאם לתנאי המכרז אך ורק לאחר מסירת תיעוד  המנהלי קבלת העבודה ע" 

 הצילום שיכלול קלטות וידאו, תקליטורים ודו"ח מפורט לגבי הממצאים.

 קלטות וידאו/תקליטורים ( 9)

ו לכל אורכו, מרחקים בין שוחות קלטות הוידאו תכלולנה תיעוד מצולם של הק 

 (.CDכולל סימון זיהוי שוחות. הקלטות תועתקנה במלואן לתקליטורים )

 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה. 

במצורף לקלטת יוגש ע"י מבצע עבודה זו דו"ח מפורט, שיהיה כתוב בצורה  ( 9)

 ברורה ופשוטה ויכלול:

 מה( של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון תרשים מצבי )סכ

ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו, מיקומו ומיקום 

 ליקויים שיתגלו.

  ,דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקודת ליקוי

 תיאור המפגע והערות.

 .סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות הליקויים 



  -56/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 .מסקנות והמלצות לגבי תיקון הליקויים 

 

הדו"ח ילווה בקלטות המצולמות ובהעתקיהן בתקליטורים, בכל הצילומים  

הסטטיים בקבצים דיגיטליים על תקליטורים ובתדפיסים של צילומי התקלות 

רשאי לדרוש עריכה של הצילומים בהתאם  המנהלשהתגלו במהלך הצילום. 

 מים.להנחיות שתימסרנה למבצע הצילו

 הדו"ח והצילומים יצורפו לערכת תוכניות העדות ויהוו חלק ממנה. 

 

 אחריות הקבלן ה.

לעצמו את הזכות לערוך צילום  המנהלבנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר  

 חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

ועל חשבונו לפי במידה ויתגלו בצילום נזקים בצינור יתוקנו הליקויים על ידי הקבלן  

. לאחר תיקון הליקויים ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על חשבונו של המנהלהנחיות 

 .המנהלהקטעים המתוקנים עד לקבלת תוצאה שתניח את דעתו של 

 

 אופן התשלום:  

 התשלום בגין עבודות צילום ושטיפת הצינור יהיה כלול במחיר הצינור לפי מטר אורך. 

 

 שיטת ביצוע 44.15

לפני תחילת העבודות על הקבלן להגיש למפקח תוכנית עבודה מפורטת כולל לוח זמנים  

לפעילויות השונות, רשימת כלים וציוד שייעשה בו שימוש לביצוע העבודה וכן רשימת עובדים 

מקצועיים אשר ינצחו על ביצוע העבודה. לוח הזמנים לביצוע ישורטט על טבלת גאנט 

איכות. הקבלן יגיש תרשים ארגוני בו תיקבע -ו שוותא MsProjectבאמצעות תוכנת 

 היררכית בעלי התפקידים בפרויקט כולל האחראים על הבטיחות ובקרת האיכות.

 

 עבודות עפר 44.14

 בהנחת צנרת עבודות עפר /44.14.1

עבודות עפר בסעיף זה מתייחסות לחפירת תעלות לצורך הנחת קווי מי תמלחת וכן חפירה  

קרה ומלויים החוזר. במידה והקבלן ייאלץ לעשות עבודות חישוף ו/או חפירה לבניית שוחות ב

כללית לצורך הכנת השטח להנחת הצנרת או כל סוג אחר של עבודות עפר שאינו בתחום פרק 

זה תבוצע העבודה על פי האמור בסעיפים העניינים במפרט הכללי. במידה וידרשו פינוי 

ות ו/או כבישים והסרת אבני שפה, הם יוחזרו תמרורים, ריהוט מדרכות, פתיחת מדרכ

לקדמותם בסיום העבודה. אופן ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו יהיו על פי הפרקים 

הענייניים העוסקים בהסדרת תנועה, בביצוע מדרכות ומרצפים ו/או בביצוע שכבות 

 אספלטיות בכבישים ובמדרכות.

 

 חפירה להנחת צינורות ודיפונם 44.14.12



  -54/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

ס"מ.  98-בקרקעות חרסיתיות וסלעיות יועמק החפיר מתחת לתחתית הסופית של הצינור ב 

 98-החפיר יועמק מתחת לתחתית הסופית של הצינור ב -בקרקע קלה/חרסית חולית/חולית 

 ס"מ. 

 

 תושבת ועטיפה 44.14.11

יתו. מקוטר הצינור נמדד מתחת 98%התושבת לצינורות תהיה לכל רוחב החפיר עד גובה של  

הידוק התושבת בבקרה מלאה, עד לתחתית הצינור, ייעשה לכל רוחב החפירה תוך כדי 

הרטבה מבוקרת. המשך המילוי חייב להיעשות ידנית במקביל משני צידי הצינור תוך כדי 

ס"מ מעל לקודקוד הצינור ייעשה בהידוק  98הרטבה מבוקרת של המילוי. המשך המילוי ועד 

מ, באופן ידני או מכני כפי שיורה המפרט המיוחד או כפי שיורה ס" 98מבוקר בשכבות, כל 

. מילוי זה ייושם לכל סוגי החומרים מהם יהיו עשויים הצינורות. החומרים שישמשו המנהל

ס"מ מעל קודקוד הצינור, יהיו חול דיונות או חומר מחצבה  98למילוי התושבת והכיסוי עד 

(. כל חומרי המילוי יהיו שטופים CLSMו מבח"מ )מנופה ושטוף )ללא אבק(, או טוף גרוס, א

מ"מ. מצע  9. כמו כן גודל אבן לא יעלה על 9%( לא יעלה על 988ואחוז הדקים )עובר נפה 

החול והמעטפת יהודקו באמצעים מכנים, בעבודה ידנית ובהרטבה מבוקרת לדרגת הידוק של 

 988-ה במרווחים של כ. בדיקות בקרת צפיפות תעשנModified A.A.S.H.T.Oלפי  988%

 בדיקות לכל קטע שיבוצע.  9-מטר לכל שכבת הידוק, אך לא פחות מ

 

 מילוי חוזר  44.14.15

 .מילוי חוזר מעל לעטיפה יבוצע ויהודק מחומר מצע סוג ב' או אדמה מקומית מובחרת 

 

 חפירת יתר 44.14.14

ת הצינור המתוכנן עומק החפירה להנחת הצינורות יחושב ע"י הקבלן בהתאם לרום תחתי 

בתוספת עובי דופן הצינור ועומק המצע מתחתית הצינור. אם הקבלן יחפור מעבר לעומק 

הנדרש על פי האמור לעיל, יהיה עליו למלא את חפירת היתר במצע סוג א' מהודק. כל חפירת 

היתר והמילוי של החפירה יהיו על חשבון הקבלן ולא תשולם כל תוספת בגין חפירת היתר או 

 ילוי חפירת היתר.מ

 

 דיפון ותימוך 44.14.16

על הקבלן מוטלת כל החובה והאחריות לדאוג ליציבות החפירות והתעלות למניעת מפולות,  

מניעת ערעור יסודות של מבנים ותשתיות, להמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות 

ותמיכות בחפירות ולפעול  והמבנים שבסמוך לחפירה, או מתחתיה ועל כן, עליו לבצע דיפונים

כי  המנהלבהתאם לחוקים, התקנות והנחיות משרד העבודה. כמו כן, במקומות בהם יורה 

קיימת הגבלה של רוחב החפירה, מסיבה כלשהי, יבוצע דיפון התעלות והקבלן יידרש לבצע 

 החפירה עם דיפון בקירות אנכיים.

יה ועל פי הנחיות בכתב של יועץ דיפון הקרקע יעשה עפ"י תכנון של מהנדס קונסטרוקצ 

קרקע הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וכן של יועץ בטיחות מוסמך, -להנדסת

שיועסקו על ידי הקבלן, באישור המפקח. בנוסף דיפון הקרקע ייעשה באמצעות תבניות 

חרושתיות, או באמצעי תימוך נשלפים אחרים, כפי שיאושרו. הקבלן יגיש תוכנית ודו"ח 



  -54/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

פורטים )כולל החישובים( לביצוע הדיפון וההגנות הדרושות לאישור המפקח. בכל מקרה מ

אין להתחיל בחפירה ובבנית אמצעי הדיפון ללא אישור בכתב מהמפקח. מודגש בזאת כי כל 

האחריות לכל נושא החפירה והדיפון תישאר באחריות הבלעדית של הקבלן גם לאחר אישור 

ה או נזק שייגרמו, הן לנפש והן לרכוש כתוצאה מעבודות החפירה הדיפון ע"י המפקח. כל פגיע

 יהיו באחריות הקבלן בלבד ועליו יהיה לשאת בכל ההוצאות לכך.

 

 מילוי חוזר לשוחות 44.14.14

המילוי החוזר סביב שוחות, והביסוס יתבצעו לפי הסעיפים המתוארים לעיל. במקומות  

ם להנחיות המפקח בכתב, כאשר נדרש כיסוי תוך שהוגדרו וסומנו מראש בתוכנית ו/או בהתא

זמן מוגבל, כדי למנוע הפרעות לתנועה וכו', ייושם המילוי החוזר באמצעות חומר מוכן 

 .(CLSM)מבח"מ  -לשימוש המיוצר על בסיס צמנטי 

 

 שאיבת מי תהום1מי שטפונות 44.14.14

ל חפירה יציבה. במידה עבודת ההנחה של הקוים תבוצע אך ורק בתנאי יובש על קרקעית ש 

ובמהלך החפירה יתגלו מי תהום, מים תת קרקעיים או מי מלח יהיה על הקבלן לבצע 

השפלתם או ניקוזם באמצעות שאיבה. שיטת יישום השאיבה תקבע ע"י הקבלן ובאחריותו 

הבלעדית, ובלבד ששאיבת מי התהום לא תכלול איתה שאיבת חול ו/או חומרים בעלי גודל 

המצויים בקרקע, העלולים לסכן את יציבות הביסוס של המבנים בסביבה. ניקוז גרגיר קטן 

מי שיטפונות מתוך התעלה מחייב שאיבה וחפירה לשם הוצאת כל הסחף מתחתית התעלה עד 

להגעה לקרקע הדומה בצפיפותה או בהרכבה לקרקע לפני השיטפון. הקבלן רשאי לבחור כל 

לקבל על כך אישור בכתב מהמפקח. המפקח רשאי שיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו 

להורות לקבלן להעסיק מהנדס יועץ בעל מומחיות מתאימה בתחום הנידון. העסקת היועץ 

 תהיה על חשבון הקבלן.

 

 סילוק עודפי עפר ופסולת בנין 44.14.12

תשלום האגרות  עודפי עפר ופסולת בנין יסולקו מחוץ לשטח לאתר מאושר לסילוק פסולת.  

 היה על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה. י

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות קוים 44.16

 כללי /44.16.1

אופני המדידה והתשלום להנחת קוים מתייחסים להנחת הצינורות מכל סוג שהוא, חיבורם  

 והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים:

ר לעיל אופני מדידה ותשלום המחיר יכלול גם את כל עבודות העפר כולל כל האמו ( 9

 לעבודות עפר להנחת צנרת.

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות  ( 9

 הביצוע והתאמתו לתכנון.

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות, ושטיפת קוים לרבות המים,  ( 9

 ל הבדיקות הנדרשות בהתאם למפרטים.אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים, כ

 כל ההוצאות הנובעות מתיקון ביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. ( 0



  -52/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או  ( 9

כן ביצוע כל מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא ו

הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש 

 הניזוק ולשביעות רצון המפקח.

 כל הנאמר במפרט הכללי. ( 0

 

 עטיפת בטון לצינור  44.16.12

יחידת המידה לעטיפת בטון לצינור תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר הצינור. המחיר יכלול  

זיון והתקנתו, תבניות, אספקת והתקנת הבטון וכל עבודות העפר את אספקת ברזל ה

 הנדרשות. המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.

 

 מעבר בקירות 44.16.11

עבור מעבר צינורות בקיר אבן/גדר אבן/קיר בטון/תעלת בטון, גדר תיל, גדר רשת וכל קיר  

ר, תיקון מחדש לפי וגדר אחרים לא תשולם תוספת. העבודה תכלול: פירוק, ביצוע המעב

הקיים כולל עבודות בניה, בטון, מסגרות וכל הנדרש. לא תשולם כל תוספת והקבלן יחזיר 

 המצב לקדמותו כלול במחיר הצינור.

 

 כללי -בטול תאים ומתקנים שונים  44.16.15

בטול וסילוק של תאי בקרה, צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת  

 מתוכננים לא ישולם בנפרד. ומתקנים חדשים

המתקנים המבוטלים יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י הרשות  

המקומית ו/או המשרד לאיכות הסביבה ע"י הקבלן ללא כל תשלום. עבודה זו תהיה כלולה 

 בכלל מחירי היחידה האחרים.

מחוץ לתחום החפירה של צנרת בטול וסילוק של תאי בקרה, מתקנים וצנרת כנ"ל, הנמצאים  

 ומתקנים חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך הוראה מפורשת מהמפקח.

 

 פתיחה ותיקון אספלט  44.16.14

( לפתיחה ותיקון אספלט מתייחסים 99, פרק 99מחיר היחידה במחירון משב"ש )פרק  

אה סעיפים מתאימים ס"מ בכל העומקים. עבור מקרים אחרים ר 08-988לצינורות בקטרים 

 בפרק עבודות נוספות.

 

 אבני שפה 44.16.16

 -לא ישולם בנפרד  -עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר בצוע העבודות  

ומחירים יהיה כלול במחירי היחידה השונים. המחירים יכללו את כל הדרוש לשם התקנת 

שברו במהלך העבודה ובין שהיו האבן בחזרה, לרבות: החלפת אבני שפה שבורות, בין שנ

 שבורות קודם לכן.

 

 הרחקת פסולת בנין  44.16.14

כל פסולת שתיווצר במהלך העבודה לרבות אספלט, אבנים משתלבות, אבני שפה, אריחי  

מדרכה, צמחיה, שרשים, גזעים, פסולת כלשהי וכו' תורחק ע"י הקבלן לאתר מאושר ע"י 



  -41/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

הסביבה. על מנת להסיר כל ספק, יש לציין כי כל הרשות המקומית ו/או המשרד לאיכות 

כוללים הרחקת הפסולת הנ"ל לאתר מאושר כנ"ל  99.9הסעיפים במחירון משב"ש פרק 

 במחיר היחידה.

 

 חיבור למערכת ניקוז קיימת 44.1.14

עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם  

 כלליים ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור המזמין.למפורט במפרטים ה

 הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום אופן. 

 הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד כמפורט לעיל.  

במידה וקיים "ניפל" מהמערכת העירונית אל מגרש תחנת השאיבה, הקבלן יבצע חיבור  

 קיים של צינור הניקוז הנ"ל.  ILאם ל בהת

 

מחיר היחידה לביצוע העבודה יכלול חשיפה, חפירה וגילוי התא, קידוח בדופן התא, ביצוע  

החיבור כולל אספקת המחבר, שינויים בעיבוד המתעל ואטימה, כל התאומים הנדרשים עם 

פים זמניים אם גורמי החברה להגנת ים המלח, מחברים אל קו הריקון קיים, ביצוע מעק

 יידרש, עבודות ידיים ו/או כל עבודה אחרת הנדרשת לכך, בשלמות.

 

 צינורות ואביזרי צנרת לקו הסניקה  44.14

 תאור העבודה  /44.14.1

 998)פוליאתילן בצפיפות גבוהה(, בקטרים חיצוניים    HDPEהקבלן יניח קווי סניקה עשויים 

 .מ"מ

 .HDPEהסניקה הציבורי העשוי העבודה תבוצע ממבנה התחנה ואל קו  

 

 צינורות ואביזרי צנרת לקו סניקה   44.14.12

, PE 100  ,90 PN(  מטיפוס HDPEהצינורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה ) 

 מ"מ. 998כדוגמת "מריפלקס" או שו"ע בקוטר חיצוני 

 הצינורות יחוברו ע"י ריתוך אלקטרופיוז'ן. 

ביזריה יהיו מסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיהוי. כל אביזרי כל חלקי הצנרת וא 

 . 90הצנרת יהיו דרג 

 אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות  היצרן. 

 כלל הצנרת והאביזרים יהיו מתוצרת אותו היצרן. 

 

 אביזרי צנרת   44.14.11

גנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע העבודה על פי קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, או 

התוכניות יהיו מוכנים וסטנדרטיים בזויות וקטרים בהתאם לדרוש בתוכניות, עם מקשרי 

אלקטרופיוז'ן. מחיר אספקת אביזרי הצנרת וכל יתר הספחים והאוגנים הדרושים כלולים 

 צרת  "מריפלקס" או שו"ע.מתו 90במחיר מ"א צינור. כל האביזרים יהיו חרושתיים דרג 

 

 הנחת הצינורות 44.14.11



  -/4/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 998צינורות הסניקה יונחו בחפירה אחת ובעומק כזה שהכסוי מעל קודקוד הצינורות יהיה  

 ס"מ לפחות ובהתאם לחתך לאורך הקו.

פעמים קוטר הצינור, על פי הוראות  98כיפוף צינורות מסוג זה יהיה ברדיוס של לפחות  

 היצרן.

 ס"מ לפחות ויכוסו בחול מסביב לצינורות לכל  98יונחו על גבי מצע חול בעובי  הצינורות 

הידוק החול יעשה באמצעות  ס"מ מעל קודקוד הצינורות. 98רוחב התעלה עד לגובה של  

 הרטבה אופטימלית.

מסוג פיוליט או שו"ע ומעל זה   .C.L.S.Mס"מ של  98המילוי מעל החול יהיה שכבה בעובי  

 ס"מ . 98א.א.ש.הו בשכבות כל  988%א' מהודק לצפיפות של ממצע סוג 

במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים  

בתכנית או אינם ידועים הקבלן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור 

 וקבלת הנחיות.

פס פלדה על מנת לאפשר גילוי של תוואי הצינור מתחת לצלחת של הכביש יש להניח רשת מ 

 ע"י גלאי צינורות. מחיר מ"א של פס הפלדה כלול במחיר מ"א צינור. 

 

 בדיקת לחץ  44.14.15

לאחר כיסוי חלקי של הצינורות )ללא חיבורי הריתוך בין הצינורות( תיערך בדיקת לחץ לפי  

דרושים )לבדיקת לחץ( כגון אוגן המפורט במפרט הכללי. הקבלן יוסיף את כל האביזרים ה

 ואוגן עיוור, פקק להוצאת אוויר ברז ניתוק, משאבת לחץ וכו' על חשבונו.

שעות  9אטמ' בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של  90בדיקת הלחץ תיעשה ללחץ של לפחות  

 לפחות ללא כל שינוי בלחץ.

 

 שלבי הבדיקה : 

 לפני הבדיקה.מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה  .א

 בדיקה ויזואלית של הקו, בעיקר במקומות החיבור. .ב

 מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור. 98%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב .ג

 

עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו ייעשו על חשבון הקבלן ויהיו כלולים  

 במחירי היחידה להנחת צנרת.

 על חשבון הקבלן.השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה  

 

 תעודת אחריות של יצרן הצינורות 44.14.14

שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על  98תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך  

תיקון כל הפגיעות ובדיקת הלחץ. על התעודה יוגדר מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי 

 דיקות.הדופן וכן רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הב

  .בסוף בצוע העבודההנ"ל תעודת אחריות למנהל הקבלן ידאג להעביר  

 

 עמודי סימון 44.14.16

 עמודי סימון יותקנו בנקודות כמסומן בתכנית ולפי הוראות המפקח לצורך סימון קו הסניקה. 



  -42/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

מ' הממולאים בבטון ומעוגנים צבועים  9.9באורך  0עמודי הסימון יהיו מצינורות פלדה " 

 ס"מ מעל פני הקרקע. 08סירוגין חום לבן ויבלטו ל

 

 עבודות שונות    .61

 צינורות תצפית   /.61

 לצורך  ניטור מפלס המים תת קרקעיים יוקמו בתוך הסוללה  צינורות תצפית. 

  909מבנה ומיקום  של צינורות  הנ"ל  תהיה כפי שהוגדר בתכנית  מס'  

 צינור קומפלט. :מדידה לתשלום 

 

 נקודות תזוזת הסוללות   61.2

 לצורך  ניטור שקיעת ותזוזת הסוללות יוקמו בתוך הסוללה  נקודות תזוזה. 

  909מבנה ומיקום  של נקודות התזוזה  הנ"ל  תהיה כפי שהוגדר בתכנית  מס'  

 יחידה.-נקודת תזוזה   :מדידה לתשלום 



  -41/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 בחוף ציבורי דרומי תחנת שאיבה למי מלח - 2חלק 
 

 

וביטול של תחנת  4לשאיבת מי מלח על חוף בריכה מספר חדשה לביצוע תחנת שאיבה ה מתייחס חלק ז

  שאיבה קיימת בגמר ההרצה.

 

 מלחעבודות ניקוז מי מוקדמות ל  .11

 כללי /11.1

  .לבריכות התמלחת במלון ישרוטל אשר בים המלח 9התחנה תשאב מי מלח מבריכה  

להוכיח ניסיון וידע מוכח בעבודות בנייה של  מחויבמבצע עבודות בניית תחנות השאיבה  

 תחנות שאיבה ובמיוחד בתנאים הקיימים בים המלח: מי ים המלח, חום ולחות.

. לפיכך על הקבלן יהיה המלון השוטפתיודגש כי במהלך העבודות לא תופסק פעילות  

להתארגן מראש לרכישת כל הציוד הדרוש עבור תחנת השאיבה החדשה כך שפעילות 

 שעות בתיאום מול מלון ישרוטל.  90יבה תתחדש בתוך פרק זמן של השא

 

 תוכן העבודה   11.12

 העבודה תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים:  

 אספקה והרכבה של משאבות בורגיות, לוח חשמל עם משנה תדר. .9

ייעשה בלוח    –עבודת צנרת לחיבור מערך שאיבה חדש אל קו הסניקה הקיים  .9

 ואם מראש מול אחראי אחזקה של מלון ישרוטל.זמנים אשר ית

מטר ולהטבעתו  988-עבודות להנחת צנרת ניקוז )ריקון מי תמלחת( בקטע של כ .9

 לפי התוכניות. 9בבריכה מס' 

 יציקת רצפה למבנה התחנה החדש. .0

 הקמת מבנה וגג דו שיפועי עבור התחנה החדשה מעץ איפאה לפי התוכניות. .9

 כולל רצפת בטון, ציוד שאיבה, חשמל, מבנה.ביטול ופירוק התחנה הקיימת  .0

 

 התארגנות לביצוע העבודה  11.11

בשל הבעייתיות במשך העבודה באתר על הקבלן יהיה להתארגן באופן מושלם לביצוע  

 העבודות באתר לפני תחילת העבודות.

 ההתארגנות תכלול את המטלות הבאות: 

שאבות, לוחות חשמל, רכיבי ארגון רשימת רכש לאישור כל הציוד ע"י המזמין: מ .א

ציוד חשמל, מגופים, אטמים, תאי בטון,  תא המגופים צנרת ואביזרי צנרת 

H.D.P.E .וכל הציוד הנדרש לבצוע התחנה בשלמות 

 רכישה של כמות העץ הנדרשת למבנה התחנה, פאות וגג ופרזול הנדרש. .ב



  -45/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

וד חשמל ותאי אישור כל רכיבי הציוד ע"י היועצים השונים: ציוד אלקטרומכני, צי .ג

 בטון טרומי.

 רכישת כל הציוד והאביזרים. .ד

עבודות הרכבה ויצור רכיבי הצנרת, כל רכיבי החשמל, בבית המלאכה, בנית  .ה

 התאים הטרומיים והכנות להבאתם לאתר.

 ביקורת היועצים על כל הרכיבים המיועדים להגיע לשטח. .ו

 הבאת הציוד לאתר. .ז

 בת הציוד, חישמולו והפעלתו. עבודות באתר, חפירה, התקנת הבורות, הרכ .ח

ימים. עם הגעת הציוד לאתר  9הרצת משאבות ומערכת הפיקוד והבקרה במשך  .ט

 הוא יאוחסן בתוך מכולת עד לקבלת אור ירוק לתחילת העבודות.

 

בגין עבודת ההתארגנות המיוחדת לא תשולם לקבלן כל תוספת ויהיה עליו להביאה בחשבון  

 בתמחור הכללי של העבודות.

 

 נוהל בדיקת ציוד וקבלת העבודה 11.15

 אישור ציוד  /.11.15

 ביחד עם הצעתו יגיש הקבלן רשימה של הציוד המוצע על ידו.  

. לא מן הנמנע להלן 89.9.9משאבות לתחנה יתאימו לדרישות המפורטות בסעיף  .א

שאם הקבלן יציע משאבות אחרות מהנדרש תיפסל הצעתו. הקבלן יציג לוח זמנים 

שאבות מיום הזמנתם. לוח הזמנים ילווה, במסמך של ספק לאספקת המ

 המשאבות.

מגופים: הקבלן יגיש בהצעתו פרויקט של יצרני ודגם המגופים והשסתומים האל  .ב

 חוזרים שבדעתו להציע בכפף לכל דרישות המפרט. 

בד בבד עם הצעתו יגיש הקבלן את רשימת המכשור המוצע על ידו. כל  –מכשור  .ג

המפרט. הציוד שיציע הקבלן בהצעתו הוא הציוד הקובע  זאת על פי דרישות

בהצעתו ואם הציוד לא יאושר באחד או ביותר מן הסעיפים האמורים לעיל הקבלן 

מסתכן בפסילת הצעתו. הציוד המוצע יאושר ע"י צוות המתכננים לאחר בחירת 

הקבלן, חתימת חוזה וקבלת צו להתחלת העבודה. הקבלן יידרש להעביר מפרטים 

אים של הציוד המוצע. הזמן המוקצב לאישור כל הציוד הוא שבוע. ברגע מל

שיאושר הציוד יסתיים פרק זה של העבודה והקבלן נדרש להזמין מיידית את הציוד 

 .המזמיןעל פי לוח הזמנים שנקבע ע"י ספק הציוד ואושר ע"י המתכנן וצוות 

 

 בדיקת הציוד  11.15.2

דק הציוד ע"י המתכננים ויינתן אישור להבאתו לאתר עם הגעת הציוד למחסני הקבלן, יב 

ולאחסנתו באתר. הקבלן יספק עקומות בדיקה במפעל של כל משאבה בנפרד והוכחות 

 התאמתה להצעה המקורית התאורטית שאושרה.

 

 



  -44/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 קורת הציוד והעבודות לפני הפעלהיב  11.15.1

חר ביצוע על בסיס התכניות בד בבד עם קביעת המועד לקבלת העבודות יכין הקבלן תכנית לא 

 שהוכנו. 

 במועד הקבלה תערך הבדיקה כמפורט להלן: 

מצב השטח, לאחר ביצוע העבודות )אי המצאות פסולת בקרבת התחנה החדשה  .א

 והמיועדת לביטול(.

 בטונים, חלקות )דופן פנים(, גמר חיצוני. .ב

 טון.........התאמת מכסים: חוזק לעומס סוג ................... רציפות עם קו הב .ג

 אטימות תאים שכנים שנעשית בהם עבודה. .ד

 עיבודים בתאים לאחר תיקון .ה

 .9חיבורי צנרת בתחנת השאיבה, בתא המגופים ובחיבור לקו היניקה מבריכה  .ו

 אביזרים בצנרת: ברגים אומים, סוג המתכת ובדיקת אטימת בלחץ. .ז

 נוכחות נציגי ספק המשאבות .ח

 פעולת משאבות במים שפירים. .ט

 .סגירה של מגופיםפתיחה ו .י

 .רעשים, תנודות במשאבות .יא

 .פעולת שתי משאבות ביחד .יב

 .אופן פעולת משני תדר בכל משאבה .יג

 פעולה אוטומטית של המשאבות נקודות הפעלה והדממה. .יד

 .סכום קבלה .טו

רשימת בדיקה זו תיעשה ע"י הקבלן עם המפקח. יערך פרוטוקול לפי רשימת בדיקות זו  

 שישלח למתכנן. 

מפקח על ביצוע כל הליקויים שנרשמו תערך בדיקה חוזרת בנוכחות צוות לאחר אישור ה 

 התכנון.

 

 עבודות לביטול מבנה תחנת השאיבה הקיים  11.14

 על הקבלן לבצע את הפעילויות הבאות: 

 .לפרק מערכת משאבות קיימת .א

 ועד לחדר המשאבות המיועד לביטול. 9ביטול קטע קו יניקה מבריכה  .ב

 יוצא מן התחנה המיועדת לפירוק.פירוק קטע קו סניקה ה .ג

 פירוק מבנה התחנה הקיים ונקיון קטע זה בחוף. .ד

 פינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה ומאושר ע"י המפקח. .ה

 נקיון החוף בגמר עבודות הפירוק של התחנה. .ו

 

בגין כל העבודות נשוא סעיף זה ישולם לקבלן בסעיף נפרד לפרוק ופינוי של תחנת השאיבה   

לום יהיה חד פעמי ובלתי ניתן לשינוי עקב עבודת יתר שתידרש מסיבה כלשהי ותכולתה. התש

 ע"י הקבלן.



  -46/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
 

 עבודות עפר  ./1

 כללי /1./1

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כנאמר להלן: עבודות העפר  

בה, הובלת כוללות חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני, פינוי תאים וצנרת, חפירה ו/או חצי

והעברת האדמה החפורה לאחסון בתחום האתר, מילוי מהודק לסוללות וכל יתר העבודות 

 ( וכמפורט להלן.89לעבודות עפר )פרק בחלק המתייחס הדרושות בהתאם למפרט הכללי 

הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע. המונח  

מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך "חפירה" בכל הסעיפים 

 במפורש בכל סעיף.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש. באם  

יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים 

טח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ע"י להורדת מפלסים ולסילוקם מהחפירות ומש

ומבלי לגרום לנזקים למתקנים קיימים ולשטחים חקלאיים, הכל כמפורט במפרט  המנהל

הכללי. הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ואת הסוללות, בכל אמצעי הנראה לו כמתאים 

ים בשעת ובהתאם לחוק, לעמידה בפני מפולות ובפני חדירת קולחים, מי תהום ומי גשמ

 העבודה.

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר  

לאמצעי הגנה מפני חדירת מים לחפירות, הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים, במידה ולא 

 ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים.

 

 סימון ומדידות  12./1

שבונו באמצעות בעל מקצוע מעולה ואחראי סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על ח 

בהתאם לתכניות, הוראות והנחיות המהנדס. הסימון ייבדק ויאושר ע"י המהנדס במקום. 

בזמן בדיקת הסימון ועד לאשורו, רשאי המהנדס לשנות או להורות את הקבלן לשנות את 

 רקע.הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליו, דרישות התכנון ותנאי המקום והק

על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתכניות עלולות להשתנות בהתאם  

לאמור לעיל. לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל וקבלת אשור 

תב מהמהנדס. במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות המצוינות בתכניות, כבמפורש ב

ורר את תשומת לבו של המהנדס על כך ולקבל הוראותיו. או מידה חסרה, על הקבלן לע

הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה בבצוע, שלפי דעת המהנדס נובעת מהזנחת 

 סעיף זה.

 

 חפירה  11./1

המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך   

 במפרט בכל סעיף. 



  -44/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

, כמצוין במפרטים ובתוכניות. לא -יבצע עבודות חפירה בשטח בהתאם לרומים הקבלן  

תשולם לקבלן כל תוספת במידה ויבצע את החפירה מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש 

ממוד. א. א. א.הו.  50%לבצע מילוי חוזר ממצע סוג א בהידוק אופטימלי לדרגת צפיפות 

עודפי האדמה יסולקו ע"י הקבלן למקום שפיכה  לקבלת המפלסים המתוכננים, על חשבונו.

 מאושר ע"י המפקח כמפורט להלן.

החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מכני במידת דיוק המצוינת בהמשך. באדמה  

החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי סידור המילויים. במסגרת מכרז זה תאוחסן 

י המפקח או תסולק כפסולת למקום שפיכה אדמת החפירה בערימה במקום שיאושר ע"

קו                                                                                 מאושר הכל לפי הוראות המפקח

החפירה עבור המבנים יהיה בהתאם למסומן בתוכניות. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי 

כבישים, מבנים, חפירות ותעלות קיימים מחוץ  הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים

 לקו החפירה.

הקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור המהנדס, אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו יקבע  

המהנדס כי קו החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם. הוצאות 

עה במתקנים קיימים מחוץ הדיפון ותיקון כל נזק והחזרת המצב לקדמותו במקרה של פגי

 לקו החפירה, יחול על הקבלן בלבד.

עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים לשיפועים ולמדות הנתונים בתכניות ובהתאם  

 להוראות המהנדס.

 הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן: 

 
 ס"מ מהרום המצוין. 9לגבי החפירה בקרקעית:  .א

 יפוע המצוין.מהש 9%לגבי החפירה בשיפועים:  .ב

 
הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות ההנחה או השפיכה שיקבעו  

 בתיאום עם המפקח. החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות.

מובא לתשומת לב הקבלן שהעבודה מתבצעת בשטח חצר מלון פעיל ובקרבת מקום קיימים  

 עצים שעל הקבלן לשמור על שלמותם.

חפירה תבוצע בעזרת מקדח לתא העגול ולתא המלבני בעזרת מקדח או כלים מכניים ה 

הכל בזהירות רבה  –מתאימים או בעבודות ידיים לפי בחירת הקבלן ובאשורו של המפקח 

תוך שמירה על שלמות העצים הסמוכים מבלי לפגוע גם בשורשיהם. לא תשולם כל תוספת 

 קונים, הרחבות וכו' הדרושים להשלמת החפירה.לקבלן עבור עבודות ידיים, דיפון, תי

רשימת הכמויות תהיה בסיס לחוזה. הכמויות לתשלום תהינה למ"ק חפירה בהתאם  

למדידות שתערכנה לאחר ביצוע העבודה. מדידת החפירה לצורכי תשלום תהיה לפי המידות 

נה. מחיר מ"ק נטו של העבודה הגמורה. שיפועי חפירה לא ימדדו אלא אם כן הם חלק מן המב

חפירה יכלול את כל העבודות ושרותי הלוואי כנ"ל בכל סוגי הקרקע במקום כולל חצוב, אשר 

עבורו לא ישולם בנפרד, וכן את ההובלה, ההרחקה, הפזור והאחסון של העפר במקומות 

 מאושרים על ידי המפקח.

 

 

 



  -44/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 חפירה ומילוי למבנים 15./1

ם למסומן בתוכניות. דפנות החפירה  יהיו אנכיים החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתא 

ככל האפשר כדי להקטין את הפגיעה מסביב.   באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת 

ביצוע העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת המפלסים ולסילוקם מהחפירות 

ם לנזקים למבנים ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש על ידי המהנדס ומבלי לגרו

 ומתקנים קיימים הכל כמפורט במפרטים וללא תשלום נוסף.

 מחיר החפירה יהיה לפי מ"ק כולל סילוק עודפי העפר לאתר שפיכה מאושר. 

 לא יבוצע תשלום עבור שטחי עבודה או שיפועים בעפר. המדידות נטו לפי הנדרש בתוכניות. 

 

 עבודות בטון יצוק באתר .12

 הערות 12.11

. תוספת למפרט 89פרק  -עבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר לגבי ה 

 הנ"ל:

, כלונסי בטון יהיו 89פרק   -לגבי העבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר  

 במפרט הכללי. 99כמפורט בפרק 

הפיקוח ו1או המזמין ו1או לתכנית על ידי עבודה זו תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור  

המתכנן ותהיה חתומה ע"י מהנדס קונסטרוקציה בעל רישיון. מהנדס הקונסטרוקציה 

 יהיה מטעם הקבלן ועל חשבונו.  

 

 סוג הבטון  /12.1

במבנים המכילים נוזלים, הכל כמפורט בתוכניות  08-או ב 98 -כל הבטונים יהיו מסוג ב 

 ובכתב הכמויות.

 , עמידות בפני קורוזיה ועבידות. ח אטימות למיםהבטונים יתוכננו בתערובת שתבטי 

 

 .98 -בטון רזה יהיה מסוג ב 

 . ACI 211, ACI 318תכן תערובות הבטון יהיה לפי תקנים:  

 .9חלק  90מ"מ לפי בדיקת תקן ישראלי  99ספיגות הבטון לא תעלה על  

 . 8.09יחס מים לצמנט בתערובת לא יעלה על  

 במפרט הכללי. 8980בטון חשוף רגיל כמפורט בסעיף כל הבטונים יהיו ברמה של  

כל תערובות הבטונים יובאו לאישורו המוקדם של המהנדס המתכנן לאחר שיורכבו ע"י  

 טכנולוג חב' אספקת הבטון.

 

 תנאי בקרה  12.12

. במקרים מסוימים 990תנאי הבקרה יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוגי הבטון לפי ת"י  

 קרה בינוניים וזאת אך ורק לאחר שהמפקח יאשר זאת בכתב.יורשו תנאי ב

 
 

 ביסוס   12.11



  -42/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 ביסוס המבנים יסודות בודדים או רפסודת בטון כמפורט בתוכניות. 

 

 הכנות ליציקה 12.15

מפעל הבטון יאושר מראש על ידי המנהל. על הקבלן לזמן ישיבה במשרדי המנהל בהשתתפות  

 ן ונציגי הקבלן לתיאום תערובות סופי.המנהל, המתכננים, טכנולוג הבטו

: בימי שרב וחום יש למנוע סמיכות 89בפרק  89809הכנות ליציקה יבוצעו בהתאם לסעיף  

מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט את כל האמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה 

 של המים מיד לאחר יציקתו, כדי למנוע סדיקה פלסטית.

 

צלזיוס, אלא  30ה בשעות היום ולא תורשה יציקה בטמפ' האוויר העולה על לא תורשה יציק 

 באישור מוקדם של המפקח לאחר שננקטו אמצעים מתאימים למניעת התייבשות הבטון 

 והסדקותו. 

 

 פלדות הזיון  12.14

ו/או מוטות ברזל מצולע לפי  059מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי ת"י  

 .ACI318, 315, וכן לפי 995 ת"י

. כל הפלדות ASTM:A185, וכן לפי 995 -ו 908רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י  

 .08בדרגה  ASTM:A60יעמדו בדרישות 

על הקבלן להוכיח למהנדס בעזרת תעודת מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא משתמש בה   

 עומדת בכל דרישות התקנים.

 

 ים המיועדים לקבלת שכבות איטוםעיבוד פני הבטונ  12.16

פני הבטונים בקירות פנים וחוץ המיועדים לקבלת שכבות איטום ו/או יישארו גלויים, יעובדו  

בטפסות חלקות לגמרי מלבידים )דיקטאות( חדשים או במצב חדש, ללא פגמים וללא רווחים 

 במישקים אנכיים ואופקיים.

ום, את פני הבטון מבליטות צמנט, שנוצרו בקירות יש להחליק, באמצעות דיסק קרבורנד 

כתוצאה מכיסי חצץ וכו', וזאת מבלי לפגוע בדרישה, שבמידה  חיבור הטפסות או  במקום

לדרישות לקבלת שכבות האיטום, על הקבלן לבצע  ופני הבטון לאחר פירוק הטפסים לא יענו

 עבודות איטום. - 89תיקונים, על חשבונו, בהתאם לפירוט  בפרק 

 

רואים אותן ככלולים במחירי היחידה של  -ניעת כל ספק, כל העבודות והגימורים הנ"ל למ 

 הבטונים על פי מכרז/חוזה זה.

 

 יציקת הבטון  12.14

שעות לפני היציקה. הפסקות  00הקבלן יודיע למהנדס ולמפקח על מועד היציקה לפחות  

מראש ובכתב ע"י המפקח.  היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו

בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור 
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של המפרט הכללי ובהתאם לפרטי הפסקת יציקה כמפורט בתוכניות ובכתבי  89809בסעיף 

 הכמויות. יציקת הבטון תבוצע בעזרת משאבה או משאבות.

אלמנטים אחרים טעון אישור המהנדס מראש.  שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או 

השקתות תהיינה מפח חלק או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית 

ס"מ לערך.  08בדומה לשקתות של מכוניות הערבול של בטון מובא. קוטר השקתות יהיה 

ושג בריטוט בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר. הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שת

יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  90. משקלו לאחר 89800כמתואר במפרט הכללי סעיף 

ק"ג למ"ר. צפיפות היציקה ורציפותה חייבות להבטיח אטימות המבנה בפני חדירת  9,988

 מים ורטיבות.

 בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטור מחט. על הקבלן להכין 

 ויברטור רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל.

 הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים הכלליים. 

של  Nאטימות הבטונים ברצפות המבנים ובקירות תוגבר באמצעות ערבים כגון: פלסטוקריט  

המהנדס/מפקח. השימוש בערבים  "סיקה" או ערבים אחרים שווי ערך טכניים לאחר אישור

יעשה בהתאם לכמויות ולהנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס. לא ישולם בנפרד עבור 

 התוסף, מחירו כלול בסעיפי כתב הכמויות השונים.

במידה והבטונים לא יהיו אטומים כנדרש יבצע הקבלן, על חשבונו, איטום פנים מלא )רצפה  

 עבודות איטום.   – 89וקירות( לפי המפורט בפרק 

משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה. התבניות ליציקות הבטון  

פעמים. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי  0יהיו מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על 

קשירה, אלא על ידי מחברי "פטנט" מאושרים. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל 

 כל כיוון. המבנים ב

המחברים והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים, הכל לפי  

 אישור המפקח.

 והתקן הישראלי המתאים. ACI:347כל התבניות יתאימו לדרישות תקן  

השימוש בקונוסים נועד כדי לאפשר שבירת המוט המחבר לאחר פירוק התבניות. עם פירוק  

 .9:9ונוסים עד קצה המוט בטיט צמנט התבניות יסתמו הק

 

המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמתוכנן. לא  

תורשה כל סטייה להקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחויב במקרה כזה בפירוק התבניות 

 ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות.

מ'. אם הבטון עלול להיעצר  9.9של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על גובה הנפילה החופשית  

בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מזה. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צינורות, או דרך 

 משפכים, או דרך פתחים בתבניות.

על הקבלן להביא בחשבון במסגרת הצעתו יציקה בעזרת משאבות עם צינורות בקוטר קטן  

יידרש בקירות הבטון שעוביים קטן  9"-ו 9. השימוש בצינורות בקוטר "9" -ו 9של " מהרגיל

 ס"מ. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור השימוש במשאבות עם צינורות בקטרים הנ"ל. -98מ

מסגרות, פחים לחיבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות או דרך  

ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת  תקרות, יסופקו ע"י הקבלן

יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות. הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצנרת 
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את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם 

הנ"ל והתמורה תיכלל במחיר  קבלן הצנרת ובאישור המהנדס. לא תשולם תוספת בגין

 הבטונים.

כל שטחי הבטון העליונים של רצפות כל המתקנים יוחלקו בעזרת הליקופטר לאחר יישור  

ראשוני בעזרת כף ברזל. שטחי הבטון העליונים של הרצפות והתקרות, למעט הנ"ל, ייושרו 

פה יקטמו במידות בעזרת כף ברזל וסרגל עץ. כל הפינות הגלויות של העמודים, הקורות והרצ

2  2 .ס"מ, גם אם הדבר אינו מסומן בתבניות במפורש 

 לא תשולם לקבלן תוספת בגין הנ"ל, ועליו לכלול זאת במחיר היציקות. 

 

 כיסוי הבטון  על הברזל יהיה לפחות כדלקמן אלא אם צוין בתוכניות אחרת: 

 מ"מ 08 ...............................................  ברצפות  

 מ"מ 08 ...............................................  בקירות בטון מזוין במגע עם הקרקע  

 מ"מ 98 ...............................................  בקירות בטון מזוין במגע עם מים      

 מ"מ 98  ..............................................  בקירות בטון מזוין רגילים   

 

הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים  

 בזיון עובר בכיוונים אחרים וכדומה.

שווים כמפורט  הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים 

בתוכניות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים. המיקום והאורך של החפיה 

של ברזלי הזיון יקבלו את אישור המפקח. אורך חפיה של ברזלי זיון נמשכים יהיה מינימום 

 פעם בקוטר. 98

 

 בדיקת אטימות  12.14

ות הבאים במגע עם מים, יש לבצע בדיקה לפני ביצוע איטום חיצוני ופנימי של הרצפות והקיר 

שעות.  90לדליפה על ידי מילוי התאים במים עד מפלס פ.מ. מקסימליים והשארתם במשך 

שעות מתחילת הניסוי  00לאחר זמן זה תוכנס כמות מים נוספת ויסומן קו אופקי. לאחר 

. לצורך כך ייבדק מפלס המים  לעומק הקו המסומן וכל דליפה שתתגלה תתוקן לאחר בדיקה

 יבצע הקבלן סתימות זמניות של כל הפתחים במבנה הנבדק.

לאחר הבדיקה הנ"ל ירוקנו המים מהתאים  למקום שיורה המפקח. לאחר שהקירות והרצפה  

התחתונה יתייבשו, ייבדק המבנה כולו לאי חדירת מי תהום אליו וכל חדירה שתתגלה תתוקן 

 לאחר הבדיקה.

עבור הבדיקות, התיקונים והסתימות הנ"ל והם יהיו כלולים הקבלן לא יקבל כל תשלום  

במחירי העבודה כולה. אם לא השביעו הבדיקות הנ"ל את רצון המפקח, יחזור הקבלן על 

אותן בדיקות לאחר שיתקן את כל נקודות התורפה, לשביעות רצונו המלאה של המהנדס 

 והמפקח.

על דרישות המפרט, יבצע הקבלן במידה ואטימות הבטונים ברצפה ובקירות לא תענה  

 איטום פנים מלא על חשבונו. 

הקבלן יישאר אחראי לאי חדירת מי תהום ולאי דליפת נוזלים במשך תקופה של שנה אחת.  

במשך תקופה זו יתקן הקבלן על חשבונו הוא, מבלי לדרוש תשלום, כל דבר שלפי דעת 



  -62/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

במפרט זה, הקבלן יהיה  9פרק  המהנדס הקבלן אחראי לו. לגבי חלקי מבנה שטופלו עפ"י

 .9אחראי לתקופה שנקבעה בפרק 

 

 תיקוני בטון פגום  12.12

אין  –אם התגלו בבטון, לאחר פירוק הטפסים, פגמים או קני חצץ, חורים, סדקים או כל פגם  

לתקן אותם אלא באישור המהנדס. המהנדס רשאי לא לאשר תיקונים, אם לפי שיקול דעתו 

 בדרישות החוזק והצורה.אלה אינם עומדים 

במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש. תיקון הפגמים  

 ייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"י המהנדס בכל מקרה בנפרד.

 כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ"י סעיף זה יחולו על הקבלן. 

 

 בדיקת מדגמים וחומרים  1/.12

לן לאשר את המעבדה בה יבדקו החומרים על ידי המנהל, המעבדה תהיה מוסמכת על הקב 

 ומאושרת.

דמי בדיקות מדגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים, מים, בטונים, פלדת זיון וכו' יהיו על  

הקבלן. דמי הבדיקה כוללים לקיחתה, שליחתה למעבדה מוסמכת, תשלום למעבדה מוסמכת 

נדרשות. מספר ואופן לקיחת הדוגמאות, יהיה כזה שיספק את וכו' וכל יתר ההוצאות ה

דרישות התקנים ומכון התקנים הישראלי. תוצאות הבדיקות יועברו ישירות למהנדס. יבוצעו 

ימים. דמי הבדיקות כלולים במחירי היחידה  90ימים,  9שעות,  00בדיקות לבטונים לאחר: 

 לבטונים.

 

 מעברים ביציקות  //.12

 היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משלושה   סוגים: א.  במסגרות

 מעברים "נקיים" ביציקה. (9

 שרוולים. ( 9

 מעברים אטומים לכבלים. ( 9

 ב. מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מרבי כמפורט בתוכניות.

 ג. לא תשולם תוספת בגין הנ"ל. עליו לכלול הנ"ל במחירי היחידה.

 

 פירוק תבניות והפסקות יציקה  2/.12

התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורש על כך מהמפקח. הפירוק יעשה תוך שחרור  

 הדרגתי של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה כדי למנוע נזקים לבטון.

 

 המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם כדלקמן: 

 צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים. : לתבניותשעות 25 

 מטר. 9.8: לתבניות של תקרות בטון מסיבי שמפתחן אינו עולה על ימים 5 

 מטר. 9.8: לתבניות של תקרות שמפתחן אינו עולה על ימים 1/ 
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 הארקות יסוד  1/.12

תאם בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות היסוד בה 

 לתוכניות ולמפרט יועץ החשמל.

 

 אשפרה  5/.12

 98 -אשפרת הבטון תבוצע לפי הדרישות במפרט הכללי, אך זמן האשפרה הכולל לא יפחת מ 

 ימים.

האשפרה תבוצע על הקירות על ידי זילוף מים ובמשטחים אופקיים על ידי הצפה במים או  

 "קיורינג קומפונד"שפרה על ידי כיסוי בבדים מורטבים המותאמים למטרה זו. לא תותר א

 מסוג כלשהו.

 ההוצאות לקיום דרישות האשפרה יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה בהצעה. 

 

 חומרי הבטון  4/.12

 ק"ג/מ"ק. 988-998בכמות של  9כמפורט וכנדרש בת"י  09.9N   9/CM: הצמנט יהיה צמנט 

 רק סוג אחד של צמנט יסופק לכלל העבודות באתר. 

 : לא יאושר שימוש בפחם אלא רק באישור המהנדס המתכנן.פחם לצמנט 

  ASTM:C260יוסף לכל הבטונים ויתאים לדרישות  :מוסף כולא אוויר 

 ASTM: C494 type F: יוסף לכל הבטונים ויתאים לדרישות התקנים: מוסף מפחית מים 

or G .כלל המוספים יהיו מסוג שאינו מכיל יוני כלור 

 של חב' סיקה שוויץ. N: פלסטוקריט ור אטימותמוסף שיפ 

 מחירי הבטונים כמופיע בכתב הכמויות כוללים את תוספת המוספים הנ"ל כמפורט לעיל. 

 יש לקבל את אישור המתכנן לסוג וכמות התוספים לבטון. 

 חרסית. -9%, לא יכילו יותר מASTM:C87יהיו מסוג כנדרש בתקן  האגרגטים: 

 ת יהיו נקיים מלכלוך וחומרים אורגניים. המים לתערובו מים: 

: לפי דרישה יוספו לבטון סיבי ניילון דגם "ניקו" או ש"ע טכני מאושר בכמות של סיבי ניילון 

 גר'/מ"ק. 088

 יש לקבל אישור התכנן לסוג ולכמות המוספים בבטון. 

 ציפוי בסיקה טופ על בטון גלוי : 

 צמנט יבש לאחר ניקוי הנ"ל, בשכבות הבאות:הצביעה תיעשה על בטון חלק ונקי או טיח  

 שעות. 9עד  9שכבה אחת צבע יסוד אפיקטלק שקוף, והמתנה של   -

 מיקרון על אחת. 150בעובי  308שתי שכבות של ציפוי אפוקסי   -

 היישום יעשה במברשת או ברולר לפי הוראות היצרן. 

 

 ון יצוק באתרתכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בט  6/.12

מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הבאות ללא שום תוספת למחיר  

 היחידה:

 סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים. א.   
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 סידור שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'. ב.   

 ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר. ג.    

ות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות,   הפרופילים ביטון פלטק ד.  

 בנפרד(. והברגים ישולם

 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(. ה.   

 9%סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום )עד  ו.    

 שיפוע(.

 הבטונים כמפורט )לא כולל החלקת הליקופטר(. החלקה והידוק של ז.    

 התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו ברצפה. ח.  

 שימוש בתבניות מתועשות מהירות ביצוע. ט.   

 מדידות ושירותים של מודד מוסמך. י.    

 כל התוספים והערבים הנדרשים והמפורטים דלעיל. . יא

 

ה לבטונים נכללו כל התבניות הדרושות וסרגלי פינה )לקטימת הפינות( וסרגלי במחירי היחיד 

 אף מים.

כל סוג זיז המופיע בתוכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד של מבחן ההצעות ייכלל לצורך מדידה  

 ותשלום בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז.

ו עמודים מיוחדים בנפרד, אלא לפי החלוקה , לא ימדדהכללילמפרט  8988.99בניגוד לסעיף  

 בכתב הכמויות.

לא ימדדו בליטות ממעקות בנפרד ומחירן כלול במחיר המעקה או כל  8988.09בניגוד לסעיף  

 אלמנט אחר.

 קיטום פינות, אף מים וכו' כלולים במחירי האלמנטים ולא ישולמו בנפרד. 

 ות הדרושות לקביעתה.מחירי פלדת הזיון ייחשבו ככוללים את כל העבוד 

 כמו כן, הכנת רשימות ברזל ותוכניות לסידור רשתות. 

 

 מתקני תברואה  .14

 מכאני -אספקה והרכבה של פרטי צנרת וציוד אלקטרו  /.14

 כללי -הספקה והרכבה של פרטי ציוד מכני  /./.14

יצרף הקבלן ימסור את הצעתו, את פרטי הציוד המוצע על ידו להתקנה במקומות כמתוכנן, ו 

 העתקים מהצעותיהם המפורטות של יצרני וספקי הציוד כשהם חתומים ע"י היצרנים.

למען הסר ספק מובהר בזאת שכל הציוד יסופק לאיזור ים המלח ויעבוד בתנאי קורוזיה  

 מאוד חריפים. לפיכך על הציוד וכל רכיביו להיות מוגן ומתאים לאווירה זו.

 

ד המוצע ע"י הקבלן, או בחלקו באם יתברר לו כי אין המפקח רשאי לפסול את השימוש בציו 

הם מתאימים לייעודם. בכל מקרה חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח מראש לשימוש 

בציוד. כל ציוד אחר, אלטרנטיבי לזה שנפסל ע"י המפקח, יתאים לדרישות המפורטות ולדעת 

מויות והמחירים כפי המפקח, וכמחיר עבורו יהיה בכל מקרה המחיר המופיע ברשימת הכ

 שהוצע ע"י הקבלן.
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תאור של הציוד  ים ממועד זכייתו במכרז 90הקבלן חייב למסור למהנדס לאישור תוך  

והאביזרים, שרטוטים של הציוד, שרטוטי הרכבה, מפרטי הפריטים וכן אופייניים של 

קח המשאבות חתומים ע"י היצרנים. הזמנת הציוד והתקנתו תהיה רק לאחר אישור המפ

 בכתב.

 

כל הציוד המכני שיסופק ע"י הקבלן יובל לאתר ויורכב ע"י הקבלן. הרכבת הציוד המכני  

תעשה בצורה מקצועית לפי התכניות המפורטות שיוגשו על ידי היצרנים השונים ובפיקוחם. 

מודגש, כאמור לעיל, כי הרכבת הציוד והצנרת כוללת פיקוח על הרכבת הציוד ע"י היצרן או 

מוסמך בארץ וכן הרצה והפעלה של הציוד במשך חודש מיום ההפעלה השוטפת וכן סוכנו ה

את התאמת החורים והחריצים )כולל חציבה מחדש( ותיקון והשלמת המבנה, הכל ללא כל 

 תוספת מחיר כנקוב במחירי היחידה השונים.

 

עבודות ההנדסה האלקטרומכאנית תכלולנה את ההספקה, אחסון, הובלה, ההתקנה  

רכבה של המכשירים, החומרים, חומרי הליווי, חיזוקים, תמיכות, צביעה וחיבורים והה

חשמליים, בהתאם לפירוט להלן, לתכניות, למפרטים, לדרישות חברת החשמל ולהוראות 

המפקח. יחד עם זאת, בכתב הכמויות תופרד עבודת האספקה מעבודת ההרכבה. בכל מקרה 

בלן לבצע עבודה מושלמת של אספקת הציוד של צרוף של שתי העבודות יחויב את הק

ימים, לשביעות רצונו של המפקח  9והרכבתו. הקבלן יבצע גם הפעלה ניסיונית )הרצה( במשך 

 וכן ידריך גם את איש התחזוקה של המזמין בהפעלת הציוד ובאחזקתו.

 על כל פגם שיתגלה בכל חלק אולשנתיים  הקבלן מקבל על עצמו, כמו כן, אחריות מלאה  

חומר שיסופק על ידו, או כל ליקוי שיתגלה בהרכב, ויחליף או יתקן את החלק הפגום על 

 חשבונו מיד עם קבלת ההודעה על כך וללא כל דיחוי.

עבור הדרישות בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את הוצאותיו במחירי  

 היחידה לסעיפים השונים של הציוד.

 

 בהיחידות השאי 2./.14

 הקבלן רשאי להציע משאבה שווה איכות, ובכל מקרה מאושר על ידי נציג המזמין.  

 NETZSCHיחידות שאיבה ליניקה עצמית כדוגמת תוצרת  9תסופקנה  לתחנת השאיבה 

 . XB-0דגם טורנדו כולל פלטת בסיס וגיר 

 

רזרבית תשמש כמשאבה  ההשנייהמשאבה ו משאבה אחת תהיה תורניתבתחנת שאיבה : 

. החלפת התורנות בין אשר תופעל אוטומטית במקרה והמשאבה התורנית תצא מכלל פעולה

 המשאבות תהיה אוטומאטית בכל הפעלה.

לאחר שהמערכת תורכב ותחובר חשמלית היא תופעל באופן ניסיוני במי רשת ע"י הקבלן. 

ה לאחר שהקבלן הפעיל אותה ואישר את כל פונקציות ההפעלה על פי הנדרש תערך קבל

 . המזמיןמסודרת של התחנה ע"י המתכנן ונציגי 

יפעיל ויריץ  נוזליםתתקבל ע"י הגורמים המוסמכים וניתן יהיה להזרים אליה  שהתחנהלאחר 

. במשך ימי הפעלה אלו מלאים בעצמו ועל אחריותו ימי הפעלה 9הקבלן את התחנה למשך 

היה ותידרש ע"י  המזמין.יהיה על הקבלן לתקן את כל הליקויים שיתגלו לשביעות רצון 
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המזמין או בא כוחו תקופת הפעלה נוספת לתיקון והשלמת כל הליקויים יעשה זאת הקבלן על 

 חשבונו.

כל מנועי המשאבות יתאימו לפעולה באמצעות משני תדר. שתי המשאבות בתחנת השאיבה 

 . זהו תהיינה

 

, מתאים לעבודה עם מתנע וולט 088קוו"ט ,  99קוו"ט, הספק המנוע  5.9ההספק על המשאבה 

מ"מ. הקבלן רשאי להציע משאבה שוות איכות  אך ובכל מקרה  998רך. קוטר ינקה/סניקה  

 סבל"ד.  509חייבת באישור נציג המזמין. מהירות הסיבוב של המנוע לא תעלה על 

 

 .PH 9-5מג"ל. ו 9,888-מבנה המשאבה יתאים לעבודה בשפכים בריכוז כלורידים של כ

מ' .מהירות הסיבוב של  9.8-הייה מטיפוס בורגי בעלת כושר יניקה של לא פחות מהמשאבה ת

 לפחות. 009סבל"ד וביחס הנעה למנוע של  988ציר המשאבה בתנאים סטנדרטים יהיה 

הצביעה של כל חלקי המשאבה תהייה צביעת איפוקסי חרושתית המתאימה לאוירה ימית  

 מיקרון. 988ובשכבות של עד 

 .8.0899 פקית ויהיה עשוי מברזל יציקה ואהגיר יותקן 

 DINויגמרו באוגן פלבמ לפי  AISI 990צנרת הסניקה והיניקה שתסופק עם המשאבה תהייה 

9099. 

 או שווי ערך. Q99Q99VGG9מחומרים :  HJ599GS98אטמי הציר יהיו מטיפוס 

 ותינתן עליהם אחריות של לפחות שנתיים.

 צבועים חרושתית באפוקסי קליה בתנור.פלטת בסיס תהייה מפרופילי פלדה 

 

 

 עבודת הקבלן 1./.14

עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר, הובלה של כל הציוד המצוין במפרט המשאבות  

כולל אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של יחידות השאיבה לפי 

 י הרכבת הציוד.הוראות היצרן ואישור נציג היצרן בשטח לפני ואחר

על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות השאיבה, צורת חיבור רגלי  

הבסיס לרצפת התחנה וכן צורת חיבור של כבלי המשאבה, כולל כבלי ההגנות ללוח הפיקוד. 

 כל ביקורי נציג היצרן יהיו כלולים במחיר האספקה, ההרכבה וההרצה של המשאבה.

יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן המשאבות וכן תוכנית הקבלן לא  

 הרכבה מאושרת וחתומה על ידו.

 

 אחריות 5./.14

אחריות הקבלן על מבנה התחנה, הפיתוח ועל כל המערכות האלקטרומכניות של התחנה,  

עלות הינה לתקופה של שנתיים מיום מסירת התחנה למזמין, כאשר כל מערכות התחנה פו

 לשביעות רצון המזמין.

 

שנים  9בנוסף, יספק הקבלן אחריות/התחייבות של נציג יצרן המשאבות בארץ לתקופה של  

מנוע, גוף ומאיץ, עמידה  מיום מסירת התחנה, כאשר אחריות/התחייבות זו צריכה לכלול:
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בנתונים ההידראוליים של המשאבה, הגעה לשטח למקרה של תקלה עקב בעיה מכנית 

אבה ללא חיוב, התחייבות על אספקת חלקי חילוף למשאבות המסופקות והתחייבות במש

לתקן את התקלה במחיר סביר העומד בתחרות במחירי השוק. כמו כן יסופקו עם המשאבות 

דפי הוראות הפעלה בתיק מסירה הכולל את קטלוג המשאבה אופיין המשאבה וספרות 

 היצרן. 

 

 קבלןהרכבת ציוד שיסופק ע"י ה 4./.14

 כללי -שערים וסגרים /.4./.14

הקבלן יספק וירכיב שערים כפי שמופיע בשרטוטים המתאימים ומפורטים בהמשך. השערים  

והסגרים, סידורי ההרמה והאביזרים, המתוארים להלן, יהיו במידות ומהסוג כמצוין, יפעלו 

 עבור לחץ מים שיופעל משני הכיוונים. 988%כראוי וברמת אטימות של 

החלקים של השערים, הסגרים, מסגרות, מסלולים, תושבות, ציר ההברגה, הלוח וכל יתר  כל 

החלקים, האביזרים ומתקני ההפעלה, יתוכננו לשאת מאמצים ללא דליפות או פריצות מים 

 ויהיו בעלי מקדם בטחון של לפחות פי חמש מהלחץ הצפוי לפי התנאים המפורטים במפרט.

 

 לחץ אלקטרוני  מפסק

מתאים למדידת  שווה איכות מאושראו   B12CNדגם  WIKA כדוגמת תוצרת חברתיהיה 

 . 1/4לחץ של מים עם חיבור תהליך "

 אטמוספרות. 98-8תחום הכיול יהיה 

 מ"א מבודד. 4-20וולט זרם ישר. פלט חשמלי:  24 -מתח הזנה 

 .IP 09לחץ יהיה מוגן לפי ה פסקמ

 9אחריות  – לעבודה בתנאים קורוזיביים הלחץ יהיה מסוג המיועד למים ומתאים פסקמ

 שנים לעמידה בקורוזיה.

 נור נפרד אל קווי הסניקה במקום המסומן בתכניות.יהלחץ יחובר בצ מפסק

 

 משדר לחץ אלקטרוני

מתאים למדידת לחץ של  שווה איכותאו   LD290דגם  SMAR יהיה כדוגמת תוצרת חברת

 .9מים עם חיבור תהליך "

 אטמוספרות. 8 - 90קומפלט. תחום הכיול יהיה  316Lפלב"מ עשוי המשדר יהיה  

 מ"א מבודד. 4-20וולט זרם ישר. פלט חשמלי:  24 -מתח הזנה 

 .IP 09משדר לחץ יהיה מוגן לפי 

 .LCDעל גבי המכשיר תהיה תצוגה מסוג 

 9אחריות  – משדר הלחץ יהיה מסוג המיועד למים ומתאים לעבודה בתנאים קורוזיביים

 ידה בקורוזיה.שנים לעמ

 נור נפרד אל קווי הסניקה במקום המסומן בתכניות.ימשדר הלחץ יחובר בצ
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 צנרת ואביזרים 1/./.14

 סוגי הצנרת   /.1/./.14

 סוגי הצנרת יהיו מחולקים כמפורט להלן: 

ועד המגוף החוצץ בחדר המשאבות תהיה פוליאתילן  9צנרת יניקה מבריכה מס'  .א

HDPE  מסוגSDR17    מ"מ. 999קוטר  98דרג 

 .HDPE-100צנרת הסניקה עד לחיבור אל קו הסניקה הקיים  תהיה פוליאתילן  .ב

 

 צנרת כללי   1.2/./.14

הקבלן יספק וירכיב את כל הצנרת והאביזרים הנדרשים בתחנות השאיבה. עבודה זאת  

 תבוצע בהתאם למתואר להלן ולמפרט הכללי.

ומים וכו' יתאימו ללחץ עבודה של לא פחות כל צנרת הסניקה, האביזרים, המגופים, השסת 

 אטמוספרות אלא אם כן מצוין אחרת. 98-מ

 .DINכל האוגנים של המגופים, השסתומים וקטעי הצינורות יתאימו לתקן  

סוג א' כל  998ות.י.  9959/055כל צינורות הפלדה יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת.י.  

 .DIN 9990ו/או  90.95B ANSIהצינורות פלב"מ יתאימו לתקן אמריקאי 

צינורות פי.וי.סי., פוליאתילן, פוליפרופילן יתאימו לתקנים זרים אירופאים בהעדר תקן  

 ישראלי.

 כל צנרת פלב"מ תהיה ללא תפר. 

 .990כל האוגנים ופלטות העיגון הצמודים לצינורות פלב"מ יהיו מפלב"מ  

, ובמחברי NECK WELDבריתוך מסוג  חיבורי קטעי צינורות פלדה או פלב"מ יעשו באוגנים 

 990מעוגנים גם אם לא סומן כך בתכניות. הברגים יהיו מפלב"מ  2000אוגן מסוג קראוס 

נור. יבכל המקרים של פלדה או פלב"מ. כל חיבורי הצינורות בריתוך יעשו בפנים ובחוץ הצ

ווי ריתוך נוספים. הריתוכים יעשו כך שלא ישארו כל חריצים, שקעים, חורים וכו' וימולאו בק

לאחר הריתוך יוחלקו מקומות החיבור באבן משחזת כדי ששטחם הפנימי של הצינורות 

 והאביזרים יהיה חלק ללא כל בליטות.

ולא יורשה ביצוע קשתות, הסתעפויות  40קשתות, הסתעפויות וכו' יהיו חרושתיים סקדואל  

 של המפקח.ומעברים ע"י חיתוך סגמנטים לריתוך, אלא באישור מיוחד 

 כל ריתוכי צנרת פלב"מ יבוצעו בבית המלאכה ויורכבו באתר.  

 תמיכות לצינורות יבוצעו על פי פרט חרושתי שיכין הקבלן ויקבל את אישור נציג המזמין.  

 

 המדידה לתשלום: 

ומעלה תימדד לפי מטר אורך נטו )ללא אביזרים( כולל  9צנרת בתוך תחנת השאיבה מקוטר " 

הנלוות והמזכרות לעיל. אביזרים כגון אוגנים, קשתות חרושתיות, הסתעפויות כל העבודות 

חרושתיות, דרסרים, מדי לחץ, מגופים, שסתומים וכו' ימדדו וישולמו בנפרד לפי יחידות 

 קומפלט לפי כל האמור לעיל. 

 ומטה יכללו במחיר גם הסתעפויות, קשתות, פקקים וכו'. 9 9/9" -צינורות בקוטר מ 

לתחנה המדידה בכל קוטר תהיה לפי מטר רץ ותכלול האמור קשתות הסתעפויות מחוץ  

 אוגנים וכו'.

 



  -62/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 מגופים ושסתומים 1.1/./.14

הקבלן יספק וירכיב בצנרת של תחנת השאיבה מגופים ושסתומים. כל המגופים והשסתומים,  

 מהסוגים הבאים, בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות.

עם  IP09. הגיר יהיה עם  AV-102כדוגמת תוצרת "הכוכב" דגם מגופים: מגופי פרפר  .א

 לפחות כמתואר בכתב הכמויות.  9:90יחס העברה 

כדוגמת תוצרת   EKO-Sכדוגמת תוצרת רפאל או דגם  TRSמגופי טריז יהיו מדגם  .ב

 ה"כוכב" עם ציפוי פנימי כמתואר בכתב הכמויות.

 כדוגמת תוצרת א.ר.י.  0מאוגן דגם מדף אל חוזר " –חוזרים -שסתומים אל .ג

אטמ'. יהיו בעלי ציפוי פנים וחוץ אפוקסי כמתואר  98ללחץ עבודה     ND-040דגם  

 בכתב הכמויות.

 מחיר המגופים והשסתומים יכלול את הספקתם והרכבתם כמתואר ברשימת הכמויות.

 

 שסתומי אויר 1.5/./.14

מתוצרת  D-041"ברק" דגם כדוגמת  9הקבלן יספק וירכיב בתחנה שסתום אויר משולב " 

א.ר.י. או שווה איכות מאושר בקטרים לפי התכניות, על קוי הסניקה של כל אחת 

 מהמשאבות ועל קו הסניקה המשותף להוצאת אויר וגזים לפי התכנית.

אטמ' לפחות שתאושר ע"י  98ויהיו  ללחץ עבודה  9שסתומי האויר יכללו מגוף בקוטר " 

 המפקח.

 מאוגנים. שסתומי האויר יהיו 

נור יבראש שסתומי האויר תותקן התאמה ע"י מעבר קוטר וחיבור גמיש לצנרת ניקוז מצ 

מ"מ לפי התכניות. יציאה לשטיפת שסתומי אויר תחובר למערכת  58פי.וי.סי. מרידור בקוטר 

 ניקוז השסתומים )אחרי ברז ניקוז(.

 להלן. 99מפורט בפרק שסתומי האויר יהיו מצופים מבפנים ומבחוץ באפוקסי חרושתי כ 

 

 בדיקות והרצת מערכות מכניות 1.4/./.14

 עם חיבור המערכות המכניות כאמור תערך בדיקה של אופן תפקוד המערכות השונות.  

תקופת ההרצה תימשך חודש. לא מן הנמנע שיהיו שינויים באופן תפקוד המערכות כתוצאה  

חשבון שיהיה עליו לבנות מערכת מהתאמת המערכת לתנאי התפעול בפועל. הקבלן יביא ב

שניתן יהיה בשטח לשנות את אופן תפקודה. )לרבות שינויים בתוכניות הבקר הנמצא בלוחות 

 החשמל(.

כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון שיהיה עליו להביא את יצרני הציוד השונים כדי לבחון את  

רצת המערכת במשך חודש אופן פעולתו של הציוד שסופק על ידם. עבור עבודות הבדיקה וה

ימים, לרבות שינויים מתבקשים בתכנית הבקר והבאת יצרני הציוד לאתר במשך תקופת 

ההרצה לא תשולם כל תוספת, והיא כלולה במחירי היחידה השונים של עבודות ההנדסה 

 המכנית והחשמלית.

 מגופים, תקופת האחריות על הציוד בתחנה )הכולל: מכשור, לוחות חשמל, משאבות, צנרת, 

ימי הרצה תערך קבלה סופית ולאחר  9שסתומים וכו'(,  תחל מיום סיום ההרצה. לאחר 

 אישור התחנה יועבר הציוד והתחנה לאיש האחזקה של המזמין.



  -41/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 מערכת מתקני תברואה  14.12

 מבנה תחנת השאיבה /.14.12

 כללי /./.14.12

. 89יש להתייחס במיוחד לפרק  בצוע העבודה יהיה כפוף למפרט הכללי על כל פרקיו,. א.

לקוי מים, ביוב ותיעול. המפרט הכללי הנ"ל  99מפרט כללי למתקני תברואה וכן לפרק 

 מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה למרות שאינו מצורף.

בצוע העבודה יהיה כפוף לכל הנאמר בהוראות למתקני תברואה )ה.ל.ת.( )המהדורה  ב.

 המעודכנת( בהוצאת משרד הפנים.

המפרט המיוחד להלן הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והוא עדיף בכל מקרה על המפרט  ג.

 הכללי.

כל החומרים, הצינורות, אביזרים, ספחים, מתקני תברואה וכו' יהיו מתאימים לדרישות  ד.

 התקן הישראלי וישאו תו תקן.

בזמן העבודה כל הבדיקות של כל חלקי עבודה וחומרים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו  ה.

 בצורה שתידרש ע"י המפקח ולשביעות רצונו.

המפקח יהיה ראשי לפסול ללא כל תשלום כל חומרים או עבודה שהינם מאיכות נמוכה  

 מזו הנדרשת ע"י המפרטים, התכניות והוראות המפקח.

על הקבלן להציג למהנדס לאישור דוגמא ו/או קטלוג על הציוד, הברזים והאביזרים  ו.

 רכוש. הקבלן ירכוש אותם אך ורק לאחר קבלת אישור המפקח.שבדעתו ל

עבודת הקבלן תהיה מדויקת ורצופה ללא הפסקות ותבוצע בהתאם לתוכניות. במקרים  ז.

של ספק יתייעץ הקבלן עם המפקח. כל שינוי שיבצע הקבלן על דעת עצמו ללא קבלת 

של עבודתו לפי אישור יעשה על אחריותו וישא בכל הוצאות הפרוק והרכבה מחדש 

 התכנית במידה וידרש לעשות זאת.

בכל מקום שנדרש דגם ותוצרת מסוימים, ניתן יהיה לספק אביזר שווה איכות מאושר  ח.

אחר, אך ורק בתנאי שיאושר מראש ע"י המפקח. הקבלה או הדחייה של תוצרת אחרת 

 תהיה נתונה לשקול דעתו הבלעדי של המפקח וללא זכות ערעור ע"י הקבלן.

כל סעיף בכתב הכמויות כולל כל החמרים והעבודות, חמרי העזר ועבודות העזר עד  י.

 להשלמת הסעיף המלאה לשביעות רצון המפקח, אלא אם נאמר בפרוש אחרת.

 

 תיאור העבודה 2./.14.12

 העבודה בפרק זה כוללת עבודות תברואה במבנה התחנות. 

 

 צביעה 1./.14.12

לים, תמיכות וכו' יצבעו ע"י הקבלן. המערכות השונות תצבענה כל הצינורות הגלויים וכן מת 

בצבעי זיהוי שונים. חלוקת צבעי הזיהוי לפי מערכות תקבענה במרוכז על ידי המתכנן )ראה 

 במפרט זה(. 99פרק 

לפני הצביעה יש לנקות היטב השטח הנצבע מחלודה, שומן וכל גוף זר אחר. כאמור בסעיפי  

 ללי לעבודות צביעה."הכנת שטחים" במפרט הכ

 



  -/4/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 עבודות חשמל ובקרה   .14

 הנחיות כלליות  14.1

 תאור העבודה /./.14.1

פרק זה מתייחס לעבודות חשמל פיקוד ובקרה בתחנת שאיבה למי מלח. הת"ש תכלול את  

 המרכיבים הבאים:

   :חיבור חשמלA 25x9 .לת"ש 

 9  11משאבות בהספק עד KW   

 

  במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע: 

  ל מתח נמוך.לוחות חשמ 

  .לוח פיקוד ובקרה 

  .תשתיות צנרת ת.ק. ובריכות באתר 

  .'ביצוע מתקן חשמל באתר כולל: מערכת הספקת חשמל, הזנות, מתקן כח,   פיקוד וכו 

  .מערכת פיקוד ובקרה, בקר מתוכנת, חיוט למכשור ורגשים 

  הפעלה במלון. תקשורת לפנל 

  .בדיקות והפעלות כמפורט במסמכי המכרז 

 

 בלן המבצעהק 2./.14.1

הקבלן המבצע את עבודות החשמל יהיה קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות  

התקנות, הצווים והכללים שעל פיו, ורשום  בענף החשמל, 9505 –הנדסה בנאיות התשכ"ט 

 לפחות. 2-א 908בסיווג 

וביוב.  שנים לפחות ביצוע פרוייקטים דומים במתקני מים  9הקבלן יהיה בעל ניסיון של  

פרוייקטים בעלי רמת מורכבות והיקף כספי  9הקבלן יצרף להצעתו רשימה של לפחות 

ך חמש השנים האחרונות, בצרוף מכתבי תואמים לפרוייקט זה, ואשר בוצעו על ידו במהל

 .המלצה מהלקוחות

 

מהותה של העבודה נשוא הצעה זו הינה, שהקבלן יספק ויבצע מתקנים מושלמים ומוכנים  1./.14.1

, כולל חומרים, עבודה, וציוד לביצוע העבודות, כפי שמתואר בשרטוטים המצורפים, לפעולה

וכן כל הציוד והעבודות שלא מופיעים בשרטוטים ובבקשה זו אך הכרחיים לביצוע והשלמת 

 העבודה.

 

כל הדרישות המופיעות במסמך זה ימולאו ע"י הקבלן כחלק מביצוע העבודה וללא תשלום  5./.14.1

י כל הדרישות כמפורט במסמך זה לרבות בדיקות, הפעלות, תהליך נוסף. מודגש כי מילו

הקבלה, הדרכה, הגשת ספר המתקן, הינו תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי של הקבלן. 

 אי קיום ההתחייבות תראה כעיכוב בביצוע העבודה.



  -42/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודותיו לרבות: 4./.14.1

  זמני לביצוע העבודה.חיבור חשמל 

 .ציוד שינוע הרמה וחפירה 

 .חומרי עזר, כלי עבודה ומכשירים 

 .ציוד ומכשירים לבדיקות הארקה, איפוס וכיול המכשור 

 .ציוד ומכשירים השוואתיים לבדיקת סיגנאלים 

 .ציוד ומכשירים לבדיקת הרמוניות 

 

החיווט, כגון: אמצעי הקבלן יספק את כל כלי העבודה הדרושים לביצוע עבודות ההתקנה ו  6./.14.1

הובלה, הרמה, חיזוק, מקדחות, מסוריות, רתכות אלקטרודות ריתוך, מכשירי הידוק לסרטי 

נירוסטה, כבלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת וכו'. כל הציוד ימצא באתר מיום תחילת 

הקבלן יהיה ערוך עם כח   העבודה. הקבלן ידאג לאמצעי חפירה ו/או חציבה במידת הצורך.

 .אדם הדרוש לביצוע מושלם של העבודהה

 

בהתחלת ביצוע העבודה הקבלן יהיה מאורגן ומוכן באתר עם מחסן לאחסון  ציוד, כלי  4./.14.1

 עבודה, וחומרי עזר. המזמין לא יספק הנ"ל לקבלן אלא יקצה שטח עבור הנ"ל באתר.

 

 לו"ז ואבני דרך  14.1.2

הקבלן להגיש תיק תכנון . בכל מקרה על המנהלהביצוע בכפוף ללו"ז הכללי שיקבע ע"י  

 יום ממועד ההודעה על זכייתו במכרז. 90תוך  המנהללאישור 

הדיווח על ביצוע העבודה ייעשה ביומן העבודה של הקבלן ויהיה יומי והוא יכלול נושאים  

אשר משמעותם חיובים כספיים. הדווח יהיה ברור, מסודר ומפורט, כגון: סוג הציוד אשר 

קרי אשר הותקנו )שמות ומספרים של הציוד( כבלים )זיהוי על ידי הותקן, לוחות וציוד עי

 מספר כבלים ואורכים מדודים(, מכשור, אביזרים וכו'.

 
 

 תכולת תנאי המוקדמות  14.1.1

 על המכרז חלים תנאי המפרט הכללי, אשר לא צורפו למכרז.  

 

 הוראות כלליות  14.1.5

 מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם: /.14.1.5

  ים והנחיות המנהל למשק המים למערכות מיגון וגילוי פריצה.מפרט 

  .חוק החשמל תשי"ד ותקנות שפורסמו מכח החוק עד ליום הביצוע 

   980תקן ישראלי. 

  .תקנות משרד העבודה בדבר התקנת תחנות דיזל גנרטורים 

   תקן גרמניVDE. 
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   תקני 9998תקן ישראלי ,UL  ותקניV.D.E .עבור מערכת גילוי אש 

   890מפרט כללי למערכות גילוי אש. 

   899מפרט כללי למערכות תקשורת. 

   80המפרט הכללי לעבודות חשמל . 

   9095-9תקן ישראלי לייצור לוחות חשמל. 

 

 .VDEבהעדר תקן ישראלי יקבע תקן  14.1.5.2

 ,NEMAכל הציוד והמכשור המסופקים במסגרת מכרז זה יעמדו בתקנים בין לאומיים כגון:  14.1.5.1

IEEE, ICS, CE -  לגבי רעשים והפרעות מסוגE.M.I  ו- R.F.I כן בדרישות התקנים -וכמו

 לגבי רמת ההרמוניות.

( לגבי כל ציוד שיסופק ולגבי כלל המערכת, לא (THDנדרש שרמת ההרמוניות הכללית  14.1.5.5

בזרם. הקבלן יבצע כל הפעולות הנדרשות על חשבונו כולל  4%/-במתח ו 5%תעלה על 

פילטרים, קבלים, משנקים  וכו' ע"מ שסה"כ ההרמוניות  נים,מדידת הרמוניות הוספת מסנ

השראתי בכל  1.22-יהיה כמצויין לעיל ומקדם ההספק כלפי חב' החשמל יהיה גדול מ

 תחומי העבודה.

כל הציוד והעבודות וכן כל התפוקות השונות הנלוות כולל מסמכים, תיעוד ממוחשב, תוכנות,  14.1.5.4

ד ותפעול מלא ומושלם ללא הגבלת זמן או מגבלה יהיו מיועדים לתפקו -דיסקטים וכו' 

כלשהי אחרת. בכל מקרה של כשל מתחייב הקבלן לתקן את הנדרש מיידית ולשפות את 

 המזמין בעבור נזקים שנגרמו לו.

 

 ומילוי אחר תקנות עבודה ממשלתיות תרישיונו 14.1.4

                 על הקבלן לבצע את העבודה בכפיפות לחוקי הארץ, לדרישות המשטרה, חב'       80.8.9.9

                    החשמל, משרד העבודה, משרד התקשורת ובזק, לביטחון ולהגנה על הציבור

                   ובמיוחד יהא הקבלן אחראי למילוי מדוייק של כל תקנות עבודה ממשלתיות

 ומקומיות שנקבעו ע"י השלטון בקשר לביצוע העבודה.

עמו )אם והיכן שמוגדר( להחזיק בכל הרשיונות הנדרשים על הקבלן או קבלן משנה מט   80.8.9.9

 לאספקה וביצוע כל העבודות עפ"י כל הדרישות במסמכי המכרז השונים.

הקבלן ידאג לכל התאומים, הבדיקות, הביקורות והאישורים הנדרשים ע"י הרשויות    80.8.9.9

 המוסמכות )כגון: משהת"ק, ח"ח, בזק( לגבי הציוד והעבודות במסגרת מכרז זה.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית שהיא מסיבת אי ידיעתו את הדרישות והתקנות    80.8.9.0

הנ"ל או חלק מהן. לא תינתן לקבלן הארכת זמן כלשהיא עקב איחור שנגרם ע"י הקבלן 

 מפאת אי מילויין של הדרישות והתקנות הנ"ל.

 

 טיב העבודה 14.1.6

צועיות תבוצענה על  ידי בעלי העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות  מק   80.8.0.9

 מקצוע מומחים, מנוסים, ומורשים על פי כל דין העוסקים בקביעות במקצועם.
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העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמויות. כל סטיה    80.8.0.9

מהמפרט או מכתב הכמויות תדרוש את אישור המפקח. במידה וידרש מהקבלן לבצע דבר 

וד לתוכניות והמפרט על הקבלן יהיה להודיע מראש בכתב את הסכום אשר הוא מסויים בניג

דורש כדי לבצע  את השינוי. במידה והקבלן לא דרש מראש ובכתב תמורה עבור העבודה 

 הנוספת ייחשב הדבר כאילו כלולה העבודה הנוספת במחיר הצעתו במכרז.

ע היחידי ביחס לכל שאלה המפקח על העבודה אשר יקבע על ידי המזמין, יהיה הקוב   80.8.0.9

שתתעורר ובכל מקרה יש להשתמש בתקן הישראלי העדכני ביותר. העבודה תבוצע בכפוף 

לחוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת 

 החשמל. כל סטיה מתקנות אלו תחייב את הקבלן לתקן זאת על חשבונו כך שיתאים לאמור.

 

 הקבלני משנ 14.1.4

על הקבלן להיעזר בקבלני משנה וביצרנים וספקים מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר אינם  80.8.9.9

 בתחום הרגיל של עבודתו.

 

. את רשימת כל ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז 90על הקבלן להגיש תוך    80.8.9.9

המפקח  קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, רשימה זו תכלול גם את רשימת היצרנים. סמכות

הינה מוחלטת לאשר/לפסול כל קבלן משנה ויצרן שיוגשו לו. פסילה זו לא תהווה עילה 

לתביעות כספיות כלשהן או תביעות להארכת זמן הביצוע מצד הקבלן, אישור העסקת קבלן 

 משנה יהיה בכתב ע"י המפקח.

ו בכתב נשמרת זכותו של המפקח לסלק מהאתר כל קבלן משנה או יצרן אשר אושר מודגש:   80.8.9.9

אך נתברר בדיעבד שאינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם למפרטים ולנהלים המקובלים 

ו/או שאינו עומד בלוחות הזמנים שהוקצו לו וגורם לעיכוב בביצוע העבודה, סילוק קבלן 

משנה או יצרן או הקטנת היקף עבודתו ומסירת החלק הנוסף לאחר לא תהווה עילה לתביעות 

או תביעות כספיות כלשהן. הקבלן ידאג לכך שלא ינזק ע"י חתימת  להארכת זמן ביצוע 

 הסכמים ברוח זו עם קבלני המשנה והיצרנים.

במידה ויגרם עיכוב בביצוע עקב אי תשלום הקבלן הראשי לקבלני משנה רשאי  בנוסף מודגש:   80.8.9.0

 המפקח להביא לאתר קבלן משנה אחר להשלמת העבודה הספציפית במחיר שימצא לנכון ועל

פי שיקול דעתו הבלעדי והסכום שישולם לקבלן המשנה ע"י היזם ישירות ינוכה מחשבון 

התקופתי של הקבלן הראשי ואילו התשלום לקבלן הראשי יהיה לפי מחירי ההסכם כאילו 

 ביצע את העבודה.

סעיף זה אינו מתייחס לספקי ציוד מיוחד כגון ציוד בקרה, מחשוב ותקשורת הכלולים הערה:  

 הקבלן.בהצעת 

 
 

 בטיחות 14.1.4

 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הרשום במסמכי המכרז ועפ"י כל דין: 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות משרד    80.8.0.9

העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל, כל גורם רשמי אחר ועל פי כל דין. כללי 

 בטיחות של חברת החשמל והוראות המכרז הכללי. המקצועות השונים והנחיות
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המפקח יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י הקבלן. הקבלן יפעל    80.8.0.9

בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה. לא 

 ישולם תמורתם בנוסף.

את כי שום דרישה בתחום  הבטיחות ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בז   80.8.0.9

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

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

 

התאם לצורך יתקין הקבלן שלטי אזהרה, גדרות זמניות וידאג לתאורת אזהרה וכל    ב 80.8.0.0

 צעים הדרושים.האמ

 

 הגנה על העבודות  14.1.2

 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הרשום במסמכי המכרז ועפ"י כל דין: 

על הקבלן להגן על אתר העבודות, על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי    80.8.5.9

אחר שיידרש על ידי המפקח כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא, לרבות כתוצאה מתופעות מזג 

כן: -אוויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח, אבק וכמוה

 גניבות, שריפות, פריצות וכיו"ב.

במקרה של היגרמות נזק כלשהו כאמור, ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לזאת, והוא    80.8.5.9

המלאה של  מתחייב לתקן את הנזקים על חשבונו הוא, לפי הוראות המפקח ולשביעת רצונו

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

 בגין זאת.

 כל האמור עד כאן מחייב את הקבלן למשך תקופת הקמת המערכת ולתקופת האחריות.     80.8.5.9

 

 מניעת נזקים והפרעות למתקנים קיימים 1/.14.1

ל הקבלן לנקוט בכל האמצעים מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הרשום במסמכי המכרז ע 80.8.98.9

כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים ולציוד, לקווי חשמל, 

 טלפון, מים, ביוב, כבלים וכו'.

במקרה של גרימת נזק כלשהו, מתחייב הקבלן לתקנו מיד על חשבונו. במידה ולא יבוצע  

מפקח לבצע את תיקון הנזק ע"י קבלן התיקון תוך שבועיים לשביעות רצון המפקח, רשאי ה

 אחר על חשבון הקבלן.

יש להדגיש שהעבודה מתבצעת בחלק מהמקרים במתקנים ואתרים פעילים. אי לכך, מתחייב  80.8.98.9

 הקבלן:

   לתאם את כל פעולותיו עם הממונה מטעם המזמין לעבודה במתקן מסויים לפחות שבוע

 מראש.

  נה חלק מהעבודות בשעות חריגות מודגש מראש שבשל אופיים של המתקנים תבוצע

 ובהגבלות זמן.

   באשר לעבודות חיבור ו/או החלפת לוחות חשמל המבוצעות במתקנים פעילים על הקבלן

זמני למשאבות כך שאספקת המים, תמשך ללא דופי בכל  -לדאוג לסידור הזנה חלופי 

 מהלך העבודה.
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 והמתקנים בהתאם  בסיום יום העבודה תהיה אפשרות להפעלה מלאה של כל הציוד

 לתנאי ההפעלה הקיימים לפני כניסת הקבלן לעבודה.

עבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עתיקות, עמודי חשמל, קווי טלפון, דלק כבלים יבוצעו  80.8.98.9

בתיאום ע"פ אישור ובהשגחת אנשי משרד התקשורת, חברת החשמל והרשויות והחברות 

 הנוגעות בדבר.

 לחפירה חייב הקבלן בהשגת הרשיון טרם תחילת העבודה.בכל מקום בו דרוש רשיון עבודה  80.8.98.0

לפני תחילת עבודת חפירה כלשהי, על הקבלן לסמן באתר, תוך תיאום עם נציגי המזמין  80.8.98.9

המוסמכים ועם כל הרשויות והחברות הרלבנטיות, את מיקומם של כל המתקנים הקיימים 

ור קווי מים, ביוב, חשמל, באתר העבודה, לרבות אלה שבוצעו ע"י קבלנים אחרים. לאחר אית

 כבלים, טלפון יגלה הקבלן בעבודת ידיים בשטח מוגבל את עומקם.

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

 בהתאם להנחיות.

כל העבודות המוקדמות תבוצענה בתיאום עם המפקח ועם הגורמים הנוגעים בדבר. כל  80.8.98.0

ות הכרוכות בהשגת האישורים, תאומים, רשיונות, אגרות, רשיונות ופקוח של גורמים העלוי

 מאשרים על פי כל דין ו/או הסדר כלול במחירי היחידה לעבודות ולא ישולם בנפרד.

 

 תאום עם רשויות, יועצים, קבלנים וספקים //.14.1

 על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הגורמים הרלבנטיים, לרבות: 

ל העבודות יאושרו ע"י המפקח, כולל, במידת הצורך, הנחיות לפני ביצוע ובדיקה כל הציוד וכ 80.8.99.9

 ו/או אישור לאחר ביצוע.

עבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, כבלים וכו' יבוצעו, בהתאם  80.8.99.9

לנושא, בתיאום, באישור ובהשגחת אנשי משרד התקשורת, חברת החשמל והרשויות 

 ות בדבר. במקרה של חפירה חלה על הקבלן חובת השגת רשיון החפירה.והחברות הנוגע

 על הקבלן לתאם עם המפקח מועדי וזמני העבודות באתרים. 80.8.99.9

לפני תחילת עבודה כל שהיא, על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות ונציגי  80.8.99.0

רבות המזמין את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיוקמו באתר העבודה, ל

 זיהוי וסימון ציוד, לוחות, חווט ומיכשור.

רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלה, יקבל הקבלן אישור לתחילת ביצוע העבודות באתר  

 בהתאם להנחיות.

 

על הקבלן לקבל את כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים הנדרשים מהרשויות   המוסמכות  80.8.99.9

 לצורך ביצוע עבודתו, כולל התשלום תמורתם.

 המתחזקת ומתפעלת את המתקנים. נציגי המזמין והחברהל הקבלן לתאם פעולותיו עם ע 80.8.99.0

עבור מע' פקוד אלחוטית על הקבלן לטפל ולתאם את נושא השגת הרשיונות להפעלת התדר  80.8.99.9

האלחוטי למערכת הבקרה לרבות, במידה וידרש, הקמה ותפעול תחנות ממסר. כך שיענה על 

 של המפרט. הדרישות הטכניות והפונקציונליות

 הרשיון להפעלה ושימוש בתדר יכלול אישור לשימוש בשעת חירום.  

 



  -44/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 קבלנים אחרים באתר 2/.14.1

מוצהר ומוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לבצע עבודות נוספות באתרים ולבצען באמצעות  80.8.99.9

 קבלנים אחרים, בחלקן בו זמנית.  

תר יקבע המפקח את סדר במקרה שאין אפשרות לשני קבלנים או יותר לעבוד באותו הזמן בא 80.8.99.9

 העבודה של אלה.

 עבודות ע"י אחרים 1/.14.1

המזמין רשאי לבצע או לספק הן בעצמו והן באמצעות אחרים, כל עבודה או ציוד שאינם  

כלולים בעבודות על פי החוזה, אף אם עבודה כזו קשורה או משלימה את העבודות שעל 

ל העבודה במלוא השיתוף הקבלן לבצען לפי ההסכם. הקבלן ינהג במשך מהלך ביצוע כ

 והתיאום עם המזמין ועם אלה המבצעים עבודות כאמור ויספק להם שירותים כפי שיידרש.

 אספקת ציוד 80.8.99.9

אספקת הציוד במסגרת מכרז זה תחשב רק עם אספקת הציוד )כולל הובלתו( לאתר)ים(, אלא  

 אם אושר אחרת ע"י המפקח.

 ור אחרון.הציוד והחומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצ 

סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק וצברו ניסיון במתקנים פעילים דומים במשך שנה  

לפחות לפני מועד הגשת ההצעה ועומדים בכל התקנים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז 

 השונים.

ציוד וחומר שאינם עומדים בקריטריונים אלו ושתאושר אספקתם ע"י המנהל ו/או המפקח,  

לפחות ממועד הקבלה.  חודשים 6לו בהסתייגות לצורך בדיקה והרצה למשך תקופה של  יתקב

היה ונמצאה תקלה/תקלות ו/או פער בין דרישות המפרט לביצועים בפועל, הקבלן מתחייב 

לתקן מיידית ועל חשבונו את הטעון תיקון או להחליף הציוד/החומר באחר, מאותו סוג או 

רש לעיל, וזאת מיידית על פי דרישתו, אישורו ושיקול דעתו מסוג אחר, שצבר הניסיון הנד

 הבלעדי של המפקח. כל סוגי הציוד יוגשו לאישורו של המפקח.

במקרה ובבדיקות הדגימה, בבדיקות באתר או בכל בדיקה אחרת של המפקח יפסלו חומרים  80.8.99.9

 90וך או מוצרים עקב אי עמידתם בדרישות, יסלק הקבלן את החומר ו/או המוצר הפגום ת

 שעות מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו.

במפרט הטכני המיוחד להלן מופיעות דרישות מינימום לציוד. מודגש שבמידה ולצורך הפעלת  80.8.99.9

המערכת ו/או עמידה בדרישות הפונקציונליות והטכניות יש צורך בציוד נוסף ו/או בציוד בעל 

המינימום, על הקבלן לספק את הציוד  נתונים, תכונות וביצועים משופרים לעומת דרישת

 המשופר ללא שינוי במחיר יחידה ו/או תוספת תשלום כלשהי.

הקבלן מצהיר בחתימתו על מסמכי מכרז זה שעליו לקיים בקרה פנימית על טיב ורמת  80.8.99.0

 המוצרים והחומרים הן במפעלי הייצור והן בשטח.

 שינויים 5/.14.1

רה, באיכות, בהיקף ו/או בכמות של המנהל, יהיה רשאי לעשות כל שינוי בעבודות, בצו 80.8.90.9

העבודות או של חלק מהן, כפי שנקבע במסמכי המכרז השונים, והקבלן מתחייב לבצע כל 

שינוי, תוספות, הגדלה או הקטנה כאמור לעיל, ללא שינוי במחירי היחידה שבהצעתו, כולל 

 כל הוראת שינוי תעשה בכתב בלבד.. הוספה ו/או הורדה של פרקים שלמים
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ן לא תהיה רשות לבצע שינוי כל שהוא על דעת עצמו, ואם שינוי כזה כבר הוצא לפועל, לקבל 80.8.90.9

על הקבלן יהא לבטל את עבודת השינוי וכל הקשור בה ולבצע את העבודות מחדש בהתאם 

 להוראות המפקח ללא כל תשלום נוסף וללא פגיעה בלו"ז לביצוע העבודות.

הוראה אחרת של המפקח מצדיקה תשלום סבר הקבלן שהוראה לשינוי או תוספת או כל  80.8.90.9

נוסף ו/או הארכת מועדי הביצוע, יודיע על כך ויציין את סכום התשלום הנדרש, למפקח 

ימים ממועד קבלת ההוראה על ידו, ואין בפנייתו זו משום סיבה שלא  9ולמזמין בכתב תוך 

 לבצע את העבודה עד לברור דרישתו.

כאמור, על המחירים שבכתב הכמויות ובאין הקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נוסף,  80.8.90.0

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

שלגביהם נקבע מחיר בהצעת הקבלן בכתב הכמויות, ובהעדר סעיפים דומים יבסס הצעתו על 

 חשבונות ספקים ועלות שעות עבודה.

נוסף ולארכה של מועדי  הביצוע מוצדקות וכן המפקח יקבע אם דרישות הקבלן לתשלום  80.8.90.9

 יקבע את שיעור התשלום שהקבלן זכאי לו )אם בכלל זכאי(.

כאמור, כל עבודה נוספת תוערך במחירי היחידות הקבועים בחוזה, אם לדעת המפקח אלו  80.8.90.0

 ניתנים להחלה.

 נציג הקבלן -מנהל העבודה  4/.14.1

 "חשמלאי ראשי"מל, בעל רשיון הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות, מהנדס/הנדסאי חש 80.8.99.9

 בתור מנהל עבודה, באתר, בכל תקופת הביצוע ועד קבלת המתקן על ידי המזמין. -לפחות 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ע"י המפקח ו/או יוחלף עפ"י דרישת המפקח. 80.8.99.9

 

 אישור תוכניות, ציוד ועבודות 6/.14.1

רטים בנספח "נהלי בדיקה קבלה ומסירת תוכניות ואישורם יהיו כפופים להליכים המפו 

 ואישור מתקנים" ובסדר המפורט להלן:

 

אספקת רשימה מפורטת של הציוד כולל היכן שנדרש קטלוגים טכניים ו/או כל פרט אחר  80.8.90.9

 שידרש עבור לוחות וציוד פקוד ומיכשור.

 

לאחר בדיקה, עדכון במידת הצורך ואישור רשימת הציוד יכין ויגיש הקבלן תוכניות מפורטות  80.8.90.9

 צוע שיכללו כל פרטי הציוד שאושרו.לבי

 

 בוטל. 80.8.90.9

 

תוכניות הקבלן לביצוע יוגשו, אלא אם יקבע אחרת ע"י המתכנן על בסיס תוכניות המכרז  80.8.90.0

 ו/או תוכניות לביצוע של המתכנן.

 

לצורך זה יקבל הקבלן דיסקטים עם תוכניות המתכנן ויחזיר למתכנן סט תוכניות +  80.8.90.9

 וספות פרטים לביצוע.דיסקטים בהתאם עם הדגשת עדכונים/ת
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 ".AUTOCADתוכניות שיוכנו במלואן ע"י הקבלן, כפי שיקבע, יבוצעו באמצעות תוכנת " 80.8.90.0

 

הציוד המאושר והתוכניות לביצוע המאושרות במהדורתן האחרונה יהוו הבסיס הטכני  80.8.90.9

 לביצוע העבודה.

 

( עם AS-MADEעם גמר העבודה יגיש הקבלן לאישור המתכנן סט תוכניות עדות לפי ביצוע ) 80.8.90.0

 הדגשת העדכונים לפי ביצוע + דיסקט )ים( בהתאם.

 

( As-Madeסטים של תוכניות "עדות" ) 9לאחר אישור תוכניות עדות יכין הקבלן על חשבונו,  80.8.90.5

של מתקנים וימסור אותן בצרוף דיסקטים, למפקח, לפני הקבלה הסופית של העבודה. כל 

יות מלאה. התוכניות יוכנו בקנה מידה ערכת תוכניות תוכן בקלסר קשיח כולל רשימת תוכנ

 זהה לתוכניות המתכנן ובשפה העברית. הגשת התוכניות תהיה תנאי לקבלת העבודה.

 בדיקת עבודות וקבלת המתקן והעבודה 4/.14.1

 
 כללי 80.8.99.9

בדיקת העבודות תתבצע כמפורט בנספח "נהלי בדיקה ואישור מתקנים" ותכלול את השלבים  

 הבאים:

  חות לאחר שהקבלן אישר שהלוחות מוכנים לבדיקה ע"ג בדיקת לוחות אצל יצרן הלו

 כמפורט בנספח. –טופס 

  .בהתאם לכך יבצע המפקח בדיקת הלוחות ויכין דו"ח בדיקת הלוחות 

מובהר כי הלוחות לא יצאו להתקנה באתר אלא לאחר שימסר אישור בכתב ע"י  

 המפקח.

  כמפורט בנספח. – בדיקת מתקן והפעלה בשטח ע"י הקבלן ומסירת דו"ח ע"ג טופס 

  .בהתאם לכך יבצע המפקח בדיקת מתקן ותפעולו בשטח ויכין דו"ח בהתאם 

   הקבלן יבצע ויכין את הדרוש להגשת המתקן לביקורת חברת החשמל לפני חיבורו

 לרשת החשמל.

   בדיקת מתקני החשמל תבוצע על ידי מהנדס בעל רשיון "מהנדס בודק" אשר יבדוק את

 רו למתח, כמפורט בהמשך.כל המתקן ויאשר חיבו

   הקבלן יבדוק את כל המתקנים ויתקן את כל הליקויים לפני הזמנת הבודקים. הקבלן

יגיש לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד, מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות. הקבלן יתקן 

 כל ליקויי שיתגלה בבדיקות, כל זאת במסגרת מחירי היחידה וללא כל חיוב נוסף.

   חשמל חדשים תבוצע ע"י חברת החשמל. התשלום עבור הבדיקות ועבור בדיקת מתקני

 יבוצעו ע"י  וע"ח הקבלן. –בדיקות חוזרות אם תידרשנה 

  השראתי, בכל פרק זמן נתון. 8.59-גורם ההספק במתקן שיסופק יהיה גדול מ 
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   הקבלן יספק מתקן אמין לפעולה ושימוש מבחינת רמת ההרמוניות, נדרש שרמת

 0%( של כל המתקן )ושל כל אחד מהמרכיבים( לא תעלה על THDהכוללת )ההרמוניות 

 בזרם.  99%-במתח ו

 

 בדיקות שגרתיות 80.8.99.9

 על הקבלן לבצע סדרת בדיקות שגרתיות, הנכללות במחירי הסעיפים השונים, כמפורט: 

   500בדיקת בידוד המתקן ע"י מגרV. 

  תכתי.בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מ 

  .בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע ומנוע 

   כיול ההגנות של כל מנוע ומנוע לאחר מדידת זרם העבודה שלו בהעמסה שבה יעבוד

 בעבודה רגילה. מדידת הזרם תעשה באמצעות מכשיר מדידה מדוייק.

  .כיול ואיפוס המכשור יבוצע באמצעות מכשיר השוואתי מדוייק 

  למקומם הנכון ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י  בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד

 תוכנית החיבורים.

  בדיקת חיווט נקודות ה- I/O  לבקר ואימות נכונות הסיגנאלים הדיסקרטיים

 והאנלוגיים.

  .בדיקת תקינות מנורות הסימון והמחוונים 

  .בדיקת תקינות החיווט החשמלי 

  .בדיקת יציבות התקנת הציוד והעדר רעידות 

   גורם הספק.בדיקת 

   מתח וזרם. –בדיקת הרמוניות 

   לוח ואביזרים, בהתאמה לתוכניות. –בדיקת שילוט 

 בגמר הבדיקות יגיש הקבלן למפקח בכתב דו"ח מסכם עם תוצאות הבדיקות. 

 

 מיוחדות בדיקות 80.8.99.9

המזמין יהא רשאי להזמין בודק מומחה עם ציוד ייעודי למדידת כל הפרמטרים החשמליים  

דויות הארקה, זירמי קצר, הספקים, גורם הספק, מפלי מתח, הרמוניות וכו'( )לרבות: התנג

והקבלן ינקוט בכל הצעדים המתחייבים כמפורט לעיל לגבי בדיקות החשמל, עד לתיקון כל 

הליקויים לפי דרישת הבודק, כולל במידת הנדרש התקנת רכיבים ופילטרים מיוחדים לפי 

 ותיקון הליקויים ישולמו ע"י הקבלן.המלצת הבודק. התשלום עבור הבדיקות 

 

 בודק-בדיקה ע"י מהנדס 80.8.99.0

 התחנה תיבדק ותאושר על ידי "חשמלאי מהנדס חשמל בודק" כנדרש בחוק. 

  לא המהנדס הבודק ימונה ע"י המנהל ושכרו ישולם ע"י הקבלן. שכר המהנדס הבודק

 יהיה כלול במחירי היחידה לציוד והתקנות. –ישולם בנפרד 



  -/4/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

  ויגיש לבודק כל עזרה נדרשת בציוד, חומר ואנשים. הקבלן יתאם 

  .הקבלן ישלם עלות אגרות ו/או הביקורות ויכלול העלויות במחירי היחידה 

 

 בדיקות טרמיות 80.8.99.9

 לאחר גמר הפעלה והרצת המתקן ולפני שלב הקבלה יבצע הקבלן סריקה טרמית של הלוחות. 

חר שיתוקנו כל הליקויים בנושא הקבלן יגיש למפקח דו"ח תוצאות סופיות של הבדיקות לא

 זה.

 

 בדיקה תפעולית 80.8.99.0

בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה תפעולית של המתקן אשר תכלול הפעלת כל חלקי המתקן  

הפעלת כל אביזר ואביזר בדיקת ההגנות וחיבורים, בדיקה זו תיערך ע"י  לפי תוכניות הפיקוד,

ערוך דו"ח בדיקה וימסור אותו למפקח הקבלן כדי לוודא נכונות החיווט וההתקנות. הקבלן י

 לאחר השלמת הבדיקה התפעולית.

 
 

 הפעלת מתקנים 4/.14.1

שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן )הן לגבי ציוד שסופק והותקן על ידו והן  80.8.90.9

לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין( לא יחשבו כמושלמים ומסירתם לא תחשב סופית, אלא אם כן 

לתם אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית )התאמה לדרישות חוברו לרשת החשמל ופעו

 התקן/המפרט הטכני( והן מבחינה תפעולית.

 כאשר המערכת החשמלית תבצע את המוטל עליה לשביעות רצונו של המפקח. 

 

חשמלאי שעסק בביצוע העבודה והמתמצא בכל מערכות החשמל הן בשטח והן  הפעלה: 80.8.90.9

ך כל זמן הפעלת המתקן גם אם נסתיימו כל עבודות בלוחות החשמל יהיה נוכח בשטח במהל

 ההתקנה שבאחריות הקבלן.

 

 העבודה והמתקן יחשבו כמושלמים אם וכאשר יתקיים המתואר להלן: 80.8.90.9

   הקבלן ביצע את כל העבודה כפי שתוארה במפרטים בתוכניות ובדרישות שהיו במשך

 העבודה. סילוק כל פסולת וציוד כפי שנדרש ממנו.

   שיצויין בה שהמתקן בוצע לפי התוכניות  -הצהרת "חשמלאי מבצע" הקבלן יגיש

ובהתאם לחוק החשמל ורשויות מוסמכות אחרות כפי שנקבע במסמכי המכרז השונים 

 ולאחר שבוצעה קליטת חיבור החשמל, ולאחר שפעולת כל פריטי הציוד נבדקה.

  .הקבלן יצרף לנ"ל את רישום תוצאות בדיקת הכבלים והארקות 

  יספק את כל הכלים והמכשירים הדרושים לבדיקות. הקבלן 

  .הקבלן יצרף לנ"ל את דו"חות הבדיקות השגרתיות והבדיקה התפעולית שצויינו לעיל 

  .הקבלן סיים את כל עבודות התיקונים כפי שנדרשו ממנו ע"י המפקח 

   הגשת רשימתI/O .בדוקה ומאושרת ע"י הקבלן בחתימתו 



  -42/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

   תוכניות המתקן בהן הוא סימן את כל השינויים ו/או הקבלן הכין ומסר למפקח את

 תוספות לפי הביצוע בפועל )תוכניות עדות(.

 .הקבלן ביצע בדיקה סימולטיבית שנייה בנוכחות המפקח 

 

 הערה: 

הבדיקה מוגדרת כבדיקה שניה ומאחר ועל הקבלן לבצע בעצמו, בתיאום ובנוכחות המפקח,  

לעיל, לתקן את כל הטעויות ולאחר מכן לבצע  את סדרת הבדיקות הראשונה כפי שמתואר

 כאמור בנוכחות המזמין ולפי דרישתו בדיקה שניה.

 

 קבלת המתקן 2/.14.1

 
קבלת המתקן על ידי המפקח תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן ויסופקו  80.8.95.9

למפקח כל תעודות הבדיקה, האישורים ואישורי ההפעלה וכן לאחר שימסרו כל ספרי 

י הפעלה, תכניות לפי ביצוע הכל קומפלט לשביעות רצון המפקח כפי שצויינו המתקן, ספר

 במסמכי המכרז השונים.

 

הקבלן יזמן את המפקח לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה והבדיקות שייערכו על ידי  80.8.95.9

 הקבלן.

המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע  

הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק הזמן הנ"ל יערוך המפקח  במשותף עם

ביקורת קבלה נוספת ויאשר המתקן. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרושות 

ביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המפקח, תנוכה מחשבון הקבלן עלות 

 ל העבודות לשביעות רצון המפקח.הביקורות הנוספות עד להשלמה סופית ומוחלטת ש

 

לבדיקות קבלת המתקן המתוארות לעיל, יזמין הקבלן הראשי את כל קבלני המשנה , ספקי    80.8.95.9

ציוד, מיכשור וכו'. קבלני המשנה1ספקי ציוד ומכשוריהם נוכחים בכל מהלך הבדיקות 

 .תרובבדיקות חוזרות במידה והמפקח יחליט על קיומן ללא כל מיגבלת זמן שהייה  בא

 

 הדרכה 14.1.21

 הקבלן יבצע הדרכה במועד ובהיקף שיקבע ע"י המפקח. 80.8.98.9

 הקבלן יתקין הוראות הפעלה עיקריות מעל עמדות תפעול, גנרטור ולוחות ראשיים. 80.8.98.9

 הקבלן יתרגל את הצוות בזיהוי ואיתור תקלות ובנוהל הטיפול. 80.8.98.9

 
 ספר המתקן /14.1.2

ים( ספר מתקן מלא עותקים בעברית )למעט קטלוג בחמישההקבלן יערוך וימסור למזמין  

 אשר יכלול:

  סט תוכניות "לאחר ביצוע" חתומות ע"י הקבלן וע"י המפקח עבור המתקן ועבור לוחות

 החשמל.



  -41/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 .ספר ההדרכה כולל דפי הוראות למפעיל 

  סט מפרטים טכניים מלאים לציוד, דפי קטלוג של כל הציוד והמכשור המסופק, פירטי

 ביצוע שהוכנו ע"י הקבלן.

 ור תקלות ראשוני ואופן הטיפול הנדרש.דפי הסבר לאית 

 .רשימת חלקי חילוף והגדרת כמות מלאי מומלצים 

 .רשימת ספקי הציוד 

 

 אחריות ושרות 14.1.22

 בדק -תקופת האחריות  80.8.99.9

 .תקופת האחריות תחל עם גמר תהליך הקבלה וקבלת תעודת השלמה 

 .הקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד והעבודה, למשך שנה מתאריך הקבלה 

 ה זו יבצע הקבלן שרותי אחזקה מונעת כולל שגרת בדיקות וביקורים ותיקון במשך תקופ

 כל זאת ללא תשלום נוסף. -תקלות 

 :הקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד בנוסף למצויין כמפורט 

 מתאריך קבלה. חודש 25 -לוחות חשמל לרבות כל הציוד והעבודות  -

 אריך הקבלה.מת חדשים 25 -מכשור, אביזרי ציוד בקרה וציוד תקשורת  -

 

 הגדרת תקלה 80.8.99.9

כל שיבוש ו/או תקלה בציוד ו/או בהתקנתו ו/או הפרעות מתמשכות ו/או תפקוד לקווי ו/או  

 לא מותאם ו/או חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט.

 כולל הפרעות בתקשורת )לגבי מערכות הכוללות תקשורת(. 

 

 היקף השרות והאחריות 80.8.99.9

 ד והעבודות שיבוצעו על ידו. בשל אופי המערכת לקבלן תהיה אחריות מלאה לגבי כל הציו

תלותה בתנאי הסביבה ומורכבותה, לא יוכל הקבלן לטעון כנגד המזמין או לדרוש תשלום 

 נוסף בגין "קריאות שווא".

  השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ"י הגדרתה לעיל כולל כל הציוד והעבודה הנדרשת עד

 וכולל תיקון התקלה והפעלה מחדש.

 כל חלקי החילוף הדרושים ובכמות  -בארץ  -ביצוע התיקונים יהיו ברשות הקבלן  לצורך

 לפחות עפ"י המלצת היצרן. -הדרושה 

  נדרש עבור כל ציוד שיסופק, ע"י הקבלן או ספק משנה שלו, שתהיה נציגות רישמית בארץ

וברשותה: חלקי חילוף, מעבדת שרות, אנשי שירות וביכולתה לספק את מלוא השירות 

 והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת מכרז זה. 

 

 נוהל מסירת הודעה על תקלה 80.8.99.0



  -45/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

הקבלן ימסור למזמין מספר טלפון סלולרי ומספר טלפון, המחובר למזכירה אוטומטית )להלן  

שעות ביממה  90קו הקשר( ויודיע למזמין על כל שינוי בקו קשר זה. קו הקשר יהיה פתוח  -

ים(. הקבלן יהיה בר השגה מיידית בקו הקשר במשך כל בכל ימות השנה )למעט שבתות וחג

אחה"צ. ביתר הזמן יוכל המזמין להשאיר לקבלן  99:88בבוקר עד  80:88 -ימי העבודה מ

 הודעה בקו הקשר.

( תיחשב כהודעה 99:88עד  80:88הודעה שנמסרה בקו הקשר בשעות העבודה הרגילות ) 

לא בשעות העבודה ולא נתקבלה מיידית שתקבלה עם מסירתה. הודעה שנמסרה בקו הקשר ש

 למחרת. 80:88ע"י הקבלן תחשב כהודעה שנתקבלה בשעה 

 

 זמני תגובה לתקון תקלות 80.8.99.9

עם קבלת הודעה על תקלה יחל הקבלן מיידית בטיפולים הדרושים לצורך תיקונה. הקבלן  

 יתמיד בעבודתו עד לתיקון התקלה.

אפשר את השמשת המערכת כמצויין במידה ותיקון התקלה נמשך מעבר לפרק הזמן המ 

בהמשך, יתקין הקבלן רכיב או יחידה חלופית ויחזיר את המערכת לפעולתה התקינה בהיקף 

 מלא.

 שעות ממועד קבלת ההודעה )לא כולל שבתות וחגים(. 25 -זמני תגובה לתיקון תקלה  

 

 יומן שרות 80.8.99.0

  ים. הקבלן ינהל "יומן שרות", בו ירשמו מהות התקלות וזמני התיקונ 

 הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות.  

 חודשים )עותק שני ישאר ברשות הקבלן(. 9עותק ראשון של היומן יוגש למזמין כל  

 

 בוטל. 80.8.99.9

 

 בוטל. 80.8.99.0

 

 מובילים /.14

 קוטר צינורות /./.14

 מ"מ. 90-במפרט הכללי, קוטר הצינורות לא יהיה קטן מ 80.89.88.80על אף האמור בסעיף  

 

 ן וגוון צינורותסימו 2./.14

במפרט הכללי, גוון צנרת בקרה יהיה בצבע סגול. סטייה מקוד  80.89.88.89בהשלמה לסעיף  

 צבעים כמפורט, מחייבת אישור המהנדס בכתב.

 

תעלות וסולמות כבלים  14.11.14סולמות ותעלות כבלים בנוסף למפורט במפרט הכללי סעיף  1./.14

 להתקנה:

 



  -44/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

עם תנאים קורוזיביים יצבעו ע"י צבע מתאים כנדרש  תעלות וסולמות המותקנים האזורים /.1./.14

 . 99פרק  כלליהבמפרט 

 

 ס"מ.  08רוחב תעלות וסולמות כבלים לא יעלה על  1.2./.14

 

ממ"ר  90כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך נחושת  1.1./.14

מחיר גידי  בתחילתם ובסופם. תשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל אורך הסולם.

 הארקה, מהדקים, וחיבורם לתעלה  יהיה כלול  במחיר התעלה ביחידות מ"א.

 

מחיר סולמות הכבלים ותעלות פח )מלאות או מחורצות( כולל מכסה העשוי מחומר ובעובי  1.5./.14

 התעלה. 

 

עבודות, על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מעברים ופתחים כנדרש תקופת ביצוע המשך ב 1.4./.14

למות בקירות/קורות/תקרות וכדומה. לא יוכרו כל תביעות בגין פתיחת עבור מעבר הסו

 מעברים לסולמות בין אם הם המפורטים בתוכניות ובין אם לא.

 

כל חלקי מערכת הסולמות/תעלות וכו' יהיו חרושתיים עם אביזרים מקוריים של היצרן  1.6./.14

לקבלן כל תוספת על כל  לרבות משני גובה, זוויות, סופיות, חיזוקים, תמיכות וכו'. לא תינתן

 והנ"ל ייכלל במחיר מטר אורך כמפורט בכתב הכמויות. האמור לעיל,

 

 חיזוקים, עיבודי פינות וכו'. כל הנ"ל נכלל לא תינתן לקבלן תוספת מחיר בגין חיתוכים, 1.4./.14

 במחיר מ"א סולם מותקן.

 

, במידות W3סולמות הכבלים יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם כדוגמת תוצרת "נאור" דגם  1.4./.14

 כמתואר בכתב הכמויות, או ש"ע.

 

מ"מ. במידות כמתואר בכתב הכמויות כדוגמת  0תעלות מרשת מגולוונת ,עובי חוט של  1.2./.14

 תוצרת "נילי" או שווה ערך.

 

מ"מ במידות כמתואר בכתב הכמויות.  9.9תעלות מפח מגולוון מחורץ עם מכסה עובי דופן  1/.1./.14

 ערך. או שווה MK 181Nתוצרת מפעל "לירד" דגם 

 

 תעלות פח עבור התקנת אביזרים //.1./.14

ס"מ כמתואר בכתב הכמויות. התעלות יהיו  998/00מ"מ או  998/00התעלות יהיו במידות  

פי.וי.סי. לכל  -מ"מ צבועות עם מכסים מפלסטיק קשיח ומחיצה פנימית מ 9.9 -מפח בעובי כ

בל" או ע"י "אמ BS6218" דגם BETTERMANNאורך התעלה. התעלה כדוגמת תוצרת "

 שווה ערך. 



  -46/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

המחיר יכלול  את אספקת והתקנת התעלה, כולל כל אביזרי העזר הדרושים כולל כל  

התמיכות והחיזוקים הנדרשים להתקנה מושלמת. אין תשלום נפרד על תליות וחיזוקים 

 לקיר, תקרה וכו'. הקבלן יבצע בדיקת מעברים והארקת התעלות כמפורט לעיל.

 

 חפירות ויציקות  5./.14

מתקן בצינורות תת  80.89.89וסעיף  80.89למפורט במפרט הכללי פרק עבודות עפר בנוסף 

 קרקעיים:

 
 כללי /.5./.14

עם הגשת הצעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת ההצעה ובדק את הקרקע  

הקיימת. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של תנאי העבודה, של טיב 

 וכיוצ"ב. הקרקע או טעות באבחנה

 

 רוחב החפירה: 5.2./.14

   סרט סימון צהוב מעל הצינורות המיועדים לכבלי מתח נמוך אדום + צהוב מעל

צינורות לכבלי מתח גבוה. הסרטים יכללו הדפסת אזהרה רצופה ויאושרו על ידי 

 המפקח.

   בגמר העבודה יחזיר הקבלן את מצב המיסעה, הכביש, המדרכה לקדמותם, על כל

 ים חדשים. הפסולת והעודפים יסולקו למקום מאושר .שכבותיהם, עם חומר

   שיקום מיסעה/כביש/מדרכה יבוצע בהתאם למפרט הכללי ו/או בהתאם להנחיות

 המפקח.

  

 כבלים ומוליכים 14.2

 במפרט הכללי(  80)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק 

 

 כבלים מתח נמוך /.14.2

הכמויות אלא אם מצוין ( בהתאם למוגדר בכתב N2XY) XLPEכל הכבלים יהיו עם בדוד  /./.14.2

 אחרת.

 

 כל הכבלים יעמדו בדרישות התקנים כנדרש במפרט הכללי. 2./.14.2

 

הכבלים יהיו כבלים חד גידים ורב גידים בעלי חתך כבל עגול. כל הכבלים יהיו עם מוליכי  1./.14.2

 .55.59%נחושת אלקטרוליטית 

 

 כבלים בין ממירי תדר למנוע יהיו עם מעטפת מתכתית מוארקת בצד הלוח. 5./.14.2

 



  -44/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

ס"מ, מוליכים  98פיקוד יהיו תרמופלסטיים רב גידים ממוספרים לאורך הגידים כל  כבלי 4./.14.2

 ממ"ר לגיד, אלא אם צוין אחרת במפורש. 9.9שזורים מנחושת בחתך 

 

הקבלן יביא לשטח את הכבלים כאשר הם מגולגלים על תופים. לאחר ההתקנה יוציא הקבלן  6./.14.2

 את התופים מהשטח וכן את כל שאריות הכבלים.

 

 ידה תהיה לפי אורך נטו מותקן ללא כל פחת.המד 4./.14.2

 

מחיר הכבל יכלול את בדיקת הכבל לפני הנחתו, הנחת או השחלת הכבל, בדיקת הכבל לאחר  4./.14.2

 מטר ובכל פנייה  ע"י שלט סנדוויץ' חרוט.  9הנחתו סימון הכבל בקצוות, בכל 

 

ורים, מנועים מחיר הכבל  חיבורי קצוות כבלים/חוטים, בלוחות, אביזרים, קופסאות חיב 2./.14.2

 וכו', כלולים במחיר מ"א כבל )אלא אם קיים סעיף מתאים בכתב הכמויות(.

 

 חיבורי כבלים  14.2.2

יהיו כמתואר במפרט הכללי הבנמשרדי כלולים במחיר הכבל ו/או במחיר האביזר למעט אם  

 מצויים אחרת בכ"כ.

 

 הנמדדים קומפלט -חיבורי כבלים לאביזר /.14.2.2

 ות כמתואר:חיבורי הכבלים יכללו את העבוד 

   צינור מגן מפלדה מגולוונת/צינור שרשורי מתכתי עם ציפויPVC  כולל אטימה

 באפוקסי לאחר התקנת הכבל.

  .פתיחת האביזר 

  .התקנת מעבר אטימה )גלאנד( מתאים 

  .קילוף והכנסת הכבל דרך מעבר האטימה 

  .הארקת שריון כאשר כבל משוריין 

  .סימון כבל בשלט פלסטי חרוט 

  כבל למהדקים בורגי חיבור.חיבור ה 

  .סימון גידים בשרוולי פלסטיק ממוספרים 

  .סופיות חוט/נעל כבל/פיני מזלג ע"פ הצורך 

  .סגירת האביזר או הקופסא 

  .שלט סנדוויץ' חרוט, מס' כבל 

  .הפעלה ובדיקה 

 

 חיבורי כבלים למנועים לחצנים 14.2.2.2



  -44/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר: 

  דה מגולוונת/צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי צינור מגן מפלP.V.C  כולל אטימה

 באפוקסי לאחר התקנת הכבל.

  .פתיחת קופסת חיבורים במנוע 

  .מעבר אטימה מתכתי בכניסת כבלים למנוע 

  .הכנסת כבלים דרך מעבר אטימה 

  .חיבור כבלי הזנה ופיקוד 

  .סגירת הקופסא 

  .הפעלה ובדיקה 

 

 קוד ובקרהדרישות מיוחדות לחווט פ  14.2.1

החווט של המערכת )למעט בתוך לוחות חשמל( יבוצע באמצעות כבלים. כל כבל ילך מנקודה  /.14.2.1

 לא תהיינה קופסאות חיבור והסתעפות באמצע הקו. -מוגדרת אחת לשניה 

 

 בלבד. 24VDCבין לוחות הבקרה ללוחות החשמל יהיה במתח  I/O -חווט ה 14.2.1.2

 

 עלות של כבלי הכוח או בתעלות נפרדות.כל כבלי הפקוד והתקשורת יונחו בצינורות בת 14.2.1.1

 

 .I/Oאין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של  14.2.1.5

 

 לפחות. 98%כל כבל רב גידי יכלול רזרבת גידים בשיעור של  14.2.1.4

 

חווט לכניסת פולסים ולכניסה אנלוגית יבוצע בכבלי דו גידי מפותל בזוגות ומסוכך בחתך  14.2.1.6

 קר. הכבל יוארק לפס סיכוך בצד הלוח.רציף מהאביזר לב -ממ"ר  9מינימלי של 

 

כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מטיפוס מרירון. בתוואי שבו עוברים שלושה  14.2.1.4

 כבלים ומעלה תותקן תעלה מתאימה.

 

. במעבר פינות יבוצעו כיפופים 98%בכל תעלה/סולם כבלים, תהיה רזרבה בשיעור של  14.2.1.4

 הכבלים. מיוחדים ובהתאם לרדיוס הכיפופים של

 

 כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור מרירון.                               14.2.1.2

בקטעים אנכיים שאינם על קירות מבנים יוצמד הצינור לתורן מפרופיל מתכתי מחוזק בשני  

קצותיו לנקודות סטטיות. הקטע הסופי החיבור לאביזר יהיה מצינור מתכת שרשורי. כולל 

 עבר כנדרש.קופסאות ואביזרי מ



  -42/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 כבל העובר בתקרות ביניים ברצפות כפולות או בפירים יותקן בצינור מריכף )כבה מאליו(. 1/.14.2.1

 

כבלי פיקוד, מכשור, בקרה, סיגנאלים ותקשורת, יותקנו בתעלת מתכת מוארקת, נפרדת,  //.14.2.1

 מ' לפחות מתוואי כבלי הכוח. 9במרחק 

 

לגבי כל סוגי הכבלים הנדרשים הקבלן ימציא מסמכי אישור ואחריות של יצרן ציוד הבקרה  2/.14.2.1

 ובהתייחס לתנאי  ההתקנה הספציפיים.

 

 חווט והתקנת כבלי תקשורת 14.2.5

 בהתאם לדרישות הבסיסיות לחיווט כמפורט לעיל. /.14.2.5

 

החיווט יבוצע בהתאם להנחיות המחמירות ביותר של יצרן הציוד )רצוי בכבלים מפותלים  14.2.5.2

 גידים רזרביים. 988%ומסוככים( עם 

 

חומר ועבודה כולל כל המגברים והמתאמים הדרושים  -לול אספקה והתקנה מחיר החיווט יכ 14.2.5.1

 לרבות אלו אשר לא נכללו בסעיפים אחרים.

 

 כבלי התקשורת יותקנו כאמור בתעלות נפרדות שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן. 14.2.5.5

 

על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הפרעות בגין רעשים, מתחי יתר וכו', עד  14.2.5.4

 מערכת למצב של "אפס תקלות".להבאת ה

 

 במפרט הכללי( 14הארקות והגנות אחרות )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק   14.1

הארקת יסוד בכל המבנים באתר תבוצע ע"י קבלן חשמל לפי קובץ התקנות וע"פ תכניות   /.14.1

מאושרות ע"י המזמין. מתקן הארקת יסוד יבוצע בשלב ביצוע השלד של כל מבנה, לרבות 

 חנה, בריכה וכו'.מבנה הת

 

הקבלן ימדוד התנגדות הארקה לאחר הביצוע וידווח למפקח על תוצאות המדידה, מחיר הנ"ל   14.1.2

 כלול במחירי הסעיפים השונים.

 

לצורך ביצוע במבנה קיים יבצע הקבלן "הארקת יסוד" והשוואת פוטנציאלים עפ"י הנחיות   14.1.1

הקפית אלקטרודות וכו', כמו כן חח"י מחיר עבודה זאת כולל חציבה, חפירה, ביצוע טבעת 

 קבלת אישור בכתב מהמח' הטכנית בחח"י לבצוע האיפוס.

 



  -21/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

פס השוואת פוטנציאלים  ראשי, יהיה מנחושת טהורה בחתך הנדרש בכתב הכמויות   14.1.5

אומים, דסקיות הכול  15/חורים בתוכם ברגים " 51 -ס"מ לפחות, ויכיל כ 11/ובאורך 

 מפליז.

 

ת הכנת בורגי הארקה, שרוולים, חבקי הארקה בהתאם לקוטר מחיר נקודת הארקה כולל  14.1.4

 נדרש )שלות( וכו' הנדרשים לחיבור תקין של השירותים המתכתיים לפה"פ או לפס הארקות. 

 

כל הקבלן לחבר את כל השרותים המתכתיים כנדרש בחוק וזאת למרות שהם לא מסומנים   14.1.6

נציאלים אשר יותקן בקרבת לוח בתוכניות. השרותים המתכתיים יתחברו לפס השוואת פוט

החשמל, כבלי הארקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם לגודל החיבור ולתוכניות. בכל מקרה החתך 

 ממ"ר. 90-המינימאלי לא יהיה קטן מ

 

שירותים המתכתיים שיחוברו יהיו בהתאם למפורט בחוק, בתוכניות והנחיות המפרט הכללי   14.1.4

 . 80.89.80-89סעיף 

 

יכלול: אספקה של פס הארקה מנחושת, אספקה והתקנה של  או פה"פפס הארקה ו1מחיר   14.1.4

בשני הקצוות, ביצוע חורים בפס במידת הצורך לפי דרישת המזמין,  1KV -מבודדי פיקולו ל

 התקנת פס ההארקה על מבודדי הפיקולו, אספקה והתקנה של כיסוי מגן ושילוט תקני.

 

  9.9אלקטרודות ההארקה בעומק של  אספקה והתקנה של אלקטרודת הארקה, יכלול מחיר   14.1.2

מ"מ קוטר וכל חומרי העזר. מחיר יכלול  95מ'. האלקטרודות יהיו כדוגמת "קופרוולד" 

ס"מ. בצוע ההתקנה יהיה לפי הנחיות המפרט הכללי בסעיפים  08בריכת הארקה בקוטר 

 . 80.89המתאימים פרק 

 

 מיכשור ואביזרי פיקוד ובקרה  14.5

 כללי  /.14.5

ש הקבלן לספק אביזרי מכשור ובקרה כולל רכיבים כגון פרסוסטטים, במסגרת המכרז נדר 

 מצופים, רגשים/סנסורים ומתמרים שיותקנו בצנרת ובבורות וכו' כמתואר בתוכניות.

 ציוד המכשור יבדק ויכוייל ע"י הקבלן בהתאם לתנאי המתקן. 

מיכשור, ללמוד באחריות הקבלן לרכז בספר המתקן את כל דפי המידע ואופני הכיול של כל ה 

את נתוני הכיול של כל ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים והכיוונים במכשור בהתאם 

 לדרישת היצרנים עד להפעלה מושלמת של המתקן.

על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים, תרשים חיווט וחיבורים  

/אנלייזר( לגשש )פרוב /אלקטרודה( ובין לרבות חיבור הכבלים והחוטים בין המכשיר )מוניטור

 הלוח למכשיר.

 

 חבור והתקנת רגשים, רכיבים ומכשור  14.5.2

 הנחיות כלליות /.14.5.2



  -/2/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

עפ"י ההנחיות הכלליות בפרק  -הקבלן יתקין את הציוד במתקן בהתאם לסטנדרט המתקן  

 זה, באישור ובהתאם להנחיות היצרנים.

 עבודות ההתקנה תכלולנה: 

   חומרי העזר הנדרשים, חומרי מילוי לפוקטים, אטמים, התקנת הציוד לרבות כל

 פלנז'ים וכד'.

   עבודות מסגרות, ריתוך צינוריות ופלנג'ים וביצוע חיזוקים, תמיכות, קשירות

 מנירוסטה לפי הצורך, מבוצעות לפי סטנדרט המתקן.

  .סיום, חיזוק ואטימה של כל הצינורות, הכבלים והמוליכים המגיעים לפריט המותקן 

  יצוע כל החיבורים החשמליים )הזנה וסיגנל כולל כל חיבורי הארקה(.ב 

  .בדיקת וכיול הציוד לאחר התקנתו ולפני חיבורו למערכת הבקרה 

  .בדיקות כיול והפעלה חוזרות עם המזמין או נציגו 

   תאום עם המזמין וקבלת אישורו לגבי שעות ההתקנה, הפסקת פעולת מערכות, ריקון

 צנרת וכו'.

  הבקרה יותקנו רכיבים להגנה בפני מתח יתר ופגיעות ברקים. בלוח 

   מיליאמפר לא תשפיע על חוג המדידה  0-98נדרש שההשתלבות בחוגי מדידה קיימים

הקיים )כולל התצוגות( ולא תשפיע על דיוק הכניסה האנלוגית לבקר. במידת הצורך 

 יותקנו מבודדי סיגנאלים שמחירם יכלל בסעיף זה.

 

 וג ובקרה למתח נמוךלוחות מית  14.4

 טיב העבודה  /.14.4

ובהתאם לחוק החשמל, ברמה מקצועית  8089העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק  

גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות 

    במקצועם. 

)שווה ערך  9095ות לפי ת.י. הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר ע"י היועץ, מפעל בעל אישור איכ 

 ( והנמצא בפיקוח מתמיד של מכון תקנים הישראלי.IEC-60439-1ל 

  

 טיב החומרים 14.4.2

כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות וכדומה יהיו  

 בסטנדרט המוכר המאושר על ידי המזמין.

וכל יתרת האביזרים המופיעים במכרז זה כל שנאי הזרם, שנאי ההספק, מכשירי המדידה  

 יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט.

במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחוייבו באישור של  

 המפקח לפני ביצוע העבודה.



  -22/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 הגשת תכניות 14.4.1

מוצע על  -פנים וחוץ  -בהתאם לתוכניות יגיש הקבלן במצורף להצעתו גם תוכנית מבנה לוח  /.14.4.1

 ידו. כן יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט לביצוע: תכנון, פחחות, הרכבת ציוד, צבע, חווט וכו'.

 

שבועיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה יגיש היצרן תוכניות הלוחות לביצוע לפי הפרוט  14.4.1.2

 להלן:

 .מבט על מידות כלליות, סימון כיוון פתיחת דלתות 

 .מבט חזית עם דלתות 

 לתות, עם סימון ציוד ופ"צ.מבט חזית ללא ד 

 .חתכים טיפוסיים עם סימון פ"צ 

  קוויות. -תכניות חד 

  תכניות פיקוד מפורטות, כולל סימון/מספור מגעים והדקי רכיבים, כולל פירוט מגעים

 וכתובתם בתוכניות לכל ממסר מגען ואביזר בלוח.

 .תוכנית פסי מהדקים סימונם ושילוטם 

 .דפי קטלוגים לציוד 

 סטים כולל דיסקטים.  9 -יבוצעו בתוכנת "אוטוקד" ויוגשו לאישור  ב התוכניות 14.4.1.1

 .A3כל התוכניות יהיו על גיליונות בגודל  

 

תוכניות הביצוע של הקבלן יוגשו על בסיס קבצי התוכניות למכרז שיימסרו לקבלן ע"י  14.4.1.5

 המתכנן.  הקבלן יתאים את התוכניות לציוד המוצע על ידו, לרבות: סימון האביזרים,

 המהדקים המגעים וכו'.

 

 רק לאחר קבלת אישור "המתכנן" יוכל הקבלן להתחיל בעבודתו.  14.4.1.4

לאחר קבלת האישור יבצע הקבלן את הלוחות בהתאם לתוכניות המאושרות. על כל סטיה  

 נדרש לקבל אישור המתכנן בכתב.

 

עדות שבוע מגמר התקנת הלוח בדיקתו וקבלתו בשטח ע"י המפקח יגיש הקבלן סט תוכניות  14.4.1.6

(AS MADE.וקטלוגים של הציוד בהתאם למפורט לעיל ,) 

 

 מפרטים ותקנים  14.4.5

(, 80לעבודות חשמל )כללי כל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט ה 

לתקן הישראלי חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות.  כל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבדקו 

 יותר.ההוצאה המאוחרת ב IECבהתאם לתקן 

 התקנים המתייחסים לציוד זה הינם: 

 095  IEC  לוחות חלוקה למתח נמוך 



  -21/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 999  IEC  מפסקים למתח נמוך 

 990  IEC  מגענים למתח נמוך 

 99      IEC  מכשירי מדידה 

 905  IEC  נתיכים 

 999  IEC  מפסקי פיקוד 

 999  IEC  שנאי זרם 

 099  IEC  IEC 70קבלים , 

 

 בדיקות  14.4.4

גמר הרכבת הלוח וחיווטו, יבצע הקבלן במפעל היצרן, בדיקה יסודית ומקיפה של לאחר  

תפקוד הלוח, כח מערכת הגנות, מערכת מדידה, מכשור ופיקוד, תקינות, והתאמתו לתוכניות. 

המזמין יהיה רשאי לספק ליצרן מפרט מיוחד לצורך ביצוע הבדיקות במפעל )ובשטח(. בגמר 

ן על השלמת הלוח ויתאם מועד לבדיקת קבלה. בדיקת הלוח הבדיקה  יודיע הקבלן למזמי

 תעשה על ידי המזמין במפעל היצרן.

 .IEC  ותקן 9095הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן ישראלי ת.י.  

הקבלן יעביר את הלוחות לשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין על כי הלוח בדוק  

                וממלא את כל תנאי המכרז והתוכניות.   

לאחר האישור יהיה על הקבלן להעביר את הלוחות ולהתקינם במקומם.  לאחר גמר  

ההתקנות בשטח יבצע הקבלן בדיקה יסודית של הלוח כמפורט לעיל כולל תיפקודו מול 

 המנועים והאביזרים שבמתקן.

 .808089סעיף  80כמו כן, יבצע הקבלן בדיקת סריקות תרמוגרפיות בהתאם למפרט כללי  

אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דו"חות בדיקה על כל הבדיקות יהוו אישור על סיום  

העבודה. היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות, לשנות, לפרק ולתקן 

 מחדש כל חלק מהעבודה שיפסל על ידי המפקח. 

ופק. כל הוצאות במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא ס 

 התיקונים יחולו על הקבלן.

היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא עצמו בדק את הלוח ומילא דו"ח  

       בדיקה מפורט על הבדיקה.

 המזמין ו/או בא כוחו שומרים לעצמם הזכות לבדוק את הלוחות בכל שלב משלבי העבודה. 

 

 מבנה הלוח  14.4.6

 מבנה לוח להתקנה חיצונית /.14.4.6

פח מגולוון  –לוחות המיועדים להתקנה חיצונית או במקומות המועדים להתזה יבנו ממתכת  

מ"מ לפחות, או מפלסטיק קשיח )כדוגמת תוצרת "ענבר" חמדיה(. דרגת  9באבץ חם בעובי 

 .IP65אטימות 

 ודלת פנימית להרכבת הציוד.-הלוחות יכללו דלתות כפולות, דלת חיצונית אטומה  

 תקן גגון להגנה בפני גשם. הלוח יוצב על בסיס בטון מוגבה.מעל הלוח יו 

 



  -25/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 הנחיות כלליות 14.4.6.2

 הבקר ציוד התקשורת והפיקוד המשותף יותקנו, בתא נפרד בלוח. 80.9.0.9.9

 בחלקו התחתון של כל תא יותקנו סרגלי מהדקים נפרדים: 80.9.0.9.9

 .ליציאות מהלוח לשאר חלקי המתקן 

 לחיבור בין חלק ה- M.C.C .של הלוח לבין הבקר 

  כבל ללוח תהיה דרך מהדקים בלבד.כניסת 

 

 כל מהדקי הפיקוד יותקנו על מסילה נפרדת ממהדקי הכח. 80.9.0.9.9

 

 לאנך.      98כל המהדקים יותקנו בזווית של   80.9.0.9.0

 

 )כמינימום( או שווה ערך. UK10המהדקים יהיו כדוגמת תוצרת פניקס דגם  80.9.0.9.9

 

רוסטה. כוון הפתיחה ס"מ בין ציר לציר. הצירים מני 08צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על  80.9.0.9.0

 .180יקבע ע"י המפקח, ויימצא את ביטויו בתכניות לאישור, הצירים יאפשרו פתיחה של 

 

 הגישה ללוח מלפנים בלבד )אלא אם צויין אחרת בתוכניות(. 80.9.0.9.9

 

 כל האבזרים יוגנו מפני מגע מקרי במתח חי, כולל ציוד המותקן על הדלתות. 80.9.0.9.0

 

 כניסת הכבלים תתאפשר מלמטה בלבד. 80.9.0.9.5

 

 הדלתות יהיו עם סגרים בצורת ידיות המותקנות באופן קבוע. כל 80.9.0.9.98

 

 .  הכבלים יחוזקו לפרופילים מחורצים מיוחדים 80.9.0.9.99

 כל תא יהיה מבודד לגמרי מהתא השכןכל התאים יהיו עם קומפרטיזציה מלאה כלומר  

כאשר המעבר מתא לתא יהיה על ידי פסי צבירה שיעברו דרך מבודדי מעבר כך שתהיה 

 בין התאים.  אטימה מלאה

 

 פסי  צבירה 14.4.6.1

פסי הצבירה הראשיים יותקנו אך ורק בחלק העליון של הלוח במבנה המדורג. כל הפסים  

הפסים יבודדו על ידי שרוולים מתכווצים, הראשיים יעשו מפסי נחושת קשיחים מבודדים. 

. השרוולים יהיו כדוגמת תוצרת רייקם. זיהוי הפסים ומכוסים בכיסוי פרספקס מתפרק

עשה על ידי צבעים בגוון שונה על כל אחד מפסי הפזה. ירידות מהפסים הראשיים יעשו על י

ידי פסי נחושת קשיחים או גמישים מבודדים. חיבור בין פסים ראשיים לירידות יעשה על ידי 

 מעבר אורגינלי של היצרן.   



  -24/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

     הקבלן יהיה חייב לקבל אישור המזמין למעבר זה.                         

פסי הצבירה יותקנו בתוך מבודדי תמיכה ומבודדי מעבר כך שיעמדו בזרם קצר המתואר  

 במפרט.

על הקבלן יהיה להראות כי קונפיגורצית המבודדים עמדה בזרם קצר המתואר בבדיקת  

מעבדה מוסמכת. לא תתקבל קונפיגורציה שהתקבלה בחשוב בלבד אלא רק זאת שנבדקה 

                  במעבדה מוסמכת.        

 מפס המוליך הראשי.                                                                     98%פס אפס יותקן לכל אורך הלוח בתחתיתו ויהיה פס נחושת בחתך  

בפס האפס יהיו חורים לאורך כל הפס עבור התחברות הכבלים כולל ברגים דיסקיות ואומים  

                                               מתאימים.    

פס האפס יותקן על מבודדי תמיכה לאורך כל הלוח. פס הארקה יותקן אף הוא לאורך כל  

 הלוח. גם בפס זה יהיו חורים כולל ברגים דיסקיות ואומים מתאימים.

 

 יציאות 14.4.6.5

 ממפסקים בלוח חיווט למהדקי מוצא יבוצע כדלקמן: 

  250עדA החיווט  -ממ"ר  90ווט למהדקי מוצא כאשר חתך מוליכים עד וכולל יבוצע חי

ממ"ר החיווט יעשה ע"י פסי צבירה  90בחוט נחושת שזור מבודד, בחתך מוליכים מעל 

 גמישים מבודדים. מהדקים כדוגמת "ווילנד" או "פניקס".

  250מעלA .חיווט יהיה לפסי חיבורים ולא למהדקים 

 
 

 חווט כח 14.4.6.4

ים למפסקים יעשו על ידי פסי נחושת קשיחים או גמישים מבודדים כל היציאות מהפס 

או פסי נחושת גמישים  PVCהירידות מהמפסקים למהדקים יעשו בחוטים מבודדים 

מבודדים. כל החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של המפסק בהתחשב 

 בטמפרטורת הסביבה ובכל התקנים המפורטים.

 במהדורתו העדכנית. - 9590טים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל צבעי הבידוד של חו 

תחתית הלוח כאמור תכלול פס אפס, פס הארקה, פסי יציאה, מהדקי פיקוד וכח וכן ברזל  

 מחורץ לחיזוק כבלים.

 

 הארקה 14.4.6.6

 כל חלקי הלוח והדלתות יאורקו בחוט נחושת מבודד גמיש בחתך מתאים. 

 

 חווט ותעלות חווט 14.4.6.4

ממ"ר כאשר החוטים ממשני הזרם יהיו חוטים  9.9שה ע"י חוטים גמישים חווט הפיקוד יע 

 ממ"ר.                                      9.9גמישים 

 . 90 Cהחוטים יהיו חוטים עם בדוד לטמפ' עבודה של  

החווט בתוך תא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק. כל התעלות יסופקו  

 לפחות בתעלה. 98%רן עם רזרבה של על ידי היצ



  -26/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

מעבר החווט מתא המפסק לתא הפיקוד יעשה דרך פתח עם מעטה גומי כדי למנוע פגיעה  

 בחוטים.                                                            

בתחתית הלוח מלפנים בתוך הסוקול תותקן תעלה פלסטית מחורצת עם מכסה מתפרק.  

 קן לאורך כל הלוח ותשמש למעבר חווט בין התאים.התעלה תות

 צבעי החוטים כדלקמן: 

 חום - 220Vפאזה  

 כחול -  אפס 

 ירוק -צהוב  -  הארקה 

 24VDC+  - אדום 

 24VDC-  - שחור 

 כתום - כניסות דיסקרטיות 

 סגול - יציאות דיסקרטיות 

 

די סופיות חוט עם לחיצה.  כל כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי הלחמת קצה הגיד או על י 

החווט פיקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו 

אשר יקשרו ביחד ליציאת צמה אחידה. הצמה  90 C -כאמור על ידי חוטים גמישים ל

תיעטף על ידי צינור לבן מפותל גמיש. יש לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך 

שלא תמנע פתיחת הדלת.כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים 

 יחווטו לפס מהדקים מגשר מסומן ומשולט. COMMON -ממוספרים.כל מוליכי ה

  החיווט לדלתות יוגן ע"י  צינור או סרט פלסטי ספירלי. 

 

 כיסויים 14.4.6.4

כן פסי החיבור, פסי הצבירה, כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פירוק של דלת ו 

בתוך הלוח וכן נקודות החיבור על הדלתות יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי 

 ברגים. על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה.

 

 התקנות  ציוד בלוח 14.4.6.2

מ"מ עובי שיותקן לאורך כל הלוח.  כל  9כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולבן  

על ידי אומים מרותכים או מוצמדים )פרסנצים( כך שניתן יהיה לפרק כל  ההתקנות יעשו

 אביזר ללא צורך בגישה לאום.                           

 כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני הזרם. 

 כל נתיכי הפיקוד והמאמ"טים יותקנו על פלטות בצידי הלוח. 

 שירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.כל מכ 

 תא עבור תוכניות חשמליות של הלוח יותקן בכל דלת. 

 

 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש 1/.14.4.6

אמפר ומעלה, תעשה הכנה למערכת גילוי אש.  09בכל הלוחות שהזרם הנומינלי שלהם  

ן מערכת גילוי וכיבוי אש. הקבלן אמפר ומעלה תותק 988בלוחות שהזרם הנומינלי שלהם 



  -24/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

יבצע בלוחות את כל ההכנות הנדרשות ללא כל תוספת במחיר, הכנות אלו יהיו חלק ממחיר 

 היחידה במבנה הלוחות.

 מערכות הגילוי והכיבוי יבוצעו בהתאם למפורט במסמכי המכרז ויתומחרו בנפרד. 

 

 תא לציוד בקרה ותקשורת //.14.4.6

 ת למרכז הבקרה, ולפקוד המשותף, יותקן בתא נפרד מתאי הציוד המיועד לבקרת המתקן לתקשור

 הציוד החשמלי, להלן "תא לציוד בקרה ותקשורת". 

  הקבלן יתקין את ציוד הבקרה והתקשורת בתוך התא ויחווט את כל הכניסות והיציאות של

, בהתאמה למיקום I/O -אל סרגל המהדקים ל -כרטיסי הבקר ושאר החיבורים הנדרשים 

 בקר.הכרטיסים ב

 במקום  98%לפחות במהדקים ריקים ועוד  98%כן תשמר רזרבה במסילות המהדקים הנ"ל )-כמו

 למהדקים(.

 :התא יכלול את כל הציוד כמפורט בתוכניות ולרבות 

 מנתק ראשי  -

 נוריות סימון  -

 V908 KA98מגן מתח יתר   -

 ממסר פחת ושני שקעי שרות  -

 מאמ"תים לחלוקה והזנת מתחי פיקוד.  -

 ספק מטען ומצברים, מחוון מתח ומחוון זרם טעינה )אם מצויין בתוכניות(.  -

 שנאי למתח פיקוד.  -

, צבעי המוליכים I/O-כאמור סרגל מהדקים ומשולט ומסומן עבור חיבור ה  -

 והמהדקים וכדלקמן:

o  כתום. - כניסות דיסקרטיות 

o  כחול. - יציאות דיסקרטיות 

o +VDC90   - .אדום 

o -VDC90   - .שחור 

בכל הכניסות האנלוגיות המחוברות לאביזרים חיצוניים )מתמרי לחץ, מפלס וכו'(   -

 .MGDיותקן רכיב להגנה בפני מתחי יתר כדוגמת תוצרת מגטרון דגם 

( יותקן בתקרת התא. IP54)דרגת אטימות  24VDC, 10Wגוף תאורה בהספק   -

 ההדלקה תהיה באמצעות מתג בדלת הלוח.

 

 סימון ושילוט 14.4.4

הלוח יכלול סכמות סינופטיות לציוד העיקרי. דלת הלוח תכלול שילוט מלא לרבות רשימת  /.14.4.4

ציוד שבפנל. בתוך הלוח ליד ידיות המפסקים יותקן שילוט נוסף. כל השילוט יעשה בחריטה 

בסנדויץ כולל מספר המעגל, תאור, חתך הכבל וכיול המפסק. השלטים יוצמדו בהדבקה 

 ובסמרור.

 



  -24/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

ל אביזר ורכיב בלוח, פנימי וחיצוני, לרבות מתגים, נוריות, לחצנים שילוט מפורט לכ 14.4.4.2

 וכו'. COMMONממסרים, פסי 

 תוויות בכל צד. 0קצותיו עד  9 -כל חוט מסומן ע"י שרוולים ב 14.4.4.1

 

( וציוד העזר ישולטו בהתאם למופיע בתוכניות. I/Oכל האביזרים בלוח )לרבות בקר וכרטיסי  14.4.4.5

 בחירת המזמין.לפי  -אביזרי הסימון והשילוט 

 

 תעלות החיווט ימוספרו ויסומנו כך שלא ניתן יהיה להחליף ביניהם. מכסי 14.4.4.4

 

 ממסרים וציוד נשלף יסומנו ליד התושבת ובנוסף תווית מנייר ע"ג האביזר. 14.4.4.6

 

 וכו', ע"י סימוניות פלסטיק מתאימות. I/O -מהדקים יסומנו בהתאם לקוד המעגל, מס' ה 14.4.4.4

 

מון לאישור המפקח לפני הביצוע, לרשימה תצורפנה הקבלן יעביר רשימת שילוט וסי 14.4.4.4

 דוגמאות.

 

 כבלים יסומנו באמצעות דיסקיות )בשני הקצוות( בהתאם למספר/סימון המעגל בתוכניות. 14.4.4.2

 

שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי בכל המקומות בהם קיים מתח לפני מפסק  1/.14.4.4

 ראשי או מתח זר.

 

 יאה בלוח הראשי הוא מוזן.שילוט על כל הלוח המתאר מאיזה יצ //.14.4.4

 

 צביעה  14.4.4

כל הפחים ינוקו ניקוי חול לפני צביעתם ויצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע  

צבע עליון סופי  מקרון. הצביעה תהיה בתהליך אלקטרוסטטי. 998אפוקסי בעובי כולל של 

 יהיה בגוון שיקבע על ידי המזמין.

 

 מאזן טרמי  14.4.2

מי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תכניות הלוח. לוחות יבנו לעבודה הקבלן יערוך מאזן טר 

מעלות צלסיוס. פתחי אוורור עם פילטרים יותקנו בלוחות לפי הצורך ולפי  98בטמפרטורה עד 

 8.99אחד לתא ופתח אוורור עם פילטר  300CFMדרישת המפקח. יותקנו מאווררים ציריים 

 מ"ר.

 

 ציוד חשמל ללוחות 1/.14.4

ן דרישות ומקורות עיקריים עבור הציוד החשמלי המיועד להתקנה בלוחות. להלן איפיו 

 ההגדרות מתייחסות הן עבור לוחות חדשים והן עבור ציוד המיועד להתקנה בלוחות קיימים.



  -22/- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  /.1/.14.4

 כללי 80.9.98.9.9

קנו . יותMOULDED CASEמפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים )ללא שליפה( מסוג  

 בתאים עם קומפרטיזציה מלאה. המפסקים יהיו מיועדים להגן על יציאות.

 

 נתונים טכניים 80.9.98.9.9

 כמצוין בכתב הכמויות  ................................  זרם נומינלי  

 וולט 088  ................................  מתח נומינלי 

 הרץ 98  ................................  תדר 

 (P2ק"א ) 98  .................. כושר ניתוק זרם קצר סימטרי 

 50 C  ................................  טמפרטורת סביבה 

 58%  ................................  לחות יחסית 

 

 מכנייםנתונים חשמליים ו 80.9.98.9.9

המפסקים יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים עם הגנה מגנטית וטרמית  

 מתכוונת.                              

 להלן פירוט ההגנות: 

 0.4  הגנה טרמית1In 

 5  הגנה מגנטית10In 

המפסקים יהיו בנויים בצורה של בלוק ויחידת הגנה נפרדת כך שניתן להחליף את יחידת  

ההגנה בנפרד. ניתן יהיה להתקין לבלוק מסויים יחידות הגנה בגדלים שונים, לדוגמא לבלוק 

ובעתיד  200Aניתן יהיה להתקין היום יחידת הגנה שהתחום העליון שלה הוא  400Aשל 

 , כל זאת מבלי לשנות את הבלוק.400Aלהחליפה ליחידת הגנה שהתחום העליון שלה הוא 

 ד להתקנה על הלוח.המפסק יהיה עם ידית ומצמ 

  לפי  –מתח פעולה  –כנדרש בתוכניות  –למפסק יהיה מנוע דריכה, סליל הפעלה, סליל הפסקה

 תוכנית.

  5למפסק יהיו מגעי עזרN.O+5N.C 230  -כל אחד  לV, 5A  24מתח חילופין אוV .מתח ישר 

  ר מכנית כמצויין קטבים ויסופקו עם מערכת חיגו 0 -גנ' יהיו ל –מפסקים המיועדים להחלפת ח"ח

 בתוכניות.

 

 צורת חיבור 80.9.98.9.0

 (.FRONT CONNECTIONצורת החיבור תהיה מלפנים בלבד ) 

 החיבור יעשה על ידי פסי חיבור שיצאו מהמפסק הן בצידו העליון והן בצידו התחתון. 

 

 נתונים שעל הספק לצרף עם ההצעה 80.9.98.9.9



  -211- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 .קטלוגים מלאים של כל הציוד עם כל הנתונים החשמליים והמכניים 

 ופיינים טרמיים ומגנטיים של המפסק.א 

 .        40 Cמקדמי הפחתה לגבי טמפרטורת סביבה מעל  

, 45 Cעל הספק לציין במפורש מקדמי הפחתה של העמסת המפסק לגבי טמפרטורה של  

50 C. 

 

 השהיית זמן להגנה מגנטית 80.9.98.9.0

ון עבור ההגנה במידה ויידרש במפרט, הקבלן יספק את המפסק עם השהיית זמן ניתנת לכיו 

 .60100mSECהמגנטית. השהיית הזמן תהיה השהייה קבועה בגודל של 

 

 , או שווה ערך. קלוקנר מילר, SACE - A.B.B שניידר,תוצרת:  80.9.98.9.9

 

 MOULDED CASEמסוג  -מנתק בעומס  –מפסק זרם  80.9.98.9.0

 חצי אוטומטי אך ללא יחידת הגנה. M.Cכמו מפסק  

ידה וידרש ואז הוא יהפך למפסק זרם חצי למפסק ניתן יהיה להרכיב יחידת הגנה במ 

 אוטומטי.

 

 מפסק מחליף מנתק בעומס 1.2/.14.4

 0  קטבים לזרם כמפורט בתוכניות. 9או 

 9  9-8-9מצבים. 

 .מצמד עם ידית הפעלה וניתוק 

 .תוצרת קלוקנר מילר, או טלמכניק, או שווה ערך 

 

 מפסקי זרם חצי אוטומטיים להגנת מנועים 1.1/.14.4

מטי עם הגנה מגנטית וטרמית. ההגנה הטרמית תהיה המפסק יהיה מפסק זרם חצי אוטו 80.9.98.9.9

 ניתנת לכיוון עם סקלה ברורה.

 

 , תלת קטבי, קבוע.MOULDED CASEהמפסק יהיה מסוג  80.9.98.9.9

 
 המפסק יהיה עם אביזרי העזר הבאים: 80.9.98.9.9

  1מגעי עזרN.O+1N.C ,230V, 5A 24, מתח חילופין ו/אוV  מתח ישר, המשנים את מצבם

 בהתאם למצב המפסק.

  1מגעי עזרN.O+1N.C ,5A .כנ"ל, המשנים את מצבם בהתאם לפעולת אחת ההגנות 

 .ידית ומצמד 

 .ONהמצמד יאפשר חיגור לדלת שימנע פתיחת הדלת כאשר המפסק נמצא במצב  



  -/21- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 תהיה אפשרות לבטל חיגור זה מחוץ לתא. 

 

 נתונים טכניים 80.9.98.9.0

 כמצויין בכתב  הכמויות  ................................  זרם נומינלי  

 וולט 088  ................................  מתח נומינלי 

 הרץ 98  ................................  תדר 

 (P2ק"א ) 98  ................... כושר ניתוק זרם קצר סמטרי 

 40 C  ................................  טמפרטורת סביבה 

    58%  ................................  לחות יחסית 

 

המפסק יהיה עם הגנות טרמיות ומגנטיות מתכוונות. ההגנה הטרמית תהיה עם עקום המיועד  80.9.98.9.9

 להגנת מנוע.

כיוון הזרם  ההגנה המגנטית תהיה ניתנת לכיוון ללא תלות של הזרם המכוון מבחינה טרמית. 

 הזרם נומינלי של המפסק עצמו. 989יהיה בגבולות 

 או שווה ערך. קלוקנר מילר,, SACE - A.B.B, שניידרתוצרת:  

 

 36KA -מאמ"תים ל 1.5/.14.4

  מאמ"תים המחוברים לפס הראשי יהיו מגבילי זרם קצר ומיועדים לניתוק בזרם קצר סימטרי של

30KA . 

 או תלת פאזיים כמצויין בכתב הכמויות. המאמ"תים יהיו חד פאזיים או דו פאזיים 

  ,תוצרת: שניידרABB.לגרנד או שווה ערך , 

 

 10KA -מאמ"תים ל 1.4/.14.4

  10המאמ"תים המיועדים לניתוק בזרם קצר סימטרי שלKA  יהיו תחת הגנה של נתיכים

. על המציע להוכיח ע"י עקומות כי B.U.Pקבוצתיים או מפסק מגביל זרם קצר אשר יהווה להם 

 המתאים. B.U.P -תחת הגנת ה 30KA -עמוד בהמאמ"ט י

 .המאמ"תים יהיו חד פאזיים או דו פאזיים או תלת פאזיים כמצויין בכתב הכמויות 

  ,תוצרת: שניידרABB.או שווה ערך , 

 

 מגענים 1.6/.14.4

 מגען להתנעת מנוע 80.9.98.0.9

  המגענים יהיו תלת פאזיים. ההספק שמצויין בכתב הכמויות יהיה מוגדר למליון פעולות בעומס

 .AC3ינלי במשטר עבודה נומ

 הרץ, או כנדרש. 98וולט,  998 -המגענים יהיו עם סליל ל 

  2לכל מגען יהיו מגעי עזרN.C+2N.O הרץ. 98וולט,  998 -אמפר ב 9 -לפחות, כל אחד ל 



  -212- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 .המגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במהדקי חיבורים 

 מגענים לעומס תאורה 80.9.98.0.9

 ת פאזיים.                              המגענים יהיו מגענים תל 

 .AC3הגדרת המגען תהיה למיתוג זרם כמוכתב בכתב הכמויות במשטר עבודה  

 הרץ.                     98וולט,  90וולט או  998 -המגענים יהיו עם סליל ל 

 רץ.                                  ה 98וולט,  998 -אמפר  ב 9 -לפחות, כל אחד ל 2N.O+2N.Cלכל מגען יהיו מגעי עזר  

 המגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במהדקי חיבורים. 

 

 תוצרת טלהמקניק, שפרכר אנד שו, או שווה ערך. 80.9.98.0.9

 

 מנתק נתיכים 1.4/.14.4

 כל מנתקי הנתיכים יהיו תלת פאזיים. 80.9.98.9.9

 כולל ידית לניתוק המנתק. 80.9.98.9.9

 .30KAמיועד לניתוק בזרם קצר של  80.9.98.9.9

 לזרם הנקוב בכתב הכמויות. HRCלושה נתיכי מצוייד בש 80.9.98.9.0

 בסיס המנתק יהיה כמצויין בכתב הכמויות. 80.9.98.9.9

 שנאי זרם 1.4/.14.4

. הזרם 05Aלפחות ולזרם משני של  15VAכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של  

הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות. פרט למקרים בהם צויין אחרת כמו 

A9÷8. 

             . >N 9לי השנאים יהיו בע 

                . CLASS 1דרגת דיוק  

             וולט.  9888רמת בידוד  

 על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו. 

 

 מערכת מדידות חשמל 1.2/.14.4

 או שווה ערך. למכשיר יהיו הכניסות הבאות: PM172EH" דגם  SATECכדוגמת תוצרת " 80.9.98.5.9

 9  כניסות זרם ממשנה זרםA0885/. 

 9  230כניסות מתח פאזיותV ( 0בין פזה לאפס250V ,)98 .הרץ 

 

 המכשיר יכלול לפחות את פונקציות הקריאה הבאות: 80.9.98.5.9

 .קריאת שלושת הזרמים 



  -211- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 .קריאת כל המתחים הפאזיים והשלובים 

 ווטים.-קריאה מגה 

 .קריאת כופל הספק 

 .קריאת תדר 

  ווטים. -קריאת שיא ביקוש במגה 

  מנייה וצבירה- KWh. 

 .חישוב ותצוגה של ההרמוניות לזרמים ומתחים 

 

, ופרוטוקול תקשורת מוכח  TCP/IPלמכשיר פורט תקשורת טורי  ופורט תקשורת אתרנט  80.9.98.5.9

  לבקר המתוכנת.     MODBUSכגון  

 

 מכשיר למדידת מתח1מדידת זרם 1/.1/.14.4

(. המכשיר יהיה בגודל של PANEL MOUNTEDהמכשיר יהיה בנוי להתקנה על פנל ) 

96X96 מ"מ. 

 אמפרמטר וולטמטר 

 9% 9%   דיוק 
 0500V 0-5A   כניסה

 )לפי התחום( 0500V A....-8   סקלה
 V  סקלת קצר

 V  סקלת שיא ביקוש
                        

 לחצני הפעלה והפסקה //.1/.14.4

  1מ"מ. לכל לחצן יהיו שני מגעים  99כל לחצני הפעלה והפסקה יהיו בקוטרN.O+1N.C  כל אחד

 .50HZ, 230V, 5A -ל

  לחצנים להתקנה פנימיתIP54 להתקנה חיצונית ,IP65. 

 .תוצרת טלמקניק, קלוקנר מילר, איזומי או שווה ערך 

 

 מפסק פיקוד להפעלה 2/.1/.14.4

 .המפסק יהיה מסוג פקט ומיועד להתקנה על פנל. למפסק תהיה ידית הפעלה 

 קומות )ע"פ תכניות(. 9מצבים, ועד  0עד  - מספר מצבים 

 50 -  מגעיםHZ, 230V, 16A. 

 קלוקנר מילר או שווה ערך. -  תוצרת 

 

 



  -215- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 ממסר חוסר מתח תלת פאזי 1/.1/.14.4

 הממסר יהיה בעל הנתונים הבאים: 

 מתח כניסה שלוב V088 

 98% הסטרזיס בין עלית מתח וירידת מתח 

 09% תחום כוון ירידת מתח98 

 תחום כוון זמן פתיחה SEC 9÷0.1  

 זמן תגובה בחיבור MSEC08 

 .מגיב להיפוך פזה  

 אפשרות להשהייה עד MSEC998 

 כוון רגישות בנפילת מתח לא מושפע ממתחים חוזרים 

 מגעי עזר 

 2N.O+2N.C 5 -כל אחד לA 50 -בHz, 230V.הממסר יהיה תוצרת סירלק או שווה ערך , 

 שנאי פיקוד 5/.1/.14.4

שנאי הפיקוד יהיה להספק המוכתב בכתב הכמויות. יחד עם זאת מודגש שעל הקבלן לחשב  80.9.98.90.9

אי בהתאם לנתוני הציוד המחובר כולל זירמי ההתנעה של המגענים ובתוספת את הספק השנ

98%. 

 

כמצויין בכתב  400/230Vאו  230/24Vשנאי הפיקוד יהיו חד פאזיים ליחס השנאה של  80.9.98.90.9

 הכמויות.

 

 .9:98השנאים יהיו עם פוליו נחושת בין הליפופים להנחתה של הרעשים ביחס  80.9.98.90.9

 ליטית.ליפופי השנאים יהיו מנחושת אלקטרו 80.9.98.90.0

 השנאים יהיו רוויים בלקה ויותקנו בתוך קופסת פח עם רגליות. 80.9.98.90.9

, 8%, 9.9%, 9%-לשנאים יהיו סנפים לכניסות מתח שונות מהמתח הנומינלי באחוזים:  80.9.98.90.0

+9.9%+ ,9%. 

 

 .0% -יהיה לא גדול מ 9( בכופל הספק 8%מפל המתח בעומס  נומינלי של השנאי )בסנף  80.9.98.90.9

 שעון עם פרוגרמה 4/.1/.14.4

 ם פרוגרמה יומית ופרוגרמה שבועית.השעון יהיה ע 80.9.98.99.9

 שעות. 99 -השעון יהיה עם רזרבה מכנית ל 80.9.98.99.9

 .50HZ, 230V -ב 5A -השעון יהיה עם שני מגעים מחליפים  ל 80.9.98.99.9
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 , או אחר כמצויין בתכניות.50HZ, 230Vכניסת מתח לשעון תהיה  80.9.98.99.0

 או גרסלין או שווה ערך. THEBENתוצרת  80.9.98.99.9

 מנורות סימון 6/.1/.14.4

או  APQW-1B-23-6-Gדגם  IZUMIמ"מ תוצרת  99בקוטר  יהיו 220V -נורות הסימון ל 80.9.98.90.9

 90לזרם  LSD-2-24V D.Cדגם  LEDלכל נורה, כולל נורת  230/24Vשו"ע עם שנאי עצמי 

 מיליאמפר.

 
 כנ"ל )אך ללא שנאי(. 24VDC -נורות סימון  ל 80.9.98.90.9

 

 מהדקי פיקוד 4/.1/.14.4

 ר.או שווה ערך, בגוון אפו UK5כל מהדקי הפיקוד יהיו תוצרת "פניקס" דגם  

 ירוק. -במקרה של מהדק פיקוד להארקה צבע המהדק יהיה צהוב  

 מהדקי הפיקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכנית. 

 
 מגן מתח יתר 4/.1/.14.4

 0 .קוטבים 

  100כושר ניתוקKA.ללוח ראשי , 

  15ללוחות משנה כושר ניתוקKA. 

 .כולל נתיכים ומגע עזר 

  תוצרתDHEN.פניקס או שווה ערך , 

 
 נתיך נשלף לפיקוד 2/.1/.14.4

 תיך יהיה חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי כמוכתב בכתב הכמויות.הנ 

 32 -בית הנתיך יהיה תמיד לA. 

  30היחידה תהיה מיועדת לניתוק זרם קצר סימטרי שלKA. 

 

 ממיר תדר 1.21/.14.4

 דרישות כלליות 80.9.98.98.9

  .הממיר יותקן בתוך הלוח או מחוץ ללוח בהתאם לתוכניות 

 נימית(, התקנה פנימית מבנה מתכתי מותאם לתנאי ההתקנה )חיצונית או פ– IP21 התקנה ,

 .IP54 –חיצונית 

 :הממיר יכלול את כל האמצעים הדרושים לפעולה בטוחה )כמפורט בהמשך( לרבות 

 סינון הרמוניות. -

 עמידות בתנאים הטרמיים של המתקן. - 
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 עמידות בפני קורוזיה ולחות. - 

 .RFI-ו EMIסינון הפרעות  - 

  המוצע מתאים לנתוני הציוד המווסת ולדרישות הויסות של באחריות המציע לוודא שהדגם

 המתקן כמפורט:

 .תאימות לתקנים האירופיים האחרונים למשנה מהירות 

  הממיר יסופק עם אמצעי איוורור מתאימים למניעת התחממות בממיר עצמו וכל הנדרש למניעת

 נזק לציוד האחר בלוח כתוצאה מהתחממות.

 אמה מלאה לתנאי הטמפרטורה והלחות שבאזור ההתקנה.אמצעי הגנה בפני קורוזיה והת 

 

 תכונות בסיסיות 80.9.98.98.9

  ממיר תדר, אלקטרוני מבוקר מיקרופרוססור, פועל בשיטת.W.M. VOLTAGE SOURCE 

  50ממיר התדר יהיה במבנה מתכתי, חסין להפרעות סביבתיות ויעמוד בטמפרטורה שלC 

 בעבודה רציפה בזרם היחידה הנומינלי:

 3בכניסת משנה התדר  מתח בין פאזיX400V  10% - 15%. 

  50תדר כניסה בסיסי Hz  10%. 

  ויותר. 8.50מקדם הספק בהרמוניה בסיסית 

  600הקבלים הפנימיים במשנה התדר יהיו למתח נומינלי לפחותV  10%. 

  לפחות בעומס ובמתח נומינליים. 59%נצילות של 

  סך הכל עיוות ההרמוניות במתח המוחזרות לרשתTHD  4% כך שלא תגרמנה הפרעות ברשת ,

 ח"ח וברשת הלקוח.  

  הממיר יסופק עם משנק בכניסה ומסננים כחלק אינטגרלי מהרכיב, עבור סינון הרמוניות ושיפור

כן, יותקנו משנקים וכל -מקדם הספק למינימום הנדרש ע"י ח"ח בכל תחום ויסות המהירות. כמו

, בהתאם להמלצות היצרן. RFת רעשים והפרעות הרכיבים הנדרשים על מעגל היציאה, למניע

הקבלן יבצע מדידות הרמוניות ויגיש דוח כתוב, הקבלן יבצע את כל השיפורים/שינויים/תוספות 

, ומניעת התחממות RFבציודים שסופקו הכל ע"מ לעמוד ברמת הרמוניות ומניעת הפרעות 

 התדר. כמפורט לעיל . כל המתואר לעיל ע"ח הקבלן וכלול במחיר ממיר

 009-הממיר יכלול פורט מיוחד ואפשרות להתחברות בתקשורת בRS  בפרוטוקול כגון

MODBUS.לפיקוד ואיסוף נתונים , 

 .אפשרות לתיכנות המומנט בהתאם לתנאי ההפעלה 

  אוטומט  -הממיר יכלול אפשרות בחירה )ע"י מיתוג חיצוני( בין שני אופני הפעלה, אוטומט וידני

 , ידני ע"י פוטנציומטר או מהפאנל המקומי.mA0-98ל חיצוני של ע"י וויסות עם סיגנא

  יחידת מקשים ותצוגה לתכנות כל הפרמטרים ותצוגת הנתונים. –הממיר יסופק עם פאנל 
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  אפשרות לתכנות חוג בקרתP.I.D ( המבוסס על סט פוינט מתוכנת וסיגנאל אנלוגיmA0-98 של )

 הערך המבוקר.

 
 נתוני יציאה 80.9.98.98.9

  98שניות כל  08מהזרם הנומינלי של משנה התדר למשך  998% -זרם היציאה לאפשרות להעלאת 

 דקות.

  0-100הגדלת תדר יציאה HZ .עם אפשרות תיכנות לערך מינימום וערך מקסימום , 

  מתח המוצא יהיה גל סינוס המופק בשיטתP.W.M. VOLTAGE SOURCE  עםIGBT על ,

 בות בכניסה.מנת שמהירות המנוע לא תושפע על ידי חוסר יצי

  8.9%שמירה על דיוק כיוון התדר והמתח ביציאה. 

 

 בקרה 80.9.98.98.0

 .הממיר יכלול מערכת בקרה דיגיטלית מבודדת גלוונית ממערכת ההספק 

 ( פרמטרים ניתנים לתכנות, לרבות קביעת אופן פעולהMODE.המתאים למשאבות ) 

 .הפעלה והפסקה מקומית ומרחוק 

 תדר, זרם המנוע, תצוגת תקלות ותצוגה גרפית של פאנל הבקרה יציג את נתוני הממיר לרבות :

 שינוי המהירות כפונקציה של שינוי אות הכניסה האנלוגי. 

 גרפי רחב.  LCDהנתונים יוצגו על גבי מסך 

  שנ'. 9-9088טווח כיוון  –כיוון זמן האצה והאטה בכל תחומי התדר 

  ההתנעה תתחיל מאפס. ותכלול אופצייתFLYING START משך עבודה רציף המאפשרת ה

 במהירות הנקובה, גם לאחר נפילת מתח והאטת המנוע עקב הפסקות קצרות במתח הרשת.

 

 כניסות1יציאות 80.9.98.98.9

 :כניסות מגעים יבשים 

 מגע להפעלה מרחוק. -

(, מאפשרת שיפור ההאצה FUZZY LOGICבקרת יחס מתח/תדר ואופציית ) -

 וההאטה בהתאם לעומסים המשתנים תוך כדי התהוותם.

רה בין שינוי תדירות מקומי )פוטנציומטר או מהפאנל( לבין שינוי מגע לבחי -

 (.mA 4-20תדירות מרחוק )

דרגות מהירות מתוכנתות לפחות, להפעלה על ידי פיקוד  0אפשרות קביעת  -

 דיגיטלי.

- -RESET- .שחרור תקלה 

 שינוי כיוון סיבוב. -

 ( 9שלוש) :יציאות מגעים יבשים ניתנים לתיכנות, כגון עבור 

 תדר מוכן.משנה  -
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 משנה תדר בפעולה. -

 משנה תדר בתקלה. -

 כניסות אנלוגיות 

 לקביעת תדירות היציאה. mA0-98כניסה  -

 

 ( 9שתי ) יציאות אנלוגיות 

 ( עבור תדר הפעולה.TWO WIREמבודד ) mA 4-20סיגנאל  -יציאה אנלוגית  -

 מבודד עבור זרם המנוע. mA0-98סיגנאל  –יציאה אנלוגית  -

 

 הגנות 80.9.98.98.0

 ן הפאזות.קצר במוצא בי 

 .קצר במוצא לאדמה 

 .עלית מתח במערכות משנה התדר 

 .מתח רשת גבוה, נמוך, חוסר והיפוך פאזה 

 .זרם יתר במנוע 

 .התחממות המתנע 

 .תקלה במעגלי ההספק הפנימיים 

 O.L .טרמי אלקטרוני 

 .הגנת רוטור תפוס 

 .חוסר איזון בין הפאזות/אי סימטריה במוצא ע"י מדידה תלת פאזית   קבועה 

 קלת תC.P.U. 

 ( הגנות מתח יתרOVER VOLTAGE.בכניסה וביציאה ) 

( בנוסף לגרף הפעולה של המערכת כל אחת L.C.Dההגנות הנ"ל יוצגו על פני התצוגה הגרפית ) 

 מההגנות הנ"ל תפעיל את ממסר התקלה הכללי.

 

 הפעלה וכיול בשטח 80.9.98.98.9

ול, הרצה והפעלת הממיר מחיר היחידה כולל השתתפות מלאה של נציג הספק לרבות כיוון, כי 

 בשטח, ללא כל הגבלה במספר ו/או משך ההפעלות, ע"פ הנחיות המפקח.

 

 אחריות ושרות 80.9.98.98.0

 .שתי שנות אחריות כלולות במחיר 

 .בידי הספק ימצאו כל חלקי החילוף הדרושים במלאי או ממיר תדר חלופי מוכן להתקנה 
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 יצרן מאושר 80.9.98.98.5

 ד:ממיר התדר יהיה מתוצרת היצרנים הבאים בלב 

 VACON - .ע"י סולקון 

 ABB- .ע"י אלקטרופלן 

 

 ממסרי פקוד /1.2/.14.4

  ממסרים המיועדים להפעלת מגענים או עומסים יהיו מסוג המורכב על גבי תושבת להתקנה על

 מסילה סטנדרטית.

  שני מגעיםNO  שני מגעי +NC. 

 .בלוק מגעי עזר נוסף במידת הצורך 

  תוצרת טלמכניק דגםCA2 .או שו"ע 

 220ם להעברת/קבלת סיגנאלים "קטנים" יהיו מטיפוס "נשלף", מתח ממסרים המיועדיVAC  או

24VDC כולל תושבת, כולל ,LED  2פנימי. שלושה מגעים מחליפים לזרםA  230במתחVAC 

 או שווה ערך. IZUMI, אפשרות לאילוץ פעולה ידני, תוצרת 24VDCו/או 

 

 ממסר השהייה אלקטרוני 1.22/.14.4

 ( אופן פעולהMODE ניתן לקביעה )- ON DELAY,  ,ONE SHOT, OFF DELAY  ,'וכו

 כמצויין בתוכניות.

 1 -זמן השהיה ניתן לקביעה בתחום מSEC  10עדH .כמצויין בתוכניות 

  220מתחVAC  24אוVDC.כמצוין בתוכניות , 

   230זוג מגעי עזרVAC – 2A  24ו/אוVDC. 

 .מודולורי מיועד להרכבה על מסילה 

 

 ממסר טרמיסטור 1.21/.14.4

  ליפופי מנוע.מיועד להגנה על 

 .כולל זוג מגעי עזר מחליפים 

 .תוצרת קלוקנר מילר, סימנס טלמכניק או שווה ערך 
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 ממיר מז"ח לאות רציף 1.25/.14.4

  0-5הממיר מיועד למדידת זרם ממשנה זרם בתחוםA. 

 ( 98עד  0תפוקת הממיר אות אנלוגי סטנדרטי .)מיליאמפר 

  בלוח החשמל ולכרטיס הכניסה הממיר יכלול את כל האביזרים לצורך חיבור פיזי וחשמלי

 האנלוגי.

  9%דיוק. 

 .תוצרת קונלאב או שווה ערך 

 

 מערכת גיבוי 1.24/.14.4

ע"מ להבטיח את פעולת מערכת המכשור, הבקרה והתקשורת במתקן בזמן הפסקות חשמל,  

 מטען וסוללת מצברים. להלן הפירוט: -תסופק מערכת המבוססת על ספק 

 

 ספק מטען מיוצב 80.9.98.99.9

  230מתח הזנהVAC. 

  28יציאה ניתן לכיוון עד מתחVDC. 

  10זרם יציאהA. 

 .טעינה מהירה עם מעבר אוטומטי לטעינת דלף 

 .הגנה על ההזנה ועל המוצא 

 .כולל מד מתח ביציאה ומד זרם טעינה 

 .המכשיר יתפקד כספק גם בהעדר מצבר 

 

 סוללת מצברים 80.9.98.99.9

 ( "המצברים יהיו מטיפוס "ללא טיפולMAINTENANCE FREE מוגן בפני דליפה ) ופיצוץ, ואינו

 פולט גזים בשעת הטעינה ופועל בלחץ פנימי זווד המצברים במיכל פלסטי קשיח.

 .קיבול המצבר יתאים לדרישה הבסיסית כמפורט בסעיפים הבאים 

  :24מתחVDC. 

 .קיבולת המצבר תהיה בהתאם לזמן הגיבוי הנדרש, כמפורט בתוכניות 

 נתונים טכניים למצבר יהיו טובים מהמפורטים להלן: 

 לשבוע. 9%מקסימום  -פריקה עצמית  -

 .DOD 98% -מחזורים ב DOD ,9888 08% -מחזורים ב 988אורך חיים  -

 כנדרש לגבי ציוד הבקרה. -טמפ' סביבה ולחות  -
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 הדקי המצברים יהיו מחומר דוחה חומצה, מיועדים לחיבור נעל כבל. -

 .50C+עד  5C-טמפ' עבודה  -

ווד הסוללה ולהעמדה על רצפת מכלול המצברים יסופק עם תושבת מתקן לזי -

המבנה. )בתוך הלוח או מחוץ ללוח ובהתאם לגודל הפיזי( מקום סוללת 

 המצברים יתואם עם המפקח.

 

 הובלה והתקנה //.14.4

הקבלן יוביל הלוחות ממפעל היצרן לאתר. הקבלן יקח בחשבון שיבוצעו מספר הובלות ע"פ  /.//.14.4

 קצב יצור הלוחות.

 

 מצויין בתכניות.                   הקבלן יכניס הלוחות למקומם באתר, כ 2.//.14.4

חלק מהלוחות יוכנסו בקטעים ויחוברו מחדש לאחר הכנסתם למקומם במבנה. על הקבלן  

מכן לחברם חזרה. הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר -יהיה לפרק את הלוחות לקטעים ולאחר

 עבור כך, אלא זה יהיה חלק ממחיר היחידה.

 

, כמצויין בתכניות, כולל העמדה פילוס ביצוע חיזוקים הקבלן יתקין הלוחות במקום באתר 1.//.14.4

 לקיר לרצפה.

 

 לפני הפעלת הלוח נדרש לבצע ניקוי יסודי באמצעות שואב אבק וחיזוק כל הברגים. 5.//.14.4

 

אחריות הקבלן לשלמות ותקינות לוחות החשמל הינה מוחלטת בכל שלבי היצור, הובלה,  4.//.14.4

 ע"י המזמין ללא כל הסתייגות.התקנה, חיבור והפעלה עד מסירתם למזמין וקבלתם 

 

המתואר לעיל כלול במחיר היחידה של מבנה לוח החשמל, בקרה ופיקוד )אלא צויין אחרת  6.//.14.4

 בכתב הכמויות(.

 

 אביזרים והתקנתם  14.6

 דוגמאות  /.14.6

 אביזרי החשמל יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן רק לאחר אישור דוגמת ע"י המפקח. 

 

 חיזוק אביזרים  14.6.2

רות על ידי ירייה ישירה על האביזר לשם חיזוק האביזר יוכנו חורים לא יחוזקו אביזרים לקי 

ברגים לפחות, בנוסף לצורת החיזוק המקורית של  9באביזר על ידי הקבלן והאביזר יחוזק עם 

 האביזר.

 

 שילוט אביזרים  14.6.1
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אביזרים סופיים כגון שקעי חשמל, טלפון, מחשב, מפסיקי זרם מאור קופסאות  

' ישולטו על ידי שילוט סנדוויץ חרוט הכולל שם הלוח המזין ומספר הסתעפות/חיבורים וכו

מעגל. השלט יותקן על ידי הדבקה בסמיכות לאביזר מעליו ו/או מתחתיו בצורה אחידה בכל 

 המבנה.

 גוון השלטים וצורתם יקבעו על ידי המזמין.                                          

 יזר ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין השלטים.מחיר השלטים כלול במחיר האב 

 

 סימון אביזרים  14.6.5

כל אביזר ישולט בשלט בקליט לבן על רקע שחור ויכלול מספר האביזר, תיאורו ומצבי פעולה  /.14.6.5

 למפסקים. רשימת השלטים תאושר על ידי המפקח לפני הביצוע.

 

 נקודות בתוכניות.נדרשת התאמה מלאה בין סימון ושילוט האביזרים בשטח לזיהוי הציוד וה 14.6.5.2

 

 מערכת הבקרה  14.4

 תיאור כללי  /.14.4

במסגרת הפרויקט יסופק ציוד בקרה ותקשורת הכולל בקר מתוכנת מסוג טווידו כמוגדר  

למערכת בקרת המבנה של המלון, כמו כן תהיה אפשרות  I/O -בכ"כ. הציוד הנ"ל יחובר ב

אות ותכנון בכדי לאפשר העברת התר MODEBUSבפרוטוקול   TCP/IPלחברו בתקשורת 

 מרחוק.

 

 לבקרה מקומית במיתקן PLCבקר מתוכנת   14.4.2

המיועד לביצוע בקרה  - PLC -במסגרת המכרז נדרש הקבלן לספק מכלול בקר מתוכנת  

  כמפורט במסמכי המכרז. –מקומית במתקן  

הבקר יסופק עם כל הציוד והאביזרים הנדרשים לצורך פעולה מושלמת עפ"י הדרישות 

 המפורטות בהמשך.

 

  דרישות כלליות /.14.4.2

 או שו"ע, שיאושר ע"י המתכנן.  TWIDOמסדרת  MODICONהבקר יהיה מתוצרת 

 

  תנאי סביבה והתקנה 14.4.2.2

 הבקר יסופק עם כל הרכיבים הדרושים לעמידה בתנאי הסביבה וההתקנה ולרבות:

 

 הבקר יותקן בתוך תא נפרד בלוח החשמל של המתקן.  80.9.9.9.9

 עשייתיים.מותאם לפעולה בקרבת לוחות ומתקני חשמל ת 80.9.9.9.9

 .59%עד  8מעלות צלסיוס, לחות יחסית  08ועד   8עמידות בטמפ'  80.9.9.9.9
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 או בדיקות שו"ע לרעשים חשמליים.  ICS-2-230עמידות ברעשים חשמליים עפ"י תקן  80.9.9.9.0

( בהפרעות אלקטרומגנטיות, כולל אלו הנובעות NEMA, IEEEעמידות לפי תקנים בינ"ל ) 80.9.9.9.9

יים גדולים, "מכות" זרם בפסי צבירה מהמצאות בסביבת מקורות אנרגיה אלקטרומגנט

 ובכבלי כח בסמוך לציוד הבקרה.

 
 עמידות בפני רעשים חשמליים ואלקטרומגנטיים הנובעים מהפעלת ציוד הלחמה. 80.9.9.9.0

 .NEMA -ו  IEEEעמידות ברעידות ובלמים מכניים עפ"י תקנים מוכרים כגון:  80.9.9.9.9

 הגנה מפני מתחי יתר וברקים לפי תקנים בינ"ל וישראליים. 80.9.9.9.0

 .RFI -ו EMI  ה בפני הפרעות הגנ 80.9.9.9.5

 עמידות בתנאי ההרמוניות במתקן. 80.9.9.9.98

 נתונים חשמליים 14.4.2.1

 .V DC  90 –מתח הזנה  80.9.9.9.9

 מהמתח הנומינלי. 98%עבודה תקינה של הבקר בתחום של  80.9.9.9.9

 

חודשים לפחות. גיבוי באמצעות סוללת ליתיום,  90התוכנה היישומית בבקר תשמר למשך  80.9.9.9.9

 שנים לפחות. 9אורך חיים 

  I/Oקיבולת  80.9.9.9.0

, תושבות, מחברים, מתאמים וכו', יותאמו לטיפול CPU -כל מרכיבי מכלול הבקר לרבות: ה

)דיסקרטיות, אנלוגיות,  I/O –במלוא היקף כרטיסי התקשורת וכרטיסי הכניסות והיציאות 

פולסים וכו'(, המחוברים לבקר, כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות ובתוספת רזרבה של 

98%. 

 TCP/IPת מהירה ב  יציאת תקשורת לרש 80.9.9.9.9

כולל פרוטוקולים לתקשורת )דרך  - MBPS98/988בקצב  TCP/IP -יציאת תקשורת לרשת מהירה 

 הרשת המהירה( עבור: 

 תקשורת בין בקרים מאותה המשפחה. .9

 לפאנל ההפעלה המקומי המוצע. .9

 ליחידת הרב מודד המוצעת. .9

 יציאות טוריות לבקר תקשורת סלולרי. .0

 יציאות למקמ"ש  .9

 לתכנות. .0
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 יציאת תקשורת לתכנות 80.9.9.9.0

למחשב לצורך תכנות ו/או מעקב אחר ביצוע  RS 232במשטר  CPU -יציאת תקשורת מה 

 .TCP/IP)התוכנה )כמו כן נדרש כאמור שניתן יהיה לתכנת את הבקר דרך פורט תקשורת 

 

 יציאת תקשורת לבקר תקשורת 80.9.9.9.9

רית )יציאת ליח' הקצה לתקשורת סלול MODBUS - RS 485יציאת תקשורת טורית  

SLAVE .) 

 

 הבהרה: 80.9.9.9.0

  כל יציאות התקשורת הנ"ל תהיינה עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ותוכלנה לפעולה בצורה

 עצמאית.

 .כל אמצעי התקשורת הנ"ל יהיו כלולים במחירי היחידה בסעיפי כתב הכמויות 

 

 כרטיסי כניסות ויציאות 14.4.2.5

 כניסות דיסקרטיות 80.9.9.0.9

 למתח V 90 ת.ז"י. או כמצויין בתוכניו 

 .אפשרות לבחור כניסות לכרטיס/מודול 

 .נורית חיווי לכל כניסה 

 .בידוד אופטי 

  מתח בידוד-V 9988. 

  זמן תגובהOFF TO ON  ו- ON OFF  מילישניות. 98לא יעלה על 

 יציאות דיסקרטיות 80.9.9.0.9

  מגע יבש למתחV90  ז"י אוV998  כמצויין בתוכניות. –ז"ח 

 90  ין בתוכניות.יציאות לכרטיס/מודול, כמצוי 99או עד 

  כל נקודת יציאה בנפרד תעמוד בזרם קבועA9 (RMS ובזרם התנעה )A9 (RMS במתח )VDC90 

 .998או במתח 

 .נורית חיווי לכל יציאה 

  מתח בידוד-V 9988. 

  זמן תגובהOFF TO ON  ו- ON OFF  מילישניות. 98לא יעלה על 

 כניסות אנלוגיות 80.9.9.0.9

  מיליאמפר. 98עד  0סטנדרט תעשייתי 

 ביט. 99ציה רזולו 

 דיוק לתחום טמפ' מ- Oº C  60עדº C 9% .או דיוק טוב יותר 
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 0  כמצויין בתוכניות. -כניסות לכרטיס/מודול  90או 

  כל מחזור סריקה. -קצב עידכון של כל נקודת כניסה 

 מתח בידודV  9988 .לפחות 

 

 יציאות אנלוגיות 80.9.9.0.0

  מיליאמפר. 98עד  0סטנדרט תעשייתי 

  ביט. 99רזולוציה 

 לתחום טמפ'  דיוקOº C עדC  º08C 9% .או דיוק טוב יותר 

 0  יציאות לכרטיס כמצויין בתוכניות. 0או עד 

  כל מחזור סריקה. -קצב עידכון של כל נקודת כניסה 

  מתח בידוד V9988 .לפחות 

 

 פאנל הפעלה ותצוגה 14.4.1

 XTGT-2130שניידר דגם  כדוגמת תוצרת   TOUCH SCREENהפאנל יהיה מסוג  

 ד לבצע תצוגה ותפעול של המתקן )ערכים, התראות, סט פוינטים וכו'.(  הפנל מיוע 

, ויכלול גם פורט IP/TCP - MODBUS . המסך יכלול פרוטוקול VDC 90הזנה במתח

 .RS485לתקשורת טורית 

 מחיר הפנל כולל כולל כבלי תקשורת לבקר ולחלקי המערכת השונים. 

 ((E.M.Uיחידת מדידות חשמליות  -רב מודד 

מודד מיועדת  –או שו"ע. יחידת הרב  PM 172EHדגם  SATECהרב מודד יהיה מתוצרת  

להעביר מידע על נתוני הפרמטרים החשמליים )הספקים, זרמים, מתחים אנרגיה, הרמוניות 

  וכו'...(  לבקר המתוכנת.

 ./MODBUS   - TCP/IP-ו  MODBUS –RS485היחידה תכלול יציאת תקשורת 

 

 (SWITCHמתג תעשייתי ) 14.4.5

יסופק מתג תעשייתי "מנוהל" כולל כל אביזרי הגישור לרבות: כבלים, מתאמים, מחברים  /.14.4.5

 וכו', הדרושים לחיבור כל הרכיבים ברשת, לפי דרישות המפרט והתוכניות.

 

 .RJ 09יציאות נחושת  0כולל  14.4.5.2

 TX0דגם  CONNEXIUMכדוגמת תוצרת  14.4.5.1

 

 תוכנה יישומית  14.4.4

 וט.-על ידי היועץ חב' מטרההתוכנה היישומית לבקרת המתקן תוכן  /.14.4.4

 הכנת תוכנה יישומית תכלול את השלבים הבאים: 14.4.4.2
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 הכנת תפ"מ מפורט לביצוע. (9

הכנת תוכנה לבקר לפקוד מקומי וכן הכנת מידע, התראות ונתונים להעברה ברשת  (9

 התקשורת.

 בדיקה בשילוב עם לוח החשמל במפעל הלוחות. (9

 אינטגרציה והפעלה בשטח. (0

 פורט לפי ביצוע.תיעוד מ (9

 

הקבלן יעמיד לרשות המתכנת את כל הנדרש לצורך פיתוח התוכנה, כולל ציוד בקרה ותוכנת  14.4.4.1

תכנות מגירסאות התואמות את הציוד המסופק. ציוד הבקרה ימסר כשהוא בדוק ומוכן 

 לביצוע האפליקציה. 

ד לרשות הקבלן ילווה את כל שלבי ההרצה וההפעלה בשיתוף מלא עם מבצע התוכנה ויעמי 14.4.4.5

 מבצע התוכנה את כל האמצעים והציוד הנדרש לביצוע העבודה.

השכר עבור התוכנה היישומית והפעלתה, נקוב בכתב הכמויות במחירי יסוד. מחיר לתוכנה  14.4.4.4

היישומית ולהפעלתה שיוצעו ע"י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את שכר היסוד ובנוסף שירותי 

ת הבקר למתכנן ובחזרה, ביטוח, מימון והשתתפות עזר שינתנו על ידי הקבלן, כולל: הובל

 פעילה ומלאה בהליך ההפעלה.

 

 לחשמל אופני מדידה מיוחדים  .22

 כללי  /.22

מובהר ומודגש כי מחירי האספקה/ההתקנה יכללו, עבור כל סוג פריט ציוד ו/או תוכנת מדף   /./.22

כן -וכמואספקה והתקנה מושלמת, כולל הפעלה, הרצה ובדיקה  -ו/או מכלול )להלן: ציוד( 

 אחריות במתכונת המצויינת במסמכי המכרז.

 

כל הציוד שיסופק, אלא אם צויין אחרת במפורש, יכלול את כל מתאמי התקשורת, מכלולי   2./.22

הרכבה, זווד וארונות בקרה, אביזרי העזר, כבלי ומתאמי החיבור הדרושים לצורך התקנה 

ון שילוט בדיקה והפעלה ופעולה מושלמים, וכן התקנה )מכנית וחשמלית( מושלמת, סימ

 מושלמת, שירותים נלווים כנדרש, תיעוד תוכניות וספרות טכנית מלאה.

 

אספקת ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף תכלול: מערכת הפעלה, רשיונות, ספרות טכנית,   1./.22

 פלאגים, וכל הכבלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה. 

 

 ת הפעלה.אספקת אביזר תכלול קטלוגים, תעוד והוראו  5./.22

 

אספקה תכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים ומכסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד(,   4./.22

 הוצאות הובלה ואחסנה עד לאספקת והצבת הציוד באתר המיועד.

 

מחירי היחידה להתקנת ציוד ואביזרים בשטח יכללו הזנה חשמלית מלוח החשמל שבמתקן,   6./.22

 חיווט חיבור ובדיקה.  כולל תאום עם המפקח.כולל מאמ"ת בלוח המזין, כבל, מוביל 
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 שבמפרט הכללי למתקני חשמל. 80.88.88אופני המדידה והתשלום יהיו לפי פרק   4./.22

 

 המדידה תבוצע בשלושה אופנים עיקריים המתוארים להלן:  4./.22

   מדידה לפי נקודות 

  מדידה לפי מרכיבים 

 .מדידה לפי מחירי יסוד 

 

מדידה בכתב הכמויות, יהיה אופן המדידה והתשלום במידה ולפריט מסויים אין הגדרת   2./.22

 , או באנלוגיה לפריט דומה בהתאם להחלטת המפקח. 80.88.88כמוגדר במפרט הכללי 

 

 מדידה לפי נקודות  22.2

 ממ"ר 4./מוליכים  -נקודת מאור   /.22.2

ממ"ר במספר כנדרש לפי התכנית, הכבל מושחל  9.9, מוליכים N2XYכוללת במחירה כבל  

בלתי דליק )כולל אספקת הצינור( בקוטר הנדרש לפי התקן ו/או מונח בתעלה  בצינור פלסטי

על כל ספיחיהם )קופסאות מעבר, התקנה והסתעפות, וו תליה, קשתות וכו'( החל מלוח 

החשמל ועד ליציאה בקיר או בתקרה. מהלך האינסטלציה בקיר בלוקים ו/או יציקת בטון 

צפה, במחיצות קלות בריהוט. כולל ירידה תחת הטיח, בתקרה כפולה, במילוי החול בר

 למפסיקים.

כל יציאה בקיר או תקרה תחשב כנקודת מאור, מחיר נקודת מאור לא כולל אביזרים סופיים  

אשר ימדדו בנפרד, לפי מרכיבים כגון גוף תאורה וכו'. הנקודה תמדוד בצורה אחידה ללא 

ה הינו ממוצע לנקודות רגילות, תלות אם המעגל המזין הוא תלת או חד פאזי. מחיר הנקוד

 כפולות, מחליפות, עם יח' חרום, לחצנים וכו'.

 

 ממ"ר 2.4מוליכים  -נקודת מאור   22.2.2

 ממ"ר. 9.9כמו נקודת מאור כנ"ל  אך מוליכים בחתך  

 

 נקודת כח פזה אחת  22.2.1

ממ"ר. כל יציאה בקיר, מחיצה קלה או ריהוט  9.9כמו נקודת מאור לעיל אך מוליכים בחתך  

 ב כנקודה. מחיר נקודת הכח לא כולל את אביזר סוף הקו. תחוש

 

 א'  6/נקודת כח שלוש פזות   22.2.5

 ממ"ר )או כמפורט בכתב הכמויות(.  9.9כמו נקודת כח לעיל אך תלת פאזית מוליכים  

 

 נקודת אביזר פיקוד1מיכשור1טלפון  22.2.4

חשמלית, בדיקה, כמו נקודת מאור כולל כבל מסוג כמצויין בתוכניות, כולל התקנה מיכנית ו 

 איפוס וכיול כנדרש.
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: חפירות, צינורות בחפירות, תעלות כבלים )מפח או מפלסטיק(, ימדדו בנפרד ואינם הערה  22.2.6

 כלולים במחירי הנקודה.

 

 מדידה לפי מרכיבים  22.1

 לוחות  /.22.1

לוחות ימדדו לפי שטח חתך פני הלוח )אלא אם מצויין אחרת בכ"כ(, אביזרי הלוח ימדדו  

סעיפים המפורטים בכתב הכמויות. המחירים של התאים יכללו את כל בנפרד בהתאם ל

חומרי העזר כגון: חיווט, פסי צבירה, מבדדים, מהדקים, ברגים, שלטי סימון למיניהם, צבע 

 וכל יתר העבודות שלא נמדדות בנפרד.

מחירי יתר הציוד יכללו את הרכבתם וחיווטם וחיבורם בתוך הלוח. מחיר הלוח יכלול את  

בלתם פריקתם והרכבתם במקום וכן ביצוע כל החיבורים של קווי הכניסה והיציאה וכן הו

 בדיקתם והפעלתם.

 

 צינורות מוליכים וכבלים  22.1.2

 צינורות, מוליכים, כבלים, מובילים וכו', אשר אינם כלולים במחיר הנקודה! 

סתעפות ימדדו ויחושבו לפי אורכם וסוגם. המחיר יכלול את כל ספיחיהם כגון: תיבות ה

ומעבר למיניהן, קשתות זוויות מחזיקי צינורות הן מחזיקים לצינורות בודדים והן מחזיקים 

לפחות, יריות ברגים בבטון )לפי  98%משותפים לקבוצת צינורות עם מקום שמור לתוספת 

 דרישת המפקח( חומרי חיבור, בידוד וכו'.

ללו במחירם חוט משיכה מגולבן כל הצינורות השמורים וצינורות הטלפון התקשורת וכו' יכ 

מ"מ בצינורות גדולים יותר(. כן יכללו המחירים עבודות  9וחוט  9/0מ"מ בצינורות " 9)חוט 

עזר כגון: צפוי אספלט חם על הצינורות המשוריינים העוברים ברצפה, כיסוי בטון על 

ה וכו'. אופן הצינורות פלסטיים רצפה, צביעת צינורות משוריינים בצבע יסוד מגן נגד חלוק

התקנה גלויה או סמויה, התקנה בקיר, בתקרה, ברצפה והתקנה לפני היציקה או  -התקנה 

 אחריה לא תשנה את מחיר.

 

 אביזרים סופיים  22.1.1

כגון: גופי תאורה, בתי תקע, באם אינם כלולים במחירי הנקודות. מפסיקים, רוזטות טלפון  

גופי התאורה יכללו את השרשראות,  וכו' יחושבו כל אביזר כיחידה. מחירי ההרכבה של

הפנדלים, ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים ואת הכבל הטרמופלסטי הנדרש 

במקרה של גופים שקועים. וכן את כל החיזוקים הדרושים להתקנה מושלמת של גוף 

 התאורה.

 

 קונסטרוקציות ברזל  22.1.5

עבור תמיכות לסולמות או בסיסי על הקבלן לייצר, לספק ולהתקין קונסטרוקצית ברזל  

לוחות או תמיכות לגופי תאורה ואביזרים או לכל דבר שיתבקש על ידי המזמין. ושאינם 

 כלולים במחיר הפריט אביזר.
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ייצור קונסטרוקציות הברזל יעשה בבית מלאכה של הקבלן. הפרופילים ייושרו, יחתכו  

 הצורך.                        בדייקנות לפי המידה הנדרשת ויקדחו בהם חורים במידת

 עיבוד הפלדה יעשה במצב קר או חם )אדום( ואין לעבדם במצב של חם בינוני )כחול(. 

לפני ההרכבה יש להסיר את החספסת )גרדים( הנוצרת בשפות החתוכים והחורים. החורים  

 יעשו במקדחה בלבד.

ב כללי הביצוע ולשביעות כל הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המגוונת לפי מיט 

 רצונו של המהנדס.                                                                    

במקומות הריתוכים יש לנקות את המתכת מכל לכלוך, חלודה, קשקוש וצבע, סיגים וטיפות  

 מתכת שנשארו מריתוך במבער.

בילה באמבט אבץ מיוחד שטוהרו לפחות כל הקונסטרוקציה תצופה בצפי אבץ חם על ידי ט 

. תיקון מקומות ריתוך בשטח kg/m2 0.61 -. משקל הצפוי על משטח יהיה לא קטן מ59%

 יעשה באבץ קר.

ברזל נטו )ללא הצפוי( ללא כל קשר לצורת הגוף אלא למשקלו בלבד.  kgהתשלום יעשה לפי  

, וימדד ע"פ נטו משקל המחיר יכלול המתואר לעיל כולל, יצור, אספקה והתקנה באתר

 מותקן.

 עבור פלדת אלחלד )נירוסטה( כנ"ל, אך ללא גילבון. 

 

 אטימת מעברי אש  22.1.4

 .האטימה תבוצע עבור מעבר כבלים בין אזורי אש 

  האטימה תכלול צמר סלעים דחוס וכן חומר אטימה למעבר אש. סה"כ החומר ימנע מעבר אש

 שעות. 9דרכו למשך 

 שר בכמות האטימות וגודלן.המדידה תעשה לפי מ"ר ללא ק 

 :המחיר יכלול 

 .אספקת החומרים 

 .ביצוע מושלם של האטימה 

 

 מכלולי ציוד  22.1.6

 "מכלולי הציוד ימדדו קומפלט לפי הגדרתם במפרט הטכני .  

המחיר כולל מארז מתכתי, תושבת בהיקף הנדרש, עם אפשרות להרחבה עבור אביזרים  

ח, שנאי הזנה, כרטיסים, דרייברים ומודמים )מכל סוג(, ספקי כו 98%נוספים בשיעור של 

ספקים וסוללה. המחיר כולל אספקה והתקנה של הציוד. כמו כן כלול  -לתקשורת, יח' גיבוי 

 הכל קומפלט! –קו הזנה חשמלית מלוח קיים בתאום עם המפקח 

 

 אספקת אביזר1מכשיר1רגש1גלאי וכו'  22.1.4

כרז וכולל השתתפות כוללת הספקה התקנה בדיקה וכיול כמפורט במסמכי המ 

 טכנאי/מכשירן נציג הספק בכיול ובהפעלה, במידת הנדרש, לפי קביעת  המפקח. 
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 מדידה לפי מחיר יסוד  22.5

מחירי יסוד כמוגדר בכתב הכמויות יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה והינו מחיר  

נקוב הקבלן יכיל נטו לציוד ו/או העבודה שישלם הקבלן לספק שיוגדר ע"י המזמין. המחיר שי

 את כל התקורות והתשומות שלו בטיפול ושילוב הציוד ו/או העבודה וכן רווח קבלני.

 

 בוטל.        22.4

 

 בוטל.        22.6

 

 בוטל.        22.4

 

 בוטל.        22.4

  

 מדידות סופיות 22.2

עם סיום העבודה יגיש הקבלן למפקח את כתב הכמויות שבוצע בפועל, בטבלאות מסודרות  

 ידה הרשומות בכתב הכמויות.בהתאם ליחידות המ

 כתב הכמויות יהיה מבוסס על השיטה הבאה: 

  בהתאם לאורכם בפועל לגבי כל מעגל וסכום כללי )שלא נכללו במסגרת  -מוליכים ומובילים

 מדידה בנקודות(.

  פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי. -גופי תאורה 

  פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי. -אביזרים 

  פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי. -נקודות 

  עבור כל דגם של חיזוק או פרופיל תינתן כמות מאותו דגם, סוג הפרופיל ואורכו בהתאם  -ברזל

 לכך יחושב משקלו.

סה"כ המשקלים של כל הכמויות שיפורטו בנפרד יתן את המשקל הכולל, לפי טבלאות ללא  

 הציפוי.

 ירוסטה(, אך ללא הציפוי.כנ"ל עבור פלדת אלחלד )נ 

  במתקן זה אין חישוב נפרד לקופסאות, לקשתות ותרמילים בצנרת פלסטית. מחירם כלול במחיר

 מטר צינור ו/או הנקודות.

 

 

 

 

 

 



  -/22- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

 נוהל לבדיקה ואישור מתקנים - /נספח  //.22

 

 /טופס מס'  

 שלבי בדיקה ואישור מתקני חשמל

   תחנת שאיבה:_________________         

 

 

באחריות1 תאור השלבים מס'
 ע"י

 הערות מאשר תאריך

      

עדכון במידת הצורך של טפסי הבדיקה אישורם  /
 והעברתם לקבלן.

    המתכנן

"רשימת ציוד"  )ממולאת  -למתכנן  9מסירת טופס מס'  2
 כולל  קטלוגים. –ע"י הקבלן( 

    הקבלן

    המתכנן ד"."אישור רשימת ציו -לקבלן  9מסירת טופס מס'  1

מסירה לקבלן של סט תוכניות "מאושר לביצוע" )כולל  5
 דיסקטים(.

    המתכנן

 –מסירת סט תוכניות "לביצוע" )כולל דיסקטים( 4
 למתכנן.

    הקבלן

    המתכנן .0טופס מס'  -אישור סט תוכניות לביצוע  6

"הצהרה על בדיקת לוח  -למתכנן  9מסירת טופס מס'   4
 רן".במפעל היצ

    הקבלן

בדיקת לוח)ות( במפעל היצרן בהשתתפות המתכנן   4
 "אישור בדיקת לוחות".-0והקבלן ומסירת טופס מס' 

    המתכנן

בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן ומסירה למתכנן של  2
 "הצהרה על בדיקת מתקן". - 9טופס מס' 

    הקבלן

בדיקת המתקן בשטח ע"י המתכנן )בשיתוף הקבלן(  1/
 .0סירת טופס מס' ומ

    המתכנן

    הקבלן הגשת תכניות "עדות" )לפי ביצוע(. //

    המתכנן "קבלת המתקן". - 5מסירה לקבלן של טופס מס'  2/

"הצהרה על חיסול  - 98מסירה למזמין של טופס מס'  1/
 תביעות".

    הקבלן
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  2טופס מס'   

  /דף מס' 

 הקבלן( רשימת ציוד )למילוי ע"י

 הערה: יש לצרף קטלוגים והוראות הפעלה.

 

 ________________________________________________________ שם הפרויקט:

 

 להלן פירוט נתוני הציוד הלוחות והמכשור המסופקים על ידנו:

 

 הערות דגם תוצרת נציג1סוכן שם הציוד

     
   יצרן הלוח:  מבנה ללוח חשמל

     יםמפסקים ראשי
     מערכת החלפה ח"ח

     קטבים 0 -גנרטור 
     מגענים 
     קבלים

     יחידת מדידות חשמלית

     NVRממסר חוסר פאזה 
     ממיר תדר

     מתנע רך
     פורק ברק

     מטען אוטומטי מיוצב –ספק 
     ש"ע 90סוללת מצברים לגיבוי 

     מתכוונן –מפסק הגנה למנוע 
     מאמ"תים

     שנאי פיקוד
     ממסרי  פחת

     תאורת  תאים בלוח
     מאווררים בלוח

     פאקט –בוררי פיקוד 

      22mmלחצני פיקוד 
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  2טופס מס'   

  2דף מס' 

 המשך רשימת ציוד )למילוי ע"י הקבלן(

 

 הערות דגם תוצרת נציג1סוכן שם הציוד

     
     VDC90 – LEDמון נורות סי

     VAC998 -  22mmנורות סימון 

     מנתקים –מפסקי  פאקט 
נשלפים    ממסרי פיקוד

24VDC/230VAC 
    

ממסרי השהייה אלקטרוניים  
ON/OFF- DELAY 

    

     ממסרי השהייה פניאומטיים
     בקר התנעה אוטומטית לגנרטור

       5A/4-20MAמתמר זרם 
     שעות רזרבה. 99יקוד שעון פ

     .24VDCמוזנת במתח  BCDתצוגה 

     .PLC -בקר מתוכנת 
     יחידת תצוגה לבקר מתוכנת. -מסופון

     מהדקים
     מנתק נתיכים

     ממסר תרמיסטור
     מכשירי מדידה 

     משני זרם
     מיכשור ואביזרים

 תחום סיגנאל:    מתמר לחץ

 תחום סיגנאל:    ולטרה סונימד מפלס א

 תחום סיגנאל:    מד ספיקה אלקטרומגנטי

     מצופים מסוג "אגס"
     פרסוסטטים

     .N.R.Vמפסק למערכת 
     מערכת גילוי וכיבוי אש

     מערכת הגנה בפני פריצה

                                                                                                                                                                          

   

 

                      

_____________                                                                       ______________ 

 חתימה                                                                   שם הקבלן                           



  -225- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
  1טופס מס'   

  /דף מס' 

 אישור רשימת ציוד

 

 שם הפרוייקט: ______________________

 

 לכבוד

__________ 

__________ 

__________ 

 

 הנדון : אישור רשימת ציוד

  

 

 שורינו בתאריך ____________:בהתייחס לרשימת הציוד שנמסרה לאי 

 

 לא מאושר להגיש מחדש בכפוף להערות:                

 

 מאושר בכפוף להערות:                 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

 

 בכבוד  רב          

 

 וט-מטרה          

 

 העתקים:

______________ 

______________ 

______________ 

 

 



  -224- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
 

  5טופס מס'  

  /דף מס' 

 אישור תוכניות לביצוע

 

 שם הפרוייקט: _____________________________

 

 

 לכבוד

___________ 

___________ 

___________ 

 

 , שלום רבא.נ.

 

 הנדון : אישור תוכניות לביצוע

                                                    

 לא מאושר להגיש מחדש בכפוף להערות:                

 

 מאושר בכפוף להערות:      

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

            

            

 בכבוד  רב          

 

 וט-מטרה          

 העתקים:

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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  4טופס מס'  

  /דף מס' 

 הצהרה על בדיקת לוח במפעל היצרן

 

 שם הפרוייקט: ____________________________

 

 

 לכבוד

 וט -מטרה 

 חב' להנדסת חשמל בע"מ

 

 לידי: _______________

 

 א.נ., שלום רב

 

 הנדון : הצהרה על בדיקת לוח

 

 

 

הנני מצהיר שלוח)ות( החשמל בוצע)ו( לפי תוכנית מס' ________ מיום _________  

 צורף.ונבדק)ו( על ידי על פי הנוהל המ

 

    

 שם יצרן לוח: __________

 שם הבודק:  ___________

 חתימה:   _____________



  -224- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

  2דף מס' 

 

 

 

 הערות אישור תיאור הבדיקה /.2.1/.2 מס'

    

   כללית של הלוח בדיקה ./

   התאמת מידות למקום ותנאי ההובלה וההתקנה בשטח. 9.9

   צביעה וגימור. 9.9

   צבירה וחלקים חיים. כיסוי פסי 9.9

   הארקות. 9.0

   פסי חיזוק לכבלים 9.9

   אטימת דלתות. 9.0

   פיתחי איוורור פילטרים ומאווררים. 9.9

   תאורת תאים. 9.0

   אביזרים ומיקומם לפי התוכנית. 9.5

   צבעי מוליכים לפי תקן ולפי תוכניות. 9.98

   אמצעי חיזוק לרצפה לקיר. 9.99

   חיזוק ברגים בלוח ובציוד החשמלי. 9.99

   תיק תוכניות. 9.99

   סימון ושילוט .2

   פסי צבירה. 9.9

   הדקי כניסה ויציאה לכבלים. 9.9

   סרגלי מהדקים. 9.9

   מאמ"תים. 9.0

   שילטי אזהרה באדום, שילטי סימון מתחים זרים. 9.9

   מתגים בוררים. 9.0

   לחצנים 9.9

   יות.נור 9.0

   חוטים )סימוניות גליליות(. 9.5

   מכסי תעלות. 9.98

    



  -224- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
  4טופס מס'  

  9דף מס' 

 

 

 

 הערות אישור תאור הבדיקה 2.1.2/.2 מס'

    
   כיול אביזרים .1

   מפסקים ראשיים לח"ח וגנרטור. 9.9
   הגנות למנועים. -מפ"זים  9.9
   הגנות עורפיות. –מפ"זים  9.9
   רכים. מתנעים 9.0
   ממירי תדר. 9.9
   יחידת מדידות חשמליות. 9.0
   בקר התנעת גנרטור. 9.9
   תצוגות דיגיטליות. 9.0
   ממסרי הגנה. 9.5

   ממסרי השהיה וקוצבי זמן. 9.98
   שעוני הפעלה. 9.99

מש'  ות1הפעלות, תקלות והגנות למשאבה בדיקת .5
/ 

מש' 
2 

מש' 
1 

 

קוד במצב "יד", בדיקת התנעה והדמיית על ידי הפעלת הפי 
 התקלות/הגנות הבאות:

    

     כניסת מגען ראשי מגען עוקף ומגען קבלים. ות/בדיקת הפעלת משאבה 0.9
     חיבור מנורה חיצונית. –בדיקה וניסוי פעולת גוף חימום  0.9
     הקפצת אוברלוד. –עומס יתר  0.9
     ף למהדקים, בדיקה בשני מצבים.חיבור מתג מחלי –חוסר זרימה  0.0
     חיבור מתג למהדקים. –מפלס נמוך  0.9
     חיבור מתג למהדקים. –לחץ גבוה  0.0
     טמפ' גבוהה )תרמיסטור/קליקסון(. 0.9
     תקלת מים בשמן )במשאבות טבולות(. 0.0
     ניתוק פאזה. –תקלה במתנע רך/ממיר תדר  0.5

     שחרור תקלה.בדיקת לחצן  0.98
      



  -222- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

  5דף מס' 

 

 

 הערות אישור תאור הבדיקה מס'

    
 מש' בדיקת פיקוד משאבה )ות( במצב "מקומי" .4

/ 
 מש'

2 
 מש'

1 
 

על ידי סימולציה של אביזרים חיצוניים כמו מצופים או פרסוסטטים ושעון  
 הפעלה.

    

      
     חנת שאיבה ת א.

חיבור מגעי מצופי הפעלה למשאבות והכנסת המשאבות לפעולה בזו אחר  9.9
 זו.

    

     הפסקת פקודות הפעלה וחיבור מגע פקודה להפסקת המשאבות בו זמנית. 9.9
      
      
      



  -211- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

  4דף מס' 

 

 הערות אישור תאור הבדיקה מס'
 מש' ב":בדיקת פיקוד משאבה )ות( במצב "מחש .6

/ 
 מש'

2 
 מש'

1 
 

ויציאות הפעלת משאבות מהבקר  Y07 –הפעלת יציאת "בקר תקין  0.9
(…Y02, Y01.) 

    

בדיקת מעבר מפיקוד מחשב לפיקוד מקומי ע"י הפלת יציאת "בקר תקין"  0.9
– Y07. 

    

   בדיקת מערכת טעינה וגיבוי .4
       V _______                 מתח מצבר ללא טעינה.                        9.9
    V _______מתח מצבר בטעינה.                                              9.9
   A _______זרם טעינה.                                                          9.9
   A _______       צריכת זרם מהלוח.                                        9.0
   h _______חישוב זמן גיבוי.                                                   9.9

    
   פיקוד החלפת ח"ח גנרטור .4

חיבור מקור מתח תלת פאזי חיצוני להדקי כניסת ח"ח וכניסת גנרטור  
 דרך מפסקים חיצוניים.

  

   "מקומי".הזנה מח"ח והעברת הפיקוד למצב  0.9
   הפעלת משאבה ע"י "פרסוסטט" חיצוני ושעון. 0.9
   .AM1 –הפסקת מפסק מתח פיקוד ח"ח  0.9
גנרטור "מופעל", )ע"י חיבור מתח חיצוני להדקי כניסת גנרטור(, מתבצעת  0.0

 החלפה, משאבה נכנסת לפעולה.
  

   הפסקת פקודה להפעלת משאבה מ"פרסוסטט". 0.9
   גנרטור יוצא לאחר השהיה. –קת משאבה מופס 0.0
   גנרטור נכנס, משאבה מופעלת. –חידוש פקודה להפעלת משאבה  0.9
מתבצעת החלפה ומשאבה  – AM1החזרת מתח פיקוד ח"ח ממפסק  0.0

 נכנסת לעבודה עם ח"ח.
  

   בדיקת פיקוד משאבת דלק ע"י הדמיית מצופים. 0.5
   בדיקת פעולת לחצן חרום. 0.98

   דיקות כלליותב .2
   בדיקת פיקוד תאורת חוץ. 5.9
   בדיקת פיקוד מאווררים. 5.9

 



  -/21- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

  6דף מס' 

 

   I/Oבדיקת בקר ובדיקת   .1/
   .I/Oותקינות כרטיסי  CPUבדיקת הזנת מתח לבקר, תקינות  98.9
 עד לכרטיסי הבקר. I/Oבדיקת  98.9

 ית פעולת המגע החיצוני והדלקת כניסות דיסקרטיות יבדקו ע"י הדמי
 בכרטיס. LED -ה

  יציאות דיסקרטיות יבדקו ע"י גישור היציאה והפעלה הממסר/נורית
 בלוח.

  4-20כניסות אנלוגיות ותצוגות יבדקו באמצעות ספק זרםmA. 

  

   המצורפת. I/Oיש למלא את רשימת  98.9

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________   __________    _____________ 

 חתימה    הבדיקה  תאריך   הבודק  שם       



  -212- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
 

  6טופס מס'  

  /דף מס' 

 אישור בדיקת לוחות

 

 שם הפרוייקט: ___________________________

 

 בדיקת הלוחות התבצעה בתאריך  :_______________ 

 בהשתתפות  ה"ה: 

 

_________________________________________________________________

 _____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 לא מאושר לזמן בדיקה חוזרת בהתאם להערות להלן:       

 

 מאושר בכפוף להערות להלן:         

 

   ___________________________________  _________________

____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 בכבוד  רב                                  

                                                                                                          

 וט –מטרה         

 

 העתקים:

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

 



  -211- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
  4טופס מס'  

  /דף מס' 

 

 הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן

 

 

 שם הפרוייקט: ___________________________________

 

 לכבוד

 וט -מטרה 

 חב' להנדסת חשמל

 

 די: _______________לי

 

 א.נ., שלום רב

 

 הנדון : הצהרה על בדיקת מתקן בשטח

 

הנני מצהיר שהמתקן בוצע על ידי בהתאם לתוכניות מס' ___________ מיום _________ ונבדק על ידי 

 בהתאם לנוהל המצורף.

 

 

 

 בכבוד  רב                                                          

 

 בלן החשמל: _________שם  ק

 ____________ שם הבודק: 

 ______________ חתימה:



  -215- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

 2דף מס' 

 

 

 הערות אישור תאור הבדיקה 

    
   בדיקה וכיול אביזרים חיצוניים )בתאום עם המזמין( ./
    

   כיול שם האביזר 
    תחנת שאיבה  א.

   m________ מצוף הפסקת משאבות 9.9
   m________ 9 –מצוף הפעלת מש'  9.9
   m________ 9 –מצוף הפעלת מש'  9.9

  20mA 4mA   
9.0      
9.9      

   בדיקות וכיול מפסקים ראשיים .2
   כיול מפ"ז ח"ח. 9.9
   כיול מפ"ז גנרטור. 9.9
   כיול מפ"ז והגנות למשאבות. 9.9
   ..N.V.Rכיול ממסר  9.0
   הפעלות משאבות ובדיקת כיוון סיבוב.ניסוי  9.9

 

 



  -214- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

  1דף מס'  

 

 

 תאור הבדיקה 
 

 הערות אישור

   כיול אביזרים בלוח .           1
   ממסרי השהיה וקוצבי זמן. 9.9
   בהשתתפות נציג הספק. –מתנעים רכים  9.9
   בהשתתפות נציג הספק. –ממירי תדר  9.9
   ת חשמליות.יחידת מדידו 9.0
   בקר התנעת גנרטור )בהתאמה לגנרטור שסופק(. 9.9
   תצוגות דיגיטליות. 9.0
   שעוני הפעלה )בתאום עם המזמין(. 9.9
9.0 
9.5 

 ממסרי הגנה.
כיול ממסרי בדיקה והשהייה: אל חוזר, מגעני קבלים, הגנת 
לחץ גבוה הגנות מפלס גבוה/נמוך, פיקוד שעה/שעתיים, ברז  

 )בקידוח( וכו'. סיכה

  

   בדיקת מערכת טעינה וגיבוי .5
______ מתח מצבר ללא טעינה. 0.9

___ V 
  

______ מתח מצבר בטעינה. 0.9
___ V 

  

______ זרם טעינה. 0.9
___ A 

  

מדידת צריכת הזרם ממערכת הגיבוי )כולל מערכת  0.0
 הפיקוד והמכשור(.

 
______

___ A 

  

______ חישוב זמן גיבוי. 0.9
___ h 

  

ע"י הפסקת מתח  –מדידת זמן גיבוי בפועל  0.0
 והשארת הפיקוד והמכשור בעבודה.

 
______

___ h 

  

 מש' בדיקת הפעלות, תקלות והגנות לכל משאבה .4
/ 

 מש'
2 

 מש'
1 

 

הפעלת משאבה במצב יד כיול ובדיקת הגנות ע"י הדמיית  
 תקלות.

    

ען ראשי, כניסת מגען עוקף בדיקת הפעלת משאבה, כניסת מג 9.9
 כניסת מגען קבלים, כיוון וכיול מתנעים רכים/ממירי תדר.

    

     מפ"ז משאבה. –"הקפצת" אוברלוד  –עומס יתר  9.9
     בשני מצבים. –חוזר" -תקלת "אל –חוסר זרימה  9.9
     סגירת מגע בפרסוסטט. –לחץ גבוה  9.0
     ית תקלה.הדמי –טמפ' גבוהה )תרמיסטור(  9.9
     הדמיית תקלה )ניתוק פאזה(. –תקלה במתנע רך  9.0



  -216- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

  5דף מס' 

 

 

 

 הערות אישור תאור הבדיקה 

    
9.9 
9.0 

 תקלה מים בשמן )במשאבות טבולות(.
 בדיקה וניסוי פעולת גוף חימום

 

  

 בדיקת פיקוד משאבות במצב "מקומי" .6
 ם חיצוניים כמו פרסוסטטים מצופים וכו'.ע"י סימולציה של אביזרי

 מש'
/ 

 מש'
2 

 מש'
1 

 

   תחנת שאיבה  א.
   מילוי הבור במים, והפעלת המשאבות בזו אחר זו ע"י פקודות מהמצופים. 0.9
   הפסקת המשאבות ע"י מצוף תחתון. 0.9
   קבלת אתרעה בלוח והפעלת צופר. –מילוי הבור עד למצב גלישה  0.9
   הבור ושחרור תקלה. ריקון 0.0



  -214- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 

  4טופס מס'  

  4דף מס' 

 הערות אישור תאור הבדיקה 

    
   גנ' –בדיקת החלפת ח"ח  .4

   הפעלה ידנית של הגנרטור ובדיקת הגנות. 9.9
   דקות. 98העמסת גנרטור לפי כמות המשאבות המתוכננת במשך  9.9
   וד לוח למצב "מקומי".העברת פיקוד גנרטור למצב אוטומטי ופיק 9.9
   הפעלת משאבה  9.0
   .AM1 –הפסקת מתח פיקוד ח"ח  9.9
   גנרטור מופעל, מתבצעת החלפה, משאבה נכנסת לפעולה. 9.0
גנרטור יוצא לאחר  –משאבה מופסקת  –הפסקת פקודה להפעלת משאבה  9.9

 השהייה.
  

   מופעלת. גנרטור נכנס, משאבה –חידוש פקודה להפעלת משאבה  9.0
מתבצעת החלפה ומשאבה נכנסת  – AM1החזרת מתח פיקוד ח"ח ממפסק  9.5

 לעבודה עם ח"ח.
יש לכוון את זמני ההשהיות לכניסת גנרטור, ויציאת גנרטור,  הערה:

 החלפה, וכו'.

  

הפעלת גנרטור במצב ידני )מהלוח( בדיקת העברת עומס יזומה מח"ח  9.98
 לגנרטור.

  

   מקומית מלוח הפיקוד שעל הגנרטור. –טור ידנית הפעלת גנר 9.99
   בדיקת פיקוד משאבת דלק. 9.99
   הפסקת הזנה מח"ח וגנרטור. –בדיקת פעולת לחצן חרום  9.99

   בדיקות כלליות /./.2.1.2/.2 .4
   בדיקת פיקוד תאורת חוץ עם פוטוסלי. 0.9
   בדיקת פעולת מאווררים עם טרמוסטט. 0.9

   I/Oבדיקת בקר ובדיקת  .2
   .I/Oותקינות כרטיסי  CPUבדיקת הזנת מתח לבקר, תקינות  5.9
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  4טופס מס'  

  6דף מס'  

 המשך הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן

 

 

 הערות אישור תיאור הבדיקה 
 עד לכרטיסי הבקר. I/Oבדיקת  5.9

  כניסות דיסקרטיות יבדקו ע"י הפעלת הפיקוד וההגנות בלוח יש
 בכרטיס. LED -דא הדלקת הלוו

  יציאות דיסקרטיות יבדקו ע"י גישור היציאה והפעלה
 הממסר/נורית בלוח.

  4-20כניסות אנלוגיות ותצוגות יבדקו ע"י מדידת הסיגנאליםmA 
 כנגד מכשירים השוואתיים.

  

   המצורפת. I/O -יש למלא את רשימת ה 5.9
   יחידת מדידות חשמליות .1/
תחנה בעומס מלא בהזנה מח"ח ובהזנה מגנרטור יש להפעיל את ה 

 ולרשום את הנתונים:
  

   גנרטור ח"ח תיאור 

  Vrs ____________V ____________V   
  Vst ____________V ____________V   
  Vtr ____________V ____________V   
   Ir ____________A ____________A   
  Is ____________A ____________A   
  It ____________A ____________A   
  P ____________K

W 
____________K

W 
  

  Q _________KVAR _________KVAR   
   Pf _____________ _____________   
  f ___________HZ ____________H

Z 
  

   מערכת גילוי אש )בהשתתפות הספק(. .//
   השתתפות הספק(.מערכת גילוי פריצה )ב .2/
   מערכת כלור )בהשתתפות הספק(. .1/
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  4טופס מס'  

  4דף מס' 

 המשך הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן

 

  הערות אישור תיאור הבדיקה
 בדיקת הארקה והתנגדות הארקה ע"י מהנדס בודק.

 התנגדות הארקה: ________________ אוהם 
 לצורף טופס בדיקה.

  /5. 

, בזרם ובמתח, בעומס, ובעומס 90בדיקת הרמוניות עד הרמוניה 
 (.08-08%חלקי )

 לצרף דו"ח בדיקה.

  /4. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

            _____________ _____________                       _____________ 

  חתימה                  תאריך הבדיקה                    שם הבודק                 
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  4טופס מס'  

  /דף מס'  

 אישור בדיקת המתקן בשטח

 

 שם הפרוייקט: __________________________

 לכבוד

____________ 

____________ 

____________ 

 

 א.נ., שלום רב

 קן בשטחהנדון: אישור בדיקת המת

 

 בדיקת המתקן התבצעה בתאריך: ______________ 

 בהשתתפות ה"ה: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 לא מאושר לביצוע, נא לתאם מועד לבדיקה חוזרת בהתאם להערות להלן: 

 

 צוע בכפוף להערות להלן:מאושר לבי 

   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

                              

 

 כבוד  רבב                                                                                                                

 וט - מטרה                                                                         

 העתקים:

__________________ 

__________________ 

 

 



  -/25- חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומיהגבהת 

 

 
 

 

 
  2טופס מס'  

  /דף מס'   

 קבלת המתקן

 

 הפרוייקט: _________________________________ שם

 

 לכבוד

____________ 

____________ 

____________ 

 

 א.נ., שלום רב

 הנדון: אישור קבלת המתקן

 

 אנו מאשרים בזאת קבלת המתקן, בכפוף להערות הבאות:

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                 

 בכבוד  רב  

 וט   –מטרה                                     

 

 העתקים:

___________ 

___________ 

___________ 
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  1/טופס מס'  

  /דף מס'  

 

 הצהרה על חיסול תביעות

 

 _____________________________________ שם הפרוייקט:

 

 

 אנו הח"מ __________________________________________________________

מתכבדים בזה להגיש למזמין את החשבון הכולל והסופי )"החשבון הסופי"( בגין ביצוע 

__ _________________ שביצענו )להלן העבודה( בהתאם לחוזה בינינו מיום _______

 )להלן החוזה(, הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

 

כי הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת העבודות, הינו כמפורט בחשבון הסופי ומסתכם  א(

לסך __________ ש"ח )במילים _________________________ ש"ח( )להלן התמורה 

 הסופית(.

 

ופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הס ב(

 מכל סוג שהוא כלפי:

 _____________________________________________________________ 

 ו/או כל הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו. 

 

 ___________ ש"ח.כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד סך _ ג(

 

 

_________________     ________________ 

 חותמת  וחתימת הקבלן       תאריך           
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 4טופס מס'  

 

  4דף מס'  

 כניסות דיסקרטיות – O1Iדף בדיקת  

 

 הערות אישור שם הכניסה סימון

89X    

89X    
....    

 

 

 

 טיותיציאות דיסקר – O1Iהמשך דף בדיקת  

 הערות אישור שם היציאה סימון

89Y    

89Y    
...    

....    

 

 כניסות1יציאות אנאלוגיות -  I/Oהמשך דף בדיקת  

 

 כניסות אנלוגיות

 

 הערות אישור תחום שם הכניסה סימון

89Z     

89Z     

…     
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 יציאות אנלוגיות

 

 הערות אישור שם היציאה סימון

89Q    

89Q    
.....    

  

 

 

 

_____________  _____________                 _____________    

  תימהח             תאריך הבדיקה                           שם הבודק  
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 מבנה שירותים בחוף בינלאומי - 1חלק 
 

 

 עבודות עפר   ./1

 כללי /1./1

והמפרט המיוחד הנוכחי חלק  89ק כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פר

 , אלא אם נאמר אחרת.בחופיםעבודות  - 9

 

 עבודות בטון יצוק באתר  .12

 כללי /12.1

והמפרט המיוחד הנוכחי חלק  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 , אלא אם נאמר אחרת.פיםעבודות בחו - 9

 

 פלדה ומסגרותאומן נגרות מוצרי   .16

 כללי  /16.1

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

 דלתות )פנים וחוץ(.  .9

 רפפות מסוגים שונים.  .9

 פרגולות.  .9

 מחיצות פנים לתאי שירותים.  .0

 .סורגים  .9

 אבזור שירותים: קולבי מעילים, מתקני החתלה, ייבוש ידיים וכו'.   .0

 

 הגשות ודוגמאות 16.12

 מנהלהתאם להוראות הטיפוס של כל אחד מן המרכיבים, ב-על הקבלן להכין אב  .9

 והפיקוח במקום.

על כל דגם המנהל אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור   .9

ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו 

 זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

הרכיבים, כגון  , על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקיהמנהללפי דרישת   .9

פרופילים, זכוכית לסוגיה, דגמי פרזול וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, 
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)בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו  המנהלאשר יידרש על ידי 

 בבניין.

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי האדריכל( על   .0

ציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט חשבונו הוא, וכן ימ

 את טיב הדגם.

 

 ובדיקות  ((Mock-upsדגמי דמי   16.11

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים: 

 מ"ר פרגולה מעל מבנה השירותים. 0 .9

 מ"ר של משטח רפפות לחדרי חשמל ושירות במבנה השירותים. 0 .9

 צידי המבנה.מ"ר רפפות "פלדק" אופקיים ב 0 .9

 

16.15 Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש  

  גג הפרגולה מעל מבנה השירותים. 

  .רפפות בצידי המבנה 

 ולקונס' לאישור. מנהלשרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום ויוגשו מראש ל 

 

 ץהנחיות כלליות לדלתות פנים וחו  16.14

 מפתחות מאסטר 

כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני" או ש"ע. כל מפתחות הצילינדר יותאמו לסדרות  

מאסטר", דו צדדי, לפי רשימה שימסור המפקח עד למועד הרכבת -"מאסטר" ו"תת

הצילינדרים. אספקת המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד, לדלתות 

מאסטר", לפי החלוקה שיוחלט -יהיה שייך לקבוצה של "תתנגרות ומסגרות. כל מפתח 

עליה על ידי המזמין. המזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח  

מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר ראשי אחד. גם -מאסטר קיים. כל קבוצות ה"תת

מפתח זה יותאם )אם יידרש(, למפתח מאסטר קיים. כל ההוצאות הכרוכות בהתאמת 

מאסטר", כמתואר לעיל, יהיו כלולות -נעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר" ו"תתמ

 במחיר הדלת.

 

  דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים 

מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון והדלת  

ק"ג  100המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשיעור של 

 מ' בשניה. 10במהירות של 
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במשקופים המתאימים לדלתות חדרי השירותים ובית האוכל יהיו המשקופים  

, כשהדלתות בהן סגורות ונעולות. על 45DBמותקנים להורדת רעש בשיעור של 

הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת כי הפרטים והאטמים אותם יתקין 

 ש.אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור הנדר

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא, כי כל ההתקנות המפורטות להלן הדרושות  

במשקו, לרבות פתיחה חשמלית, רגישים לפתיחה וסגירה, ניקובים וחיזוקים 

לחיבורי פירזול בהברגה, והפתחים המתאימים לסוג הפירזול שנקבע לכל דלת 

 יתוכננו ויכללו בייצור המשקוף.

 

  מעצורי ריצפה 

ורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את מעצ 

הדלת במצב פתוח וע"פ דוגמא מאושרת. מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלת 

 בכל הסוגים.

 

  חיבורים 

 בריתוך מלא. -בהברגה, וכשלא ניתן  -כל החיבורים ייעשו, במידת הניתן להסתרה  

 

  תהליכי אישור ובדיקה 

אשר יכללו תיאור מלא של  1:1שרטוטי יצור בקנ"מ  מנהללאישור ה הקבלן יגיש 

כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו 

מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין 

תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר 

 ם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו.לה

 

  סיבולות 

מ"מ המידה האופקית ו/או  1.5 -בייצור המשקופים לא תותר סטיה מעבר ל 

 מ"מ. 1830ביחידות אשר רוחבן  –האנכית ו/או האלכסונית 

 מ"מ. 3.0-+ -ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעבר ל 

הפלדה המיוצרים ע"פ מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה המקסימלית בעת  כל חלקי 

של מפתח אותו חלק המעוגן  1:300הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על 

 ונעול במסגרתו. לא יותר עיוות תמידי לאחר ההטרחה.

 

  הבטחת איכות 

ים הדרישות מהיצרן: האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו על ידי עובדים ומתקינ 

בעלי הכישורים והמיומנויות הגבוהים ביותר בהתבסס על כל התכניות 

 המתאימות, הציוד והאביזרים המתאימים והמאושרים.

הרשות בידי המפקח לסרב למסור עבודה זו או אחרת לידי בעל מקצוע שאינו  

מתאים מנקודת ראותו המקצועית. על הקבלן לקבל בפירוש הסכמה מוקדמת 
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ל ספק או קבלן משנה, אולם הוא נשאר אחראי יחיד לכל בכתב של המפקח לכ

 העבודות שמוציאים לפועל קבלנים אלה.

 

  גילוון 

 

החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים  

 ולניקוז של אבץ הגילוון , אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות  כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר 

הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה 

 ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.

סמ"ר יותר  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ 

תיקונים לחלק  2 -להשתמש בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

 פלדה מגולוון אחד.

היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, התאמתו לתקן  

 שנה לפחות. 20ואיכותו, וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 

 

  צירים 

הצירים יהיו מתוצרת "סטנלי" או ש"ע )צירי "ספר" או "פרפר"( עשויים מפח  

עם ציפוי קדמיום, כולל מיסבי אקולון, חורים  4, באורך "ברזל, מכופף לפי הפרט

לברגים מושקעים, שישה חורים בכל כנף, מנעול חבוי מתוצרת "ירדני" במערכת 

 מאסטר קיי + צילינדר.

השקע להרכבת הציר במשקוף יהיה בהתאם לגובה וכיפוף הציר. החיזוק מאחורי  

 המשקוף.הציר יורכב כך שפח כנף הציר לא יבלוט מפני פח 

 

  ידיות 

כל ידיות המנוף תהיינה מתוצרת "אלום" או ש"ע כולל צביעה אלקטרוסטטית  

, לרבות רוזטות תואמות כמפורט בתכניות רשימות מנהלבגוון לפי בחירת ה

 המסגרות.

 

  אטמים 

, לרבות דלתות אקוסטיות יסופקו ויותקנו אטמי מנהלבדלתות שיוגדרו ע"י ה 

EPDM רינגל" או ש"ע, ע"פ אישור דוגמא ולאחר הרכבה מתוצרת " 1302, דגם

נסיונית, כאשר המפקח רשאי לדרוש נסיונות חוזרים עם אטמים שונים תוך ביצוע 

מדידות אקוסטיות. האטמים בדלתות אקוסטיות יהיו על פי הפרטים בתכניות 

 45 -ובעלי תכונות אקוסטיות גבוהות ביותר המאפשרות הפחתת רמת הרעש ב

פי אישור המפקח, על פי דוגמאות וניסיונות כאמור לעיל תמורת דציבל, ועל 

 תשלום שיאושר על ידי המזמין.

 אם לא צויין אחרת, מחיר האטמים כלול במחיר המשקופים. 
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  רוזטות 

מקומות חדירה של עוגנים, עמודים, מעקות שכבות וכו' לתוך חומר אחר, אשר  

 3יכוסו ברוזטות מכוסות פלב"מ  נשאר חשוף )בטון, אבן, מוזאיקה, טיח וכו'(,

מ"מ, מודבקות או מוברגות על מנת למנוע את תנועתן החופשית, כל זאת ללא 

 תוספת מחיר.

 

   )דלתות אש1עשן )אם תהיה דרישה 

בכל מקום בו הוזכר, או צויין "דלת אש/עשן" או "דלת אש" הכוונה היא לדלת  

יצוע יהיה על פי ההנחיות , כולל הפירזול. הב1212.1אש/עשן על פי ת"י מס' 

 הבאות:

 דלתות המתכת תהיינה דוגמת דלתות המיוצרות על ידי רינגל או ש"ע. 

 

   :הדלתות יכללו 

 .180x014x4צירים עם מיסב   .9

 מחזיר קפיצי, עם מחזיק שצויין בתכניות )לפי בחירת המזמין(.  .9

 .ידית ומנעול צילינדר  .9

במידות כמצויין בכתב  קומפלט כולל משקוף לפי יחידות, -המדידה    .0

 הכמויות. 

 

  צביעה 

, לפי התקן SA-2.5כל הרכיבים יצבעו )לאחר ניקוי בהתזת חול, לרמה של  

שבמפרט הכללי לעבודות צביעה, ארבע  11061 -השוודי( לפי התיאור בסעיף א

שכבות: מריחה בשתי שכבות של צבע יסוד, משני גוונים שונים, כרומת אבץ או 

ם המהנדס ידרוש זאת( ושתי שכבות של צבע סינטטי כדוגמאת צבע יסוד אחר )ע

. העובי של מנהלסופר לק של תוצרת "טמבור" או ש"ע בעל גוון וגמר לפי בחירת ה

 מיקרון. 120מיקרון לפחות, סה"כ עובי לכל השכבות  30כל שכבה יהיה 

 עבודות הצביעה תבוצעה בהתאם להנחיות צירן הצבע ורק לאחר אישור המהנדס  

וניקוי אלמנטי המתכת, כמתואר לעיל. יש להקפיד שלא ללכלך בצבע שטחים 

שאינם טעונים צביעה. כל שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של 

 השכבה שקדמה לה, תיקון הפגמים ואישור המהנדס.

במקרה של צביעת כנף בגוון שונה מגוון המשקוף יש להקפיד שהצירים יהיו  

 .מנהלשני הגוונים האלה, לפי הנחיות הצבועים באחד מ

 

  זיגוג 

 הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי המסגרות. 
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  פירזול 

באופן כללי כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים לפי  

בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר,  –הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים 

יכות מעולה, לשם הבטחת פעולה תקינה, נוחה וקלה של חלקים הנעים ולהיות בא

 ברכיב.

כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות הרכיבים  

 )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול(: 

ה באיכות כל הצירים הצדדים יהיו צירים חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונז 

 מעולה.

של "ירדני", לרבות כל מערכות  7751כל מנעולי הדלתות יהיו צילנדריים כדגם  

 הבטחון. מנעולי הדלת יותאמו לרב מפתח )מאסטר קי( על פי שיטת הפירמדה.

או ” DORMA“של  36כל הבריחים הנסתרים בדלתות הדו כנפיות יהיו כדגם  

 ש"ע.

 או ש"ע. D-3550מודל  RYOBIכל מחזירי השמן יהיו  

של "ירדני" ומתוצרת "אלום" )לפי החלטת 6102כל ידיות המנוף תהיינה כדגם  

( או ש"ע לרבות רוזטות עם חיבור סמוי לכנף. לכל כנפי הדלתות לפתיחה מנהלה

 מתוצרת "ליפסקי" או ש"ע. PVC -רגילה יורכבו מעצורי רצפה מ

 ויידרש. או ש"ע במידה JNP #10989011/98ידיות בהלה מדגם  

דלתות פח עבור ארונות תקשורת /חשמל יבוצעו לפי התקן ולפי הדרישות של יועץ  

 החשמל. 

 .מנהלכל סוגי הפירזול טעונים אישור ה 

מבחינת גוון וסוגי  מנהלמחיצות קלות בתאי שירותים יהיו מסוג א' ובאישור ה 

 פרזול.

 

    )הרכבה בבניין )כללי 

להרכבת הרכיבים בבניין, באופן מדוייק ומפולס  על הקבלן מוטלת מלוא האחריות 

 ולפי הוראות המהנדס.

 

  הרכבת המשקופים 

הרכבת המשקופים בבניין תבוצע בהתאם לתכניות האדריכליות הכלליות של  

 .מנהלהבניין, ולפי פרטים מאושרים על ידי ה

החדרת רגלי -עיגון משקופים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי  

ס"מ לפחות. לאורך פינות המפגש בין  9משקוף לתוך רצפת הבטון, בשיעור של ה

המשקוף לרצפת הבטון ו/או הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל", לשם 

 קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.

 

  איטום 
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הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד חדירת אוויר ומים בין המשקוף  

 משקוף לכנפיים.לקיר ובין ה

האיטום בין החלקים הנעים בכל רכיב יעשה באמצעות מברשות שעירות ו/או  

או רצועות או פרופילים פלסטיים  EPDMסרטי איום גמישים מגומי כגון: 

 או מנאופרן. PVCעשויים 

איטום המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי הפלדה יהיה באמצעות סרטי איטום  

 נ"ל.פלסטיים או גומי כ

בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף הפתח  

או במברשות ניילון  ET395דגם  PVCבאמצעות פסי גומי גמישים. פרופיל 

 בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של "סופרסיל" או ש"ע.

 

  התאמה לתקן ישראלי 

מכון התקנים כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור  

 הישראלי, לעמידות נגד אש, לפרק זמן המצורף בדף הדלת.

 

  פרזול לעבודות נגרות ומסגרות 

כל פרטי הפירזול יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן, בין שצויין הדבר בתכניות       

 ובין אם לא ויהיה כלול במחיר ההצעה. ותוברשימות  האדריכל

ם למפורט בשרטוטים, בכתב הכמויות  , כל הפירזול יהיה מסוג מעולה, בהתא 

, והקבלן יציע פריט אשר יהא מנהלהוביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט, ימליץ 

 והמפקח לפי דוגמא.ל מנהמהעליו לקבל אישור 

הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של הפריטים  

הנדרשים בטבלאות המצורפות, בצורה  )דלתות חלונות וכו'( ולהרכיבו לפי הסוגים

מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול, ובהתאם לשבלונות שיסופקו על ידי יצרני 

 וספקי הפירזול.

הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים הנדרשים,  

עיבודי משקעים, קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה המאושרת ובאופן שיתאימו 

 .ותולים שברשימות האדריכללפירז

קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי מסגרים  

 מומחים בלבד.

לפני ייצור הדלתות והמשקופים יגיש הקבלן תכניות ורשימות ייצור לאישור  

 . מנהלה

 ועל פי בתוכניות אדריכלותאספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול של  

 והמפקח. מנהלדוגמאות שיוצגו לאישור וקיבלו אישור ה

כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשרטוטים, בכתב הכמויות  

 בהתאם להנחיות המפקח. –והמחירים וביתר מסמכי החוזה, ובהעדר פירוט 

 האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות. 

מא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע תחילת על הקבלן להביא דוג 

 העבודה.
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  הוראות מיוחדות להרכבה ואופני מדידה 

 .אופני מדידה ותשלום לעבודות נגרות ומסגרות תכולת מחירים 

מחירי הפריטים כוללים את אספקת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל הפחת,  

כן כוללים המחירים את המלאכות הדרושות, ההתקנה וההרכבה במקום. 

האספקה וההרכבה של הפירזול, הזיגוג והרכבתו, הצביעה והאטמים, התאמה 

 למפתח מאסטר )כולל מפתחות מאסטר( וכו'.

מחירי הדלתות, החלונות והתריסים כוללים את המלבנים )גם אם מחומר שונה(,  

 פרט לכנפי העץ הנמדדים בנפרד.

, נמדדים עם הפריטים שלהם הם שייכים )גם סרגלי הזיגוג, סרגלי הלבשה וציפוי 

 אם הם עשויים מחומר שונה(.

תריסים, רשתות סורגים ושבכות ימדדו יחד ויכללו במחיר החלונות והדלתות  

 שהם שייכים להם.

מחירי מעקות, חלונות ואלמנטים אחרים, כמצויין בכתב הכמויות, המותקנים  

 באבץ חם. בהתקנה חיצונית של הבניין, כוללים גילוון

מחיר פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את כל המתואר  

 בתכניות ובמפרט, בקשר לאותו פריט. 

מחירי דלתות הפח, המוגדרות כדלתות אקוסטיות, כוללים את המילוי ושכבות  

 "פדופן", כמפורט ואת גומיות האטימות כמפורט.

ים את האספקה וההתקנה של פרופילי מחירי הדלתות, מכל הסוגים, כולל 

האטימות, המפורטים בתכניות וגם שאינם מפורטים בתכניות, ואת ההכנות 

 לקבלת הפרופילים הנ"ל בפרטי הדלתות והמשקופים.

 

   הערות כלליות והנחיות 

 תהליכי אישור ובדיקה לפרגולות  ועבודות עץ שאינם מוצר קטלוגי 

 – 9:9בקנ"מ  SHOP DRAWING יצור  שרטוטי מנהלהקבלן יגיש לאישור ה 

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם.  9:98

שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. 

הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל 

בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י  הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת

הקבלן ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת 

 העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

הקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי הפרגולה על פי הפרט כולל  

הכיסוי, שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  גילוון, צבע וחומר 

/מפקח. דגמי דמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי מנהלה

חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, 

מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה 

 תקנו. יו
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והמפקח כדי להשיג את  מנהלכל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת ה 

עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את  מנהלאישוריהם של המפקח וה

 סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.

אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים  

 ם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי המפקח.בדגמי הדמי, אלא א

/מפקח מנהלעל דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי ה 

 לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. 

הדמי ויפנה אותם  -גמיכאשר נתנה הוראה על ידי המפקח, הקבלן יהרוס את ד 

 מאתר הפרויקט.

  

 P.V.Cהנחיות כלליות לעבודות עץ ועץ סינטטי   16.16

 רפפות, וכל אלמנט חיפוי בעץ  -חיפוי קירות חוץ  

 

 החיפוי יבוצע בהתאם לפרטים וכתב הכמויות. 

 מ"ר. 0על הקבלן להכין דוגמא בשטח של לפחות  

 כל חומרים יהיו מסוג א' ולפי התקן. 

העץ יטופל במפעל באימפרגנציה הן נגד מזיקים ונזקי מזג אוויר והן נגד אש על הקבלן  כל 

להמציא למפקח מסמכים המעידים על סוגי החומרים בהם טופל העץ במפעל, שיטות 

 האימפרגנציה והתקנים בהם עומדים החומרים.

וזאת על מעכב הבעירה לעמוד בתקנים ובדרישות של כיבוי אש מועצה אזורית תמר  

 באחריות הקבלן.

 לאחר אישור העבודה על הקבלן להגן על החיפוי מנזק וזאת עד למסירה. 

מחיר היחידה כולל את כל חומרי הגלם כולל האימפרגנציה, כל עבודות החיתוך  

 .מנהלוההרכבה למצב מושלם לשביעות רצון המפקח וה

 

 דלתות פנים וחוץ  16.14

 ניסה לחדרי השירותים דלת מוסדית חד כנפית בכ  80.89.89
ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות  08-58/998דלת מוסדים חד כנפית מפח מגולוון במידות  

או צביעה  P.V.Cס"מ, ציפוי  08פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן, חלון עגול בקוטר 

ר , ידיות מתכת ומחזי989מ"מ ומנעול לפי  9.9בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 

 , תוצרת רינגל או ש"ע.מנהלשיאושר ע"י השמן בגוון ע"פ 

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה מושלמת ע"פ תכנית. 

 יחידה. אופן מדידה: 
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 כנפית בכניסה לחדרי חשמל ושירות-דלת רפפות דו  80.89.89
משתנים ע"פ תכנית אדריכלית, עם מילוי פוליאוריטן או צמר   דלת הרפפה בגדלים 

, כולל מנעול ידני, מפתח מסטר, בגוון שיאושר ע"י המנהלעים, משקוף פח צבוע סל

 צילינדר, זוג ידיות חסינות אש מנירוסטה, ורוזטות תוצרת רינגל או ש"ע.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה מושלמת ע"פ תכנית. 

 יחידה. אופן מדידה: 

 

 מערכת מחיצות לשירותים   80.89.89
עשויה לוחות פנוליק )טרספה( לרבות דלת  988/998ת לשירותים במידות מערכת מחיצו 

 ס"מ, דוגמאת "פנל פרוייקטים" או ש"ע. 08ברוחב 

 מ"מ אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.  99עובי הלוח  

המחיר כולל מחיצה אחת ודלת אחת לרבות רכיב הגבהה מהריצפה ע"פ יצרן  

 מנירוטסטה.

 סעיף זה מתייחס גם ל"תא נכים" בגודל ע"פ הוראות יצרן ולפי התקן. 

 העבודה כוללת הספקה, והרכבה בשטח. 

 יחידה. אופן מדידה: 

 

 פרגולות  16.14

 פרגולה מעל מבנה השירותים הצפוני  /16.14.1

חופה מ ,שיאושר ע"י המנהלפרגולה המורכבת מקונסטרוקציית פלדה ע"פ קונס' וגוון  

ס"מ ובאורכים משתנים  90/9.9תוצרת "פלדק" או ש"ע, בגודל  P.V.Cץ סינטטי לוחות ע

 לפי תכנית.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה בתנור במפעל והרכבה בשטח ללא ריתוך וקדיחה. 

 מטר רבוע. אופן המדידה: 

 

 רפפות בצידי מבנה השירותים הצפוני   16.14.12

 ,שיאושר ע"י המנהלה ע"פ קונס' וגוון מערכת רפפות המורכבת מקונסטרוקציית פלד 

ס"מ ובאורכים  90/9.9תוצרת "פלדק" או ש"ע, בגודל  P.V.Cמחופה לוחות עץ סינטטי 

 משתנים לפי תכנית.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה בתנור במפעל והרכבה בשטח ללא ריתוך וקדיחה. 

 מטר רבוע. אופן המדידה: 

 

 

 עבודות חשמל ותאורה  .14

והמפרט המיוחד הנוכחי חלק  80יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק כל העבודות 

 .80עבודות בחופים פרק  - 89
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 עבודות טיח וצבע  .12

 עבודות טיח.בחלק העוסק בראה מפרט כללי  -לגבי העבודות שלהלן 

 

 כללי  /12.1

 מפרט זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחוץ  

בתכניות, או במפרט המיוחד , קובעות הוראות מפורשות  בכל מקרה שלא נקבעו הוראות 

של המפרט הכללי ו/או לפי הנחיות ספקי ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות  85פרק 

 הוראות התקנים הישראליים המעודכנים בכל הנוגע לטיב החומרים וכו'.

 ב'.-מלא א' ו 9598תקן  

 

 דוגמאות 12.12 

מ"ר לפחות מכל סוג טיח  9.8 –ופנים בשטח של כ על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ  

ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין  לאישור המפקח, את הדוגמא המאושרת

 וקבלתו.

 

 בנוסף להוראות הנ"ל נקבע כי: 

   בשני הכיוונים, גמר השכבה  טיח הפנים יבוצע בשתי שכבות, ישר וחלק עם סרגל

 העליונה בשפשפת לבד.

  יח חוץ מכל הסוגים תבוצע שכבת הרבצה. מחיר השכבה הזו כלול מתחת לט

 במחיר טיח החוץ מכל סוג.

 

 הנחיות כלליות לעבודות טיח: 12.11 

  הכנת השטחים 

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום  

שת המפקח ע"י המפקח. על פי הצורך ועל פי דרי הפגישה ברשת פלסטית מאושרת

 יש לבצע גישורים ברשת ברזל.

המילוי יבוצע לכל  .9:9)ללא סיד וטיט(  חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט 

האורך והעומק עד קבלת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות מסוימים 

 יש לבצע כיסי ברשת פלסטית.

  ועד.עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המי 

במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או בניה יושארו קטעי קיר שקועים )אך ללא גילוי  

טיט מלט עם ערב משפר הדבקה  ע"י הברזלים( על הקבלן לבצע יישור הקיר

המפקח. בעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה כשכבת טיח  על ידי שיאושרו

 נוספת.

 

  פינות וחריצי הפרדה 
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ר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים יהיו חדים הפינות בין קיר לקי  

וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים, בכל פינה )מישורית או אופקית( יותקן 

 מתועשת מגולוונת עם פינת פלסטיק. )טיח חוץ או פנים( XPMפינת 

יעת מ"מ לפי קב 9-98מ"מ וברוחב  98בין הקירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק  

 המפקח.

בין קירות מטויחים תקרות בטון וכן שטחים מטויחים מאלמנטים שונים )כמו  

מ"מ ובעומק  9-9תקרות רביץ וקירות או תקרות בטון( יש לבצע חריץ בעובי 

 מ"מ.98

  

  "טיח "דק 

מ"מ המשמש להכנת משטחי  0 -טיח ליישור בטונים. הכוונה לטיח בעובי של כ 

 ה ו/או לציפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מישרת.קירות ועמודי בטון לצביע

  

  טיח פנים רגיל 

 טיח כהכנה לצביעה 

, במפרט הכללי 858999טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף  

 גמר חלק. –מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  99בעובי 

 טיח כהכנה לשליכט דקורטיבי 

 ן א', אך ללא שליכט.הכל בסעיף קט 

 

   דרישות כלליות –טיח פנים וטיח חוץ רגיל 

ליישם את השכבה  לאחר מכן ימים ורק 9יש לאפשר את השכבה התחתונה   

ימים לפחות. יש לראות  9השניה. את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

ד דרישה זו כעקרונית והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומ

בדרישות. מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות ובכל מקום לפי דרישת 

 המפקח וכן עיבוד בקווים מעוגלים ומשופעים .

הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים שכבה עליונה )שליכט( יבוצע בקטעי טיח  

המיועדים לצביעה קטעי טיח שמיועדים לציפוי שליכט דקורטיבי יבוצעו ללא 

 שליכט.

 

  טיח חוץ רגיל 

 העבודה כוללת: 

 שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים.  

ובתוספת מוסף  9:9ביצוע שכבה ראשונה )הרבצה( במלט צמנט וחול גם ביחס  

ק"ג למ"ק מלט מוכן, מוסף  088 -סנטטי דוחה מים, תכולת הצמנט לא פחות מ

ומך התערובת " במינון לפי הוראות היצרן או שווה ערך. ס 099יהיה דוגמת "סולן 

יהיה ממין השמנה הסמיכה. הרבצה תבוצע על הקיר בכך טייחים ותכסה באופן 

 מ"מ. 0שווה את כל השטח בעובי מינימלי של 
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 מ"מ לפחות. 99ביצוע שכבה שנייה בעובי של  

ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן ותמיסת חומר סינתטי דוחה  988הרכב המלט )טיט( :  

 9%, בכמות של  9:9או שווה ערך מדולל  090מים )כגון: מלפלסט, סולן 

 מהתערובת(.

 השכבה תעובד בשפשפת עץ, פני השכבה יהיו חלקים ללא חורים ו/או סדקים. 

 עבודה כוללת עיבוד גליפים , קנטים, פינות וכו'. 

ימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש מוחלט, לפני  9יש לבצע אשפרת הטיח במשך   

 התחלת 

 ציפוי העליונה.שכבת ה העבודות  

במידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה ציפוי דקורטיבי מחוספס מורכב משרפים  

שרפים סנטטים עם אגרגטים, השכבה השנייה )המיישרת(  אקרילים, או תמיסות

מתאים אחר אשר יאפשר עבודות ולא  כמפורט לעיל תכיל במקום הסיד, מוסף

והוראות של יצרן  בהתאם להנחיותיתקוף מבחינה "כימית" הציפוי העליון , הכל 

 הציפוי העליון ובתאום עמו, כל זה ללא תוספת למחיר שנקוב בכתב הכמויות.

כאמור בהסכם, לא יהיו תוספות בגין  המחיר היינו מחיר פאושלי  אופן המדידה:

 דידה.מ

 

  סרגלי פילוס ופינות 

  

יח והבטחת בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הט 

 טיח מישורי בעובי אחיד של כל השטח.

 פינות לטיח פנים יהיו עם פינות פלסטיק, דמוי פינה גרמנית או שווה ערך. 

 גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח. 

  

  תיקונים בטיח חדש אחרי עבודות שונות 

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון:  

רים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין נג

 ללא תשלום נוסף. –טיח  -הקבלן במסגרת עבודות ע"י טיח חדש לקיים יבוצעו

  

  )רשימת עבודות והספקת חומרים )קבלן 

הספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט שליכט רגיל, פינות  

 שליכט צבעוני(. גרמניות )למעט

טיח חוץ כולל הרבצה צמנטית, התזה של חלב צמנט על בטונים בתקרה קירות  

 מרתף עמודים וקורות כולל מרתף, כולל תיקוני בניה.

 בטון וטיח על גבי מזחלות מים בגגות. 

בטון משקופים עיוורים, חלונות, דלתות וצנרת חשמל, מים ומזגנים, תיקונים  

 צפה לבטן עם סומסום.לאחר התקנות צנרת בר

 ניקיון האתר בסיום העבודות ריכוז הפסולת במקום אחד באתר. 
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הרכבה מחדש  -טיח שחור, שלב ב'   -) שלב א'  הספקה והתקנת פיגום שתי פעמים 

לצורך ביצוע שליכט צבעוני( קשירת הפיגום אך ורק עם מוצמדות דרך החלונות 

 ללא חוט שזור ופלנקות.

 צול ברשת רביץ.)על פי הצורך(. 0סגירה צינורות  

 השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקנות. 

 כל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית.  

 

 עבודות ריצוף וחיפוי  .1/

 כללי  /1.1/

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

  .עבודות הכנה 

  .עבודות ריצוף וחיפוי 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן בשירותים  .9

 חיפוי משטחים באריחי גרניט פורצלן  .9

 חיפוי משטחים באריחי קרמיקה  .9

 

 דוגמאות  1.12/

 הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות: 

 דוגמאות של כל סוגי הריצוף והחיפוי בהתאם למפרט ובאיכות טובה.

בתחילת העבודה, על מנת למנוע עיכוב  מנהלהקבלן יגיש את הדוגמאות לאישור ה

 ם במידה ואלה לא עונים על הדרישות.באספקת האריחי

 

 ובדיקות  ((Mock-upsדגמי דמי   1.11/

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים: 

  DESIGN BURRO R10דגם  98/98מ' רבוע של ריצוף אריח גרניט פורצלן  9 .9

 .שיאושר ע"י המנהלתוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בשילוב ע"פ תכנית, ובגוון 

 DESIGNדגם  98/98חיפוי קיר ושיפולים של אריח גרניט פורצלן מ' רבוע של  9 .9

BURRO R10 שיאושר ע"י המנהל תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע, בגוון. 

 PERGAMONדגם  90.9/08, 98/08מ' רבוע של חיפוי קיר  בקרמיקה  9 .9

GLOSSY  שיאושר ע"י המנהלתוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון. 

 

 

 נה והנחיות כלליותעבודות הכ  1.15/

לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם  

 של המפרט הכללי ואשר יתאימו לעמידות שחיקה למבני ציבור. 08889כמוגדר בסעיף 
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הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף  

קו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות והחיפוי אשר יסופ

 המאושרות כאמור.

לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה  מנהלחומרי הריצוף והחיפוי יאושרו על ידי ה 

 והמיון של החומר מתוך אותה סדרת ייצור.

ן לקירות והן רשאי לדרוש סידור אחר של חומרי הריצוף והחיפוי )בדוגמה( ה מנהלה 

 לרצפות וזאת ללא תוספת תשלום.

פרט    –השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרג ופלס בכל הכיוונים  

אם צוין אחרת בתכניות. פני השטחים המיועדים לפני הביצוע הריצוף והחיפוי צריכים 

 להיות נקיים מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח.

במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע  

חיתוכים אלכסוניים, ייעשה חיתוך במסור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו )מחיר 

 החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודות החיפוי(.

דרישת הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בכמות לפי  

 .מנהלהמפקח ולשביעות רצוך ה

עבודות לכל סוגי הריצוף והחיפוי יכללו את כל אמצעי ההגנה והשמירה הדרושים בכדי  

למנוע פגיעות מכל סוג בעבודות שהושלמו, לרבות כיסוי והגנה בעזרת לוחות קרטון גלי 

 ויריעות פוליאתילן.

 988ת של חול הצמנט בשיעור של הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערוב 

ס"מ. שכבות  0מיוצב מחול ים בעובי  לאק"ג צמנט למ"ק. מעל תבוצע שכבת מילוי 

המילוי יונחו ישירות על גבי שכבת המדה )או רצפות הבטון(. המילוי יפוזר על גבי שטחים 

קטנים יחסית לפי מידת התקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תוכן בערמה מחוץ 

 שבו יש לפזר המילוי.לשטח 

 כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית )לחה(. 

 מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. 

הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד(. בתוספת ערב למניעת חדירת  

 ש"ע. של "פקורה" או A155רטיבות כדוגמת 

 

  חיפוי קירות וריצוף בקרמיקה 

אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. החרסינות יתאימו  

 990בת"י  0( סוג א'. אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה 9) 990לדרישות ת"י 

 .שיאושר ע"י המנהל ( מידות וגוון9)

 .9999אופן ההדבקה לפי ת"י 

חיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד כתשתית לחיפוי. לפני ביצוע עבודות ה 

מחירי עבודות החיפוי כוללים את שכבת הרקע הנ"ל. הטיט להדבקה יהיה טיט 

" תוצרת "שחל" או ש"ע מאושר על ידי 999צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל 

 המפקח.

, כמו מידות כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה אחידים 

כן, הגוון חייב להיות אחיד. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל 
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אריח שאינו מתאים בשל גודל גוון או פגם. הקבלן יזמין כמות מרצפות עודפת 

 למחושב וזאת כרזרבה לליקויים ולתיקונים שיידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי.

במפרט הכללי. החיפוי יבוצע בקווים  אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט 

עוברים, ישרים, בשני הכיוונים,. מידת האריחים כמצויין בתכניות ובכתב 

 הכמויות. סידור הנחת האריחים יהיה לפי תכניות החיפוי של האדריכל.

בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל שטח המרצפות,  

בגמר העבודה תיעשה בדיקה ובמקומות שיימצאו  כך שלא יישאר אף מקום ריק.

ריקים יפורקו המרצפות ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן. הטיט להדבקה יחיל 

 מוסף מיוחד לשיפור ההידבקות של אריחי הקרמיקה.

חיפוי וריצוף הקרמיקה יבוצע בעזרת "מרווחונים" )צלבים(, הקובעים את רוחב  

יושארו במקום עד לייבוש מלא של השטח. הכל  הפוגה לשני הכיוונים. המרווחונים

, לאחר בניית דגמי הדמי, בכל שטח או חלקי שטחים או בסוגים מנהללפי דרישת ה

שונים של מרווחונים באותו איזור. בכל מקום בו יהיה הפרשי גובה בריצוף 

 )חדרים רטובים, מרפסות( יש להניח פס אלומיניום בהפרדה לכל האורך.

חיתוך אריחים במסור במידות מיוחדות בצורות שונות בזוויות העבודה כוללת  

שונות לרבות חיתוך בעיגולים לקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש 

החיתוכים. על פי העיצוב בתכנית באופן שגם בין אריחים חתוכים יישמר מרווח 

דרישות  מ"מ אם לא נאמר אחרת, הכל לפי התכניות או 9הפוגה הקבוע ברוחב 

 .המנהל

לאחר ייבוש החיפוי והוצאת המרווחונים ימולאו הפוגות העוברות ברובה מסוג  

FLEXTIL ,)או ש"ע, מתאים לפוגה במעברים בין מישורי לאנכי )סף חלון למשל ,

 העבודה כוללת התקנה פיזית של פס אלומניום. 

 הגוון יוגש ע"י הקבלן לאישור המנהל. 

צבע הרובה ייקבע בעת  -ה מלאה להוראות היצרן יישום הרובה יהיה בהתאמ 

 הכנת המוקאפ.

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מן  

הקירות כגון צינורות וברזים על ידי אטימה לאסטרומרט באיזור המפקח וכן יש 

עבוד  פה.לסתום בחומר הנ"ל את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצ

סביב הפתחים של הצינורות מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך 

 מדויק של פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי אישור המפקח. 

לאחר השלמת ביצוע הרובה ינוקה המשטח המחופה באופן מושלם כולל ניקוי  

 בחומצה על פי  הצורך להסרת כל השאריות.

 

  :תכולת המחיר 

ללים סידורי שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי המחירים כו 

הרצפה וכד', מותאמים לחומר מסביבם, לרבות ניסור המרצפות למידות 

מדוייקות במיוחד במקומות שאין שיפולים וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

 אביזרי אינסטלציה וכיו"ב כולל ניסור בעיגול.
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ומיניום/פליז, בין חדרים ובין פנים וחוץ, יבוצע תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אל 

 לפני האיטום לקבלת האיטום עליו, אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויות. 

, לרבות מנהלהריצוף והחיפוי יהיו בקווים עוברים או בדוגמא אחרת לפי דרישת ה 

 ניקוי ודינוג בכל מקום שיידרש.

רות, מתחת ללוקרים וכו', הליטוש של השטחים היצוקים באתר, כגון חדרי שי 

אופקיים ואנכיים, כולל שימוש במכונה ו/או עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה, 

כדי להבטיח ליטוש מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם במכונה. הליטוש 

 כלול במחיר היציקה.

 לא תשולם כל תוספת עבור ריצוף, או הנחת שיש כדוגמאות. 

או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני במקרה של שילוב גוונים   

. יצויין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את כל מנהלורלוונטי עד לאישור ה

שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות 

ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר לא 

 בנפרד. ישולמו

מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים אריחים בחתכים שונים ותמורתם תשולם  

 ללא אבחנה במידותיהם.

כל מקום בו נדרש בתכניות או בפרטים שציפוי הרצפה )מכל סוג שהוא( ימשיך  

ויעלה על הקירות כפנלים, תימדד ההגבהה כהמשך שטח הרצפה ובמחיר תהיה 

 ליצירת ההעגלה.כלולה גם הרולקה הנדרשת 

 מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב, וביצוע "רובה". 

ארגזים מכל סוג של אריחי הריצוף  0מחירי היחידה כוללים רזרבה בכמות של  

והחיפוי, ארגזים אלו יימסרו לידי אחזקת אחראי במועצה ויישמרו לתחזוקה 

 בהמשך.

ילן, או לוחות מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי + פוליאת 

גבס/דיקטים/יוטה עם הגבס וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת רצפות שיש 

 וכיו"ב, כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית. 

בכל מקום בו מצויין מחיר יסוד יהיה רשאי המזמין לספק את החומר על חשבונו  

וד הנקוב ממחיר היס 0%ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצויין בתוספת 

 בגין פחת.

השיפולים יבוצעו שקועים במישור הקיר כך שתתקבל מישוריות אחת אחידה בין  

 הטיח לשיפולים, וזאת בכל סוגי הריצוף.

 

 חיפוי וריצוף משטחים  1.14/

 ריצוף אריח גרניט פורצלן   98.89.89

ון בגו ,תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע  DESIGN BURROדגם  98*98גודל כל אריח  

זאת על פי  -ובשילוב אריחים ללא דוגמא ועם דוגמא  שיוגש ע"י הקבלן לאישור המנהל,

 .התוכנית האדריכליתתכנית הפריסות ולפי סידור 

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף,  

 . מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הריצוף האדריכלית
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 לפי מטר רבוע. אופן המדידה: 

 

 חיפוי קירות באריח גרניט פורצלן   98.89.89

תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון   DESIGN BURROדגם  98*98גודל כל אריח  

זאת על פי  -ובשילוב אריחים ללא דוגמא ועם דוגמא  שיוגש ע"י הקבלן לאישור המנהל,

 .תיהאדריכלהתוכנית תכנית הפריסות ולפי 

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף,  

 מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. 

 לפי מטר רבוע. אופן המדידה: 

 

 חיפוי קירות באריח קרמיקה 98.89.89

ת "נגב קרמיקה" תוצר  PERGAMON GLOSSYדגם  98/08-ו 90.9/08גודל כל אריח  

 או ש"ע בגוון לבן מבריק.

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף,  

 מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. 

 לפי מטר רבוע. אופן המדידה: 

 

 עבודות צבע  .//

 .99ת צביעה פרק ראה מפרט כללי לעבודו –לגבי העבודות האלה  

 

 כללי /1.//

 במסגרת פרק זה על הקבלן לבצע את העבודות כמפורט להלן: 

  .צביעת קירות בצבע פלסטי דוגמת סופרקריל 

  קוניטקס.-צביעת קירות בצבע דוגמת סופר 

  .צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות 

  .צבע מגן כנגד עובש כדוגמת סטרידקס 

  /מנהלאו לפי דרישת המערכות צבע נוספות כמפורט להלן ו . 

   הצביעה תעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והוראות היצרן. הגוון יהיה

 .מנהלבהתאם לדרישות ה

 

 דוגמאות  12.//

על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, שבועיים לפני  

הדוגמאות ולהחליף תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן את 

הפרטים לפי הנחיות המפקח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח, עד לגמר 

 העבודות.
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 חומרים ומוצרים1הרכב ותכונות החומרים 

מערכות צבע להלן. הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות היא לפי  

 שיקול דעתו של המפקח.

 

 הנחיות לביצוע  11.//

פני הצביעה על הקבלן להכין את השטח לצביעה עם שכבת מרק )שפכטל( שכבה זו ל 

 תעשה על טיח יבש לחלוטין ונקי מחול )משופשף(

 

  :גימור וגוון 

, לפי קטלוג ייצרן. הגימור הסופי יהיה חלק מנהלהגוונים יהיו לפי בחירת ה 

לשמירת . הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה מנהלואחיד, בהתאמה לדרישות ה

הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. 

יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע  מנהלה

הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש 

 יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

 

  השכבות  פרמס 

, הוא מס' מינימלי נדרש 99' שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק מס 

של שכבות צבע. בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. 

שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות, עד 

ח לעניין זה היא או המפק מנהללקבלת גוון אחיד. מודגש בזאת, כי דעתו של ה

הקובעת. כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהיו על חשבון 

 הקבלן.

 

   צביעת קירות ותקרות 

הצביעה תעשה לפי הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית כנדרש לרבות ניקוי.  

שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון. הכנת השטח תכלול בין היתר גם 

 וך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חורים.הסרת לכל

 

 

 

  צביעת מוצרי מסגרות 

 98הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון פגמים בגלוון, על ידי צבע אבץ  

שכבות, צבע יסוד "מגינול" אפור ושתי שכבות צבע עליון.  9מיקרון ותכלול לפחות 

חר ניקוי בחול, תיקון פגמים במוצרים שאינם מגולוונים הצביעה תיעשה לא

שכבות צבע יסוד תואם לצבע עליון ושתי  9מקומים בשפכטל, ותכלול לפחות 

 שכבות צבע עליון.
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  צביעה בשכיבה 

 מ"ר ייצבעו בשכיבה. 8.9משטחים שגודלם עולה על  

 

  אופן הצביעה בשכבות 

 יש להקפיד על צביעה על משטח יבש לחלוטין. 

ן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכבות הרשום יש להקפיד על מרווח הזמ 

לכל מערכת צבע הוא מינימלי, מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור 

 . כיסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן.מנהלבאישור ה

 

  מערכות צבע 

הרשימה המופיעה מטה כוללת עבודות שאינן בהזמנת העבודה, ומתן התיאור  

 טכני הוא במידה ותהיה דרישה לכך.ה

 "פוליסיד" –סיד סינטטי   -

 שכבת יסוד "בונדרול".  -

 שכבות. 9-9צביעת "פוליסיד" מדולל,   -

 "אמולזין" –צבע אמונסיה   -

 צביעת יסוד "בונדרול".  -

 שכבות. 9-9צביעת "אמולזין" מדולל,   -

 "סופרקריל" –צבע אמולסיה אקרילי   -

 חים מטויחים בלבד(.צביעת יסוד "בונדרול" )במשט  -

 שכבות. 9צביעת "סופרקריל" מדולל   -

 ציפוי טקסטורה "טמבורטקס"  -

שכבת יסוד "בונדרול" )במשטחים מטויחים בלבד(, אח"כ שכבת   -

 "סופרקריל".

 ק"ג למ"ר. 9יישום "טמבורטקס" בשכבה אחת בגלילה בכמות של   -

 "אקרינול" –צבע מגן עובד   -

 שכבת יסוד "בונדרול" מדולל.  -

 צביעת "אקרינול" מדולל בשתי שכבות.  -

 צבע סינטטי "סופרלק"  -

צבע ראשון  –"אנטירוסט" אדום/אפור. לעץ  –שכבת יסוד: למתכת בלבד   -

 שכבות. 9-9סינטטי 

 שתי שכבות. –שכבה אחת, למתכת  –צבע "סופרלק": לעץ   -

 צבע סינטטי "איתן"   -

 יתן".שכבה ראשונה "איתן חום", מילוי פגמים, שכבת יסוד "א  -

 שכבות, לפי הנחיות היצרן. 9-9צביעת "איתן"   -
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 צבע "פוליאור"  -

ניקוי יסודי של המתכת )בבית המלאכה( מחלודה, לכלוך, שמנים וכו'   -

 במברשת פלדה ו/או באמצעים מכניים אחרים.

לא יאוחר משעתיים לאחר ניקוי  999שתי שכבות צבע יסוד "צינקכרומט"   -

 המתכת.

 ל, לאחר ההרכבה באתר.תיקוני צבע יסוד כנ"  -

מיקרון  988, בעובי מנהלשכבות צבע "פוליאור", בגוון לפי בחירת ה 9גמר   -

 מדוד ביבש.

 

  "סופרקריל" 

צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל" תוצרת  

, הכל לפי הוראות היצרן כמפורט מנהל"טמבור" או ש"ע בגוון על פי בחירת ה

 להלן:

 נת השטח על ידי הסרת לכלוך ושומן וסתימת חורים.הכ 

 טרפנטין. 98% -צביעת שכבה ראשונה ב"בונדרול" מדולל ב 

 מים. 98% -צביעת שכבה שניה ושלישית "סופרקריל", מדולל ב 

 

  )צבע מעכב אש ) אם תהיה דרישה 

על הקבלן לבצע ציפוי הגנה מפני אש לאלמנטים הקונסטרוקטיביים מפלדה )עבור  

 אלמנטים הנושאים בלבד (.ה

צבע חד רכיבי על בסיס מים תופח, למבני פלדה המסופק על ידי  -תיאור המוצר 

 " אנגליה, או ש"ע.COPONחברת "

 .מנהלעל פי בחירת ה – גוון הצבע 

רכיבים יש לערבב להומוגניות שלפני  –הצבע חד  –הכנת השטח וערכת הצבע  

 השימוש.

מק"ט  EA-9. יש ליישם יסוד אפוקסי SA 9.9לדרגה ניקוי אברזיבי  – על הפלדה 

מיקרון. בצביעה על צבע קיים יש לבצע לפי הוראות  98שכבה אחת בעובי  005-898

 הייצרן.

הסקת שומנים וחספוס מכני על פני השטח. יסוד אפוגל שכבה  – על פח מגולוון 

 רן.מיקרון. צביעה על צבע קיים מחייבת התייעצות עם היצ 98אחת בעובי 

 

 עבור אלמנטי פלדה גלויים 

של "טמבור" או  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר  

ש"ע. הביצעו בהתזה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה על מנת להביא 

דקות. מחיר הצביעה אינו כלול בעבודות  58את האלמנט לעמידות אש במשך 

 הקונסטרוקציה וישולם בנפרד.
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 ור אלמנטי פלדה לא גלוייםעב 

של "טמבור" )קוד  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר  

( או ש"ע. הביצוע במשיכה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל 00908מוצר 

 דקות. 58שתידרשנה, על מנת להביא את האלמנט לעמידות אש למשך 

 מחיר הצביעה כלול בעבודות הקונסטרוקציה. 

 כון התקניםאישור מ 

 על הקבלן לקבל אישור מעבדת בדיקה מאושר לביצוע על צביעת ההגנה מפני אש. 

 

   צבע מגן אקרילי נגד עובש 

 ישמש לצביעת קירות ותקרות בשירותים. –מסוג "סטרידקס", או ש"ע  

 ביצוע הצביעה כדלהלן: 

 9-99%שכבות צבע עם דילול מים  9ניקוי מאבק לכלוך, סתימת חורים וצביעת  

 שעות בין שכבה לשכבה לצורך ייבוש הגוון הלבן.  0שעתיים או 

 

  צביעת מעקות מפלדה מגולוונת 

 הצביעה תבוצע כדלקמן: 

 הכנת השטח .9

בדיקה וויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור  .9

 מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.

לחליפין באמצעות  במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני .9

 דטרגנט חם בהתזה.

+  GL 08%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה  .0

98% GH  מ"מ. 8.9-9.8בגודל 

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .9

 בחינה וויזואלית של השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .0

בץ באמצעות נייר לטש במידת הצורך, ליטוש במקומות כשל של ציפוי הא .9

. במידה והמוצר לא יאושר על ידי הלקוח, המוצר ייפסל ויוחזר 90גרעין 

 לגילוון.

 

  צביעה 

או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה  TRIBO (FRICTION) -איבוק בשיטת ה 

 OUT FREE(, בעלת תכונות HIGH BILD) HBעל בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

GASING  ון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" מיקר 08בעובי

יוגש ע"י הקבלן הגרמני לדהייה או ש"ע. הגוון  G.S.Bמאושרת לפי תקן  9888סדרה 

 .RALובגוון לפי קטלוג  מנהלה לאישור
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 קלייה 

דק',  98למשך  Cמעלות  908-999קלייה הדרגתית בתנור בטמפ' התחלתית של  

 דק' נוספות.  99למשך  C מעלות 908-998לאחר מכן 

 דק'. 99למשך  Cמעלות  909 -לא תפחת מ המתכתטמפ'  הערה: 

 

 קירור 

קירור הדרגתי לטמפ' המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם  

 לפחות. Cמעלות  99-08ירדה הטמפ' לרמה של 

 

 :בקרת איכות 

 בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .9

מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני  .9

 הצביעה.

מ"מ על גבי  9תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של  .9

 לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין.

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את המעקה. .0

 

  אריזה 

 ם בועות אוויר להגנה מושלמת.המוצר יגיע לאתר עטוף ביריעות פוליאתילן ע 

 

  .כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות 

 

  צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון 

 

  הכנת השטח 

במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות   .9

 דטרגנט חם בהתזה.

+  GL 08%ל בהרכב ש GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה   .9

98% GH  מ"מ. 8.9-9.8בגודל 

 

  צביעה 

פוליאסטר או פוליאסטר -איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי 

 מיקרון לפחות.  08טהור בגוון לפי דרישת המזמין בעובי 
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 9888האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה   הערה:

או ש"ע. הגוון לפי  UVהגרמני לעמידות בקרינת  G.S.Bמאושרת לפי תקן 

 דרישת המזמין.

ושכבה שניה  Aהצביעה תבוצע בשתי שכבות. שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון  

, מותאם מנהל, לפי בחירת הBמיקרון בגוון  08בטקסטורה בעובי מינימלי של 

 .RALלקטלוג 

 

  קלייה 

 ותנה בסוג האבקה ועובי החומר. דק' לפחות, מ 99למשך  ºC 988בתנור בטמפ' של  

 דק' לפחות. 98למשך  ºC909 -טמפ' המתכת לא תפחת מ הערה: 

 

  בקרת איכות 

 בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.  .9

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת.  .9

מ"מ על גבי  9תתבצע בדיקת אדהזייה באמצעות משרט במרווחים של   .9

 ות ביקורת אשר יספקו על ידי המזמין.לוחי

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף.  .0

 

  אריזה 

כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם בועות  

 אוויר להגנה מושלמת מפני פגיעות ושריטות.

 

  )צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח 

 צבע פלסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. –ן קירות בטו 

צבע אקרילי מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא  –עמודי בטון  

 ומושלם.

 

  תחולת העבודות 

של המפרט הכללי, תכלולנה עבודות הצביעה גם את  99בנוסף לנאמר בפרק  

 הנושאים הבאים ולא תשולם כל תוספת עבורם:

 העבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע הצביעה. כל  .9

 .מנהלהתאמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות ה  .9

 

  תיקוני צבע 

במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי צביעה ויסוד קירות ותקרות כלולים  

 תיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנהל.
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  ןאחריות הקבל 

אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות, מסגרות, צנרת וכד', וכמו  

כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש שנים מיום קבלת 

 העבודה על ידי המזמין.

 

  בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 

מוד בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יע 

 הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה.

על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים, מאושר על ידי המפקח, אשר  

 ישמש לבדיקת עובי השכבות.

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת  

 עליונה השניה.הגלויה, לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע ה

 

  הקפדה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה 

 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא: 

 בהכנת הרקע.  .9

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה.  .9

בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת או כל   .9

ו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה אביזרים אחרים שיוכנס

אחת בבניין בזמן שיבצעו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פרט 

 על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים.

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת.  .0

ל הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם, לשביעות רצונו ש  .9

 המפקח.

 

 עבודות אלומיניום   .2/

 " של "עבודות אלומיניום" במפרט הכללי.99בהתאמה למספר הפרק "  הערה:

 

 כללי  /2.1/

 מודגש בזאת, כי כל מוצרי האלומיניום יהיו מסוג א' של היצרן. 

 הדרישות המפורטות מטה מתייחסות לפרטי האלומיניום. 

 לי לעבודות אלומיניום.הנחיות אלו, מהוות תוספת מחייבת למפרט הכל 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה והתכניות לבין המפרט הכללי  

 הנ"ל, הנחיות אלה עדיפות ומחייבות.

 , כמפרט מנחה, המחייב דרישות מינימליות.8059רואים את המפרט  
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 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

 חלונות אלומניום בשירותים 

 

 אותדוגמ  2.12/

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להכין דגם )"אב טיפוס"(  

 , כולל פירזול והרכבה בבניין.מנהלשל חלון אחד מכל סוג על פי בחירת ה

על כל דגם ו/או  מנהלאין להתחיל בייצור של הפירטים האחרים לפני קבלת אישור ה 

ב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכי

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

לפי דרישת המהנדס, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון: פרופילים,  

זכוכית לסוגיה, דיגמי פירזול, וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב אשר יידרש על 

 רשימה לעיל( ולהרכיבו בבניין.)בנוסף לדגמים המפורטים ב מנהלידי ה

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המהנדס( על חשבונו  

 הוא.

 

  הגנה על רכיבים באתר 

כל רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית.  

המפקח , לצורך לאחר ההרכבה, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של 

 הבטחת מוצרים מפני פגיעה, עד מסירת הבניין למזמין.

 

  בדיקות מעבדה 

המזמין רשאי לדרוש בדיקת כל אלמנט בחזית, במעבדת מכון התקנים ועל פי  

בתקן המתאים וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים 

בדיקות חוזרות, אם שהוא מציע לדרישות המפרט, כל הבדיקות הנ"ל, לרבות 

 תידרשנה, תהיינה כלולות במחירי הסעיפים ולא תשולמנה בנפרד.

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות אלומניום  2.12/

  קבלנים לביצוע עבודות אלומיניום 

והמפקח רשימת קבלני משנה )רשימת שלושה  מנהלעל הקבלן להגיש לאישור ה 

 ניום וזאת לפני ביצוע העבודות.קבלני משנה לפחות( לביצוע עבודות האלומי

רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל קבלן משנה לביצוע עבודות, כפי שימצא  מנהלה 

לנכון. רשימה כזאת, תהיה הרשימה ממנה יבחר הקבלן את קבלן המשנה שלו 

 לביצוע העבודות הנ"ל.

 

  התאמה לדרישות התכנוניות 

ם מהווים אינפורמציה ראשונית והמפרטים הטכניים למיניה ותתכניות האדריכל 

מחייבת, ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה שבכתב 
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הכמויות( ייעשו על ידו ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה על ידי 

ו/או המפקח ולשביעות רצונם המלאה, כגון: סוגי הפרופילים, גודל  מנהלה

יבור, חיזוק וייצוב וחיבורם לאלמנטים הפרופילים ועוביים, שיטות הח

הקונסטרוקטיביים של הבניין )סוג וחומר החיבור ביניהם(, שיטות וחומרי 

האיטום, שיטות הזיגוג והרכבת הפירזול לאלמנטים השונים, ההגנה על המוצרים 

וכד', כך שהמוצר הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין מכל הבחינות, בצורה 

, וזאת גם אם חלק מנהלביעות רצונו המלאה של ההמושלמת ביותר, לש

 ותמהדרישות לא תהיינה נתונות בתכניות האדריכל

אם ברשימות רכיבי האלומיניום צויינה תוצרת מסויימת לגבי רכיבי האלומיניום  

או לגבי חלקים מהם, על הקבלן לספק רכיבים וחלקים אלה מן התוצרת הנדרשת, 

 כשוות ערך לה. אישר תוצרת אחרת מנהלפרט אם ה

 

  תכניות והרכבה 

הקבלן יעביר לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר. התכניות הנ"ל  

. חתכים ופרטים הנוגעים לאופן מנהלתכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה ל

הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד, כולל כל החיבורים והחיזוקים 

, וזאת לפני התחלת מנהלהיינה חייבות באישור הלמעטפת. התכניות הנ"ל ת

תימסרנה לקבלן  המנהלהייצור. מערכת תכניות מאושרות וחתומות על ידי 

אינו משחרר במאומה  מנהל, אישור תכניות ההרכבה על ידי המנהלהבאמצעות 

את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל 

 בבניין.התאמת המוצר למציאות 

 

  מידות הפרופילים 

כל המסגרות והחלוקות האופקיות והאנכיות תהיינה עשויות מפרופילי אלומיניום  

מ"מ ובמידות חתך  9.0 -מקצועיים, משוכים עם דפנות, בעלות עובי שלא יפחת מ

, 9508בהתאם לגודל ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים ולפי המפרט הכללי 

 אלא אם צויין אחרת.

 

   164/סיווג מוצרי האלומיניום לפי ת"י 

כל סדרות הפרופילים המופיעות מטה, הן במידה ולא נאמר אחרת בתכניות, או  

 בכתב הכמויות.

 

  ניתוק מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים 

אין להצמיד חלקי אלומיניום לקירות בטון במגע ישיר. על הקבלן לספק ולהרכיב  

ם הנ"ל. כמו כן, אין להרשות מגע ישיר בין חומרי עזר להפרדת החומרי

האלומיניום למתכת ברזלית ו/או מתכת אחרת. בנוסף, יקבע מבנה החלון באופן 

 שלא ייוצר גשר תרמי בין חוץ לפנים.

 

  חיבורים 
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כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות, ברגים וכד', הגלויים  

 אש.מר מנהלאלא אם אישר זאת ה –לעיין 

 חלד.-יותר שימוש אך ורק בברגים עשויים פלדת אל 

 

  זכוכית 

, באיכות הגבוהה ביותר ומישוריים TAOLFכל לוחות הזכוכית יהיו בעיבוד  

 לחלוטין, וללא בועות, גלים, פגמים וכד'.

עובי הזכוכית בכל רכיב ברשימה או בחלק מרכיב יהיה כמתואר בדף הרכיב או  

 ן השניים(.)לעבה מבי 5589לפי ת"י 

 כל הזכוכית תהיה מחוסמת. 

 

  זיגוג 

את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה, על הקבלן להראות בתכניות ההרכבה ולקבל את  

 .מנהלאישור ה

סרגלי הזיגוג יהיו ללא ברגים ומסמרות, ופרופיל הזיגוג )אטם הזיגוג( יהיה מגומי  

 ר ומים.( להבטחת איטום מוחלט נגד חדירת אוויPVC"נאופרן" )ולא 

לאחר גמר ההרכבה בבניין, ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמן את  

הזכוכית באופן בולט ויתריע על קיומה. למרות האמור כאן, אחראי הקבלן 

לשלמות הזכוכית עד לסיום כל העבודות ומסירתן למזמין. כל מוצרי האלומיניום 

 כוללים זכוכית בידודית כפולה בהתאם לרשימות.

נציין באופן מיוחד, שבמידה ובמוצר מסויים תוכנס זכוכית כפולה, כל האביזרים  

והפרופילים של החלון יותאמו לכך, והתוספת המשולמת לקבלן עבור שינוי סוג 

הזכוכית כוללת בחובה גם את השינוי של סוג הזכוכית הנ"ל וגם את שינוי 

 והתאמת הפרופילים.

  

  לקבל אישור לפני הביצוע פירזול )לרבות מנעולים( כדי 

יוצגו דוגמאות מכל סוגי הפירזול כמפורט ברשימת רכיבי ההשלמה  מנהלל 

 ובמפרט במיוחד.

 חלד.-כל אביזרי המתכת יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת אל 

באופן כללי, הצירים, צירי המספריים, מחזירי השמן, הגלגלים לגרירה וכיו"ב,  

קל הכנפיים לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים חייבים להתאים לגודל ולמש

הקיימים )בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר( ולהיות באיכות מעולה. לשם הבטחת 

 פעולה תקינה נוחה וקלה של החלקים הנעים ברכיב.

כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות הרכיבים  

 פיים הוחלט לשנות את הפירזול(:)או שגם בגלל משקל וגודל הכנ

 

 כל הצירים הצידיים יהיו עם מסיבי "אוקולון" באיכות מעולה. .9
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של "ירדני" לרבות כל  9999כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים, כדגם  .9

)למעט החלקים הנוספים( או ש"ע.  9909מערכות הבטחון, כמתואר בקטלוג 

 9 -בהתאם, לפי קומות  מנעולי הדלתות יותאמו לרבות מפתח מאסטר קיי

 דרגות.

 " או ש"ע.DORMAשל " STכל מחזירי השמן העליונים יהיו בדגם  .9

" או DORMAשל " BTSכל מחזירי השמן השקועים ברצפה יהיו כדגם  .0

 ש"ע, בשילוב עם צירים אנכיים מותאמים למשקל הכנף ובאיכות מעולה.

" DORMA" של 90כל הבריחים הנסתרים בדלתות הדו כנפיות יהיו כדגם  .9

 או ש"ע, לכל כנף זוג בריחים, עליון ותחתון.

של "אלום" או  G65כל ידיות האחיזה לדלתות פתיחה רגילה תהיינה כדגם  .0

 .מנהלש"ע, בגוון לפי אישור ה

של "אלום" או ש"ע,  G65כל ידיות האחיזה לדלתות ההזזה תהיינה כדגם  .9

 .מנהלבגוון לפי אישור ה

 

  עבודות פירזול לאלומיניום 

בכל רכיבי מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתם והפעלתם יש לספק ולהרכיב פירזול  

כגון: צירים, ידיות, כל סוגי המנעולים, מפתחות, עיניות הצצה, סגרים, בריחים, 

רוזטות, שלטים, כפתורי דלת וכו', כל הפירזול השייך לדגם המצויין כשווה ערך 

 בתוספת פירזול מיוחד כמתואר בדף הרכיב.

ל חלקי הפירזול יכללו במחירי הרכיבים למיניהם, לרבות האספקה וההרכבה של כ 

כל הפירזול הדרוש. לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין אספקת 

 והרכבת פירזול זה או אחר.

בחר והשלים את ההוראות  מנהלהעבודות יבוצעו על ידי הקבלן אך ורק לאחר שה 

 ללא יוצא מן הכלל.לגבי כל הפירזול הדרוש 

קביעת הפירזול לרכיבי האלומיניום תעשה על ידי אביזרים וברגים מקוריים לסוג  

 .מנהלהפרופיל המצויין. גוון הידיות לבחירת ה

חייב הקבלן לפרק את כל הפירזול לקראת ביצוע  –בכל העבודות אותן יש לצבוע  

 הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה.

נעולים ימויינו, יושחלו על טבעת, יסומנו בצורה ברורה כל המפתחות של המ 

וימסרו למזמין בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי האגף 

והדלת אליהם הותאם. מס' עותקים מהמפתחות הדרושים לכל מנעול יקבע 

 בלעדית על ידי המזמין.

 

  צבע 

תנור )אלא אם צויין אחרת התזת צבע: רטוב מסוג סיליקון פוליאסטר וייבוש ב 

 ברשימת הרכיבים(.

, הצבע יהיה מסוג "מגורען מנהלגוון: הצביעה תבוצע בגוון שיקבע על ידי ה 

 מתכתי".
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 שנים על עמידות האיכות ויציבות הגוון. 9-אחריות: הקבלן יידרש לתת אחריות ל 

 מיקרון מינימום. 98עובי הציפוי:  

 .מנהלאילגון: בגוון לבחירת ה 

 

  טמים וחומרי איטוםא 

 .E.P.D.Mכל האטמים יהיו עשויים מגומי  

האיטום בכל החלקים הנעים, בכל רכיב, יעשה באמצעות מברשות שעירות ו/או  

 .E.P.D.Mסרטי איטום גמישים מגומי 

איטום החיבורים בין מסגרת הרכיב לחלקי המבנה או למלבן הסמוי יבוצע  

 מנהליליקון או חומר ש"ע, באישור הבאמצעות מרק פלסטי לאיטום על בסיס ס

עם כיסוי בסרגלי אלומיניום מתאימים )הלבשות( להבטחת התאמה מושלמת 

 ואטימות מושלמת בין הרכיב לבין המבנה.

בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף הפתח  

ת ניילון או במברשו TS-395, דגם PVCבאמצעות פסי גומי גמישים, בפרופיל 

 בפרופיל אלומיניום, דגם מאושר של "סופרסיל" או ש"ע.

 

  :חומרי האיטום יתאימו לשימוש שייעשה בהם 

אין להשתמש בסיליקון אצטי במקומות בהן הוא בא במגע עם צבע או  .9

 אלמנטי בניין עשויים בטון, אבן, טיח וכו'.

גב של תפר איטום יהיה תמיד בין שני משטחים ולא יותר. יש להשתמש ב .9

 פוליאתילן מוקצף לצורך זה.

אין להשתמש בסיליקון לאיטום בין חלקי פרופילי האלומיניום בחומרי  .9

 (.0980)כגון ארפל מס'  E.P.D.Mאיטום אשר אינם מגיבים למגע עם 

יש להשתמש בחומרים מתאימים לאיטום חריצים צרים )כגון ארפל מס'  .0

 (.0980וארפל מס'  0989

 

 תחלונות ודלתו  2.11/

זכוכית בידודית  –הזכוכית בחלקים הקבועים והנגררים כמוגדר ברשימת האלומיניום  

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת. 9+99+0

חורי הניקוז יהיו בסף, מספרם גודלם ומיקומם יוודא ניקוז מושלם של המים  

 המצטברים במלבן.

צר, יהיו מקוריים, כל האביזרים, חומרי האיטום וכו', המשמשים לייצור והרכבת המו 

 לפי מידות ומפרט ייצרן האלומיניום.

 

 חלונות קיפ ודריי קיפ 

 0088חלונות קיפ אמריקאי בקרות בנויים )בשירותים, מחסנים וחדרים נוספים(  

מתוצרת "קליל" או  ש"ע )המפרטים זיגוג ופירזול על פי רשימות בקטגוריות המפורטות 

 מת אלומיניום לביצוע שתוכן ע"י הקבלן:לעיל. צורה ואופן חלוקה בהתאם לרשי
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 .מנהלידית לחלון בהתאם לבחירת ה .9

זכוכית  –הזכוכית בחלקים הקבועים והנפתחים כמוגדר ברשימת האלומיניום  .9

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת. 9+99+0בידודית 

חלק מהחלונות )בעיקר בשירותים( יכול שיהיו עם זכוכית  מנהלעל פי שיקול ה .9

 חלבית.

חלד, לא מגנטית. אורך המספריים יהיה -נגנון המספריים יהיה עשוי פלדת אלמ .0

 מתאים לגובה האגף, על פי הוראות ייצרן המספריים.

 .מנהלזווית פתיחת האגף על פי בחירת ה .9
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 האגף לפרויקטים מיוחדים -תהל מהנדסים יועצים  -244- 

   

 
 

 

 2/ -ו //ניקוז מערוצים  תעלת )מובל( - 5חלק 
 

 מוקדמות  .11

 99 -ו 99זמני מערוצים  זניקו )מובל( חלק מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע תעלת 

 ציבורי דרומי.החוף במסגרת שתבוצע 

מזוין יצוק באתר בגודל  טרומי ומבטון העבודות כוללות בניית מובל מעביר מים מבטון 

 לכיוון הבריכה לאורך הקצה הדרומי של החוף. כביש המלונותממ'  2x1.75(h)פנים 

בציפוי לה פתוחה עם מדרונות  בקצה המובל יבנה מתקן יציאה מבטון מזויין יצוק ותע

 +.99.98מפלס המים העתידי ב 9בריכה עד לרפ מדוייס, -ריפאבן 

 

 עבודות עפר   ./1

מילוי חוזר וכדומה יעשו בהתאם  החלפת קרקע, הידוק שתית, כל עבודות החפירה,  

של המפרט המיוחד הנוכחי, אם לא נאמר  89במפרט הכללי ובחלק  89של פרק  לדרישות

  אחרת.

דוח ודרישות יועץ הקרקע במהדורתו האחרונה המעודכנת מהווה חלק בלתי נפרד              

 ממפרט זה. 

על  קבלן לשמור את פני השטח יבשים במשך כל תקופת הביצוע, הן ע"י הסדרת מערכת  

תעלות היקפית עם שיפועי ניקוז זמניים לבורות שאיבה המאפשרות שאיבה וסילוק 

בכל אמצעי ו/או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח כל זאת על במשאבות טבולות ו/או 

 חשבונו וכלול בשכר החוזה.

מטר בהיקף קורות היסוד/ קירות היסוד.  9.8גבולות החפירה והמצעים לשתית יחרגו  

 אלא אם אין אפשרות לכך בהתאם לנסיבות בשטח. 

. לא יהיה שינוי עבודת החפירה/חציבה כוללת בתוכה פינוי עודפי החפירה לאתר מאושר 

 במחיר היחידה באם מבוצעת חפירה ו/או חציבה. 

מטר( יבוצעו בשיפועים בהתאם להמלצות יועץ  9.8דפנות גבולות החפירה )לאחר  

מעברי מכבש וויברציוני כבד. ובכל מקרה  9הקרקע. הידוק תשתית החפירה יבוצע ע"י 

 מודפ.אאשטו. 50%לצפיפות 

טין, תבוצע החלפת קרקע מתחת לרצפה. הכל כמפורט  במידה ותתגלה שכבת חוואר או 

 בדרישות יועץ הקרקע.  ג.י.א הנדסת קרקע בע"מ.

 

 עבודות בטון יצוק באתר  .12

 דיפון לצרכי חפירה: /.12

באם יהיה צורך בהגנה על חפירות ו/או על מתקנים ו/או על כבישים קיימים ו/או לכל  

את במידה ולא תהיה  אפשרות לבצע סיבת ביצוע אחרת  יבוצעו כלונסאות דיפון וז

 חפירה פתוחה עם שיפועים מינימליים מאושריים ע"י יועץ הקרקע. 
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ס"מ ,קדוחים  ויצוקים באתר. הכלונסאות  98כלונסאות הדיפון יהיו כלונסאות בקוטר  

ס"מ בין כלונס לכלונס. בראש  הכלונסאות תבוצע קורת  98יבוצעו במרווח של 

 ברזל הזיון יועבר ע"י המתכנן במידת וידרש ישום פתרון זה.קשר.עומק הכלונסאות ו

 

 סוג הבטון: 12.2

בתנאי בקרה טובים. הבטונים יהין בטונים מיוחדים  08-כל הבטונים יהיו לפחות מסוג ב 

 עמידים בפני סולפטים . אספקת הבטונים תעשה ממפעל בטון מוכר ומאושר. 

  

 תערובת הבטון  12.1

ג"ר/מ"ק. סוג ויצרן  088להוסיף סיבי פוליפרופילן בכמות של לתערובת הבטון יש  

 הסיבים יאושרו ע"י המתכנן ובכתב לפני השימוש. )הסיבים נכללים במחירי היחידה(.     

לרצפות הבטון יש להוסיף גם ערב לריסון התכווצות הבטון הכל בסיכום מראש לפני  

 היציקה עם המתכנן ובהמלצת טכנולוג חברת הבטון.

בנוסף הבטון יהיה עמיד בפני סולפטים וכלורידים .במקרה זה על הקבלן באמצעות טכנולוג                 

הבטון של המפעל המספק את הבטון לאשר את הבטונים לעמידה בדרישות אלו. בעבור 

 קיום הוראה זו לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן. 

 

 ןגמר רצפות בטו -צידי1דפנות אלמנטי בטון  12.5

כל צידי/דפנות אלמנטי הבטון באשר הן ולכל סוגיהם בחלקם הגלוי מעל פני הקרקע,  

 ס"מ מתחת לפני הפיתוח הסופיים( יבוצעו כאלמנטי בטון גלוי חלק.  98)כולל 

 גמר החלקת הליקופטר.  -רצפות הבטון של המעביר                

 קת הליקופטר. גמר החל -תקרת הבטון של מעביר המים                

במידה ויווצרו שקעים/סטיות תבניות אחת מהשניה, אי מישוריות וכדומה יבצע הקבלן  

ליטוש פני הבטון ו/או מילוי בהתזת בטון בתוספת דבק  והחלקתה. בשום מקרה אין 

 לבצע מילוי בטיח.  

 

 ס"מ. 0כיסוי הבטון ממוטות הזיון יהיה לפחות  89.9

ו/או דקים יבוצע מבטון "מייקו". לא תשולם כל תוספת מחיר  בטון באלמנטים גבוהים 89.0

 בעבור בטון "מייקו".

 ויברטורים בנוסף לויברטור אחד חלופי. 9בכל יציקה יהיו באתר לפחות  89.9

 

בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו/או סדיקה בבטון  והמתכנן יאשר ובכתב למפקח כי אין  89.0

חשבונו את הסגרגציה/ הסידוק ע"י ניקוי, חירוץ  בכך בעיה קונס', יתקן הקבלן ועל

 וישום טיט צמנט )ללא סיד(, בתוספת דבקים מאושרים ו/או במסטיק אלסטי מאושר. 

 

 מועדי יציקה 89.5

בכל מקרה של כוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך ומראש למפקח לתאום הנושא  

 מפקח ובכתב.כולל תאום הגעת המתכנן באם ידרש ולקבל אישור ה
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  כללי -יציקת הבטון  89.98

מטר. הקבלן ישתמש בשוקת מחוברת  8.0גובה נפילה חופשית של הבטון לא יעלה על  

לצנור גמיש ו/או בצינור גמיש. יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש 

 ובכתב עם המפקח/המתכנן על מיקומם ופרטיהם.

 

 1תקרותאשפרת הבטון ברצפות1קירות 89.99

 בגמר ההחלקה הרטבה והנחת יריעות מבד יוטה והרטבתם הרציפה.  רצפות1תקרות: 

 הצמדת יריעות מבד גיאוטכני או בדי יוטה והרטבתם הרציפה.   אשפרת קירות: 

 

 יציקה בטמפרטורות גבוהות 89.99

 מעלות. 99אין לבצע יציקת בטונים  במשך היום כאשר הטמפ' בחוץ  עולה על  

 לערך. 99:88בבוקר לערך ולאחר שעה  5כנן את היציקה עד אפשר לת 

 

 פלדת הזיון 89.99

פלדת זיון תהיה ממוטות פלדה בעלי כושר הידבקות משופר לפי ת"י. פלדת הזיון תסופק  

 לאתר ע"י ספק מוכר ומאושר ע"י הפיקוח.

 

 הארקות יסוד 89.90

 ת מתכנן החשמל.בכל אלמנטי הבטון תבוצע הארקת יסוד. הכל בהתאם לתכניו 

 

יתכן כי במקביל לעבודת הקבלן יופעלו ע"י המזמין קבלנים אחרים. תאום עבודתו עימם  89.99

חל על הקבלן, אין לבצע כל יציקה לפני אישור המפקח כי כל האלמנטים האמורים 

 לעבור/להיות מעוגנים  בבטון בוצעו. 

 

לן להבטיח שני מקורות אספקה מ"ק, על הקב 998ביציקת בטונים בכמות העולה על  89.90

 לבטון מובא. 

 

 ס"מ. 9.9/9.9כל פינות הבטון הגלויות יקטמו במשולש  89.99

 

ס"מ או עצר מים כימי מתנפח  PVC 99הוא יבוצע  מעצר מים –באם ידרש עצר מים  89.90

 של חברת סיקה. SIKA SWEELמסוג 
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 עבודות איטום   .14

 

 9 בעובי SBSפריימר ויריעת בידוד ביטומנית משוכללת  ע"ג מצע הבטון הרזה יבוצע 

 מ"מ.

 

 SBSע"ג דפנות קירות החיצוניים של המעביר יבוצע פריימר ויריעה ביטומנית משוכללת  

 ס"מ בהדבקה קרה. 9מ"מ ועליה הגנה מיכנית קל קר  9בעובי  

 

 9  בעובי  SBSביטומנית משוכללת ע"ג תקרת הבטון של המעביר יבוצע פריימר ויריעה 

 ס"מ .   0מדה בטון בעובי   מ"מ  ועליה יציקת 
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 מבוא לכתב כמויות ומחירים - 4חלק 
 

 כללי   ./1

למפרט זה מצורפים כנספחים כתבי כמויות, המתייחסים לכל אזור עבודה ולסוגי 

 העבודות השונים בנפרד.

 

 להלן חלוקת המבנים בכתב הכמויות:

 

הקמת אתר ההתארגנות, לרבות בודות כולל ע - התארגנות כללית - /1מבנה 

 פירוק האתר, ומערכת שקילה באתר הכרייה.

וכביש  9בריכה כולל עבודות בשטח החוף בין  - הדרומיהחוף הציבורי  - 12מבנה 

המלונות. כמו כן עבודות בשביל הגישה לחוף 

מכביש המלונות, ובחנייה הציבורית, לרבות חציית 

 הכביש ע"י ניקוז מי תמלחת.

כולל עבודות בטון וחפירה לתחנה, עבודות  - תחנת שאיבה למי מלח - 11בנה מ

אינסטלציה בחוף הציבורי הדרומי ומתקן חשמל 

 לתחנה.

וכביש  9בריכה כולל עבודות בשטח החוף בין  - החוף הבינלאומי - 15מבנה 

המלונות. כמו כן עבודות בשביל הגישה לחוף 

לחת וקו ניקוז מי תממכביש המלונות, לרבות 

 סניקת מי מלח.

כולל עבודות בטון וחפירה ליסודות, עבודות הקמת  - מבנה שירותים - 14מבנה 

 המבנה וכל עבודות פנים.

 

 הבהרות לכתב הכמויות:

  לא כל פריט המתואר   כתב הכמויות מהווה השלמה לתכניות ולמפרט, ועל כן

רט בכתב הכמויות. אף בתכניות ו/או במפרט חייב למצוא את ביטויו המלא והמפו

אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות אין הדבר מחייב 

 מתן תיאורים דומים ליתרם.

   הכמויות המפורטות בכתב הכמויות, אינן קבועות ועשויות להשתנות. לא תוכר כל

תביעה של הקבלן לשינוי במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות עם כמות 

כלשהוא או סה"כ הכמויות  יגדלו או יקטנו בפועל,  וזאת בכפיפות לתנאים  בסעיף

 המפורטים בחוזה.

   אם צויינה בכתב הכמויות יחידת מידה שונה מזו הנדרשת בסעיף המדידה

 והתשלום במפרט, תהיה יחידת המדידה בכתב הכמויות הקובעת.

  כרז ותנאי הקבלן ימלא את כתב הכמויות לאחר שלמד וניתח את מסמכי המ

 אחר. רלוונטיהאתר וכל מידע 
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   בין שפורט ובין אם לאו, התשלום עבור כל פרטי העבודה יעשה על פי מחירי

היחידה שהוכנסו לסעיפי כתב הכמויות, ללא תלות בתנאים ומצבים כלשהם, 

הקרקע ומי -כגון: סוג, הרכב, תכונות, מיקום, עומק של החומרים המצויים בתת

 התהום.

  ור כל הדרישות המפורטות לעבודה ולמחויבויות הקבלן שאינן נכללות המחיר עב

או מצוינות בכתב הכמויות, ייחשב כמפוזר וכלול במחירים שהוכנסו על ידו 

 לסעיפים השונים בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 

       לגביהם נקבעו מחירי  סעיפיםמודגש כי כתב הכמויות והמחירים כולל

 הינם:, שמקסימום

 ביצוע מילוי בתוך מי הבריכה;  – 14.1/1./12.1סעיף 

 מילוי בשכבות בשטח היבשה;  – 14.121./12.1סעיף 

  ;ביצוע מילוי בתוך מי הבריכה – 14.1/1./15.1סעיף 

 מילוי בשכבות מעל מפלס המים בשטח היבשה. – 14.121./15.1סעיף 

 

כספית החורגת ביחס לאותם רכיבים, על המציע להימנע מהגשת הצעה 

המקסימום עלולה להביא לפסילת ההצעה, וזאת  ממחיריחריגה  .ממחירים אלו

מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לתיקון ליקויים בהצעת המחיר בהתאם 

 ההזמנה. מסמכילהוראות 

   .לא יוכנסו סעיפים חדשים ולא יעשה כל שינוי בסעיפים הקיימים שהם המחייבים 

  ת שהעבודה שבכתב הכמויות תבוצע במלואה או בחלקה. בין החברה אינה מתחייב

השאר, ביצוע חלק או כל הנכלל  בסעיפים, בפרטים ובכמויות עשוי להיות תלוי 

 ומושפע מתנאי האתר.

   סעיפי כתב הכמויות נרשמו בתמצית וכל הכמויות ניתנות באומדן. יש לראות כל

ות המתוארות בתוכניות, סעיף ככולל את הביצוע המושלם על הפעולות והדריש

 המיוחד.במפרט טכני  

   בכל מקרה שלא נרשם במפורש ש"המזמין" יבצע פעולה או ש"המזמין" יספק

 חומר או ציוד, נכללים ביצוע הפעולה והאספקה במסגרת סעיפי כתב הכמויות. 

  ש"ח, לא כולל מע"מ, קבועים וסופיים, לא תתווסף  -המחירים בכל סעיף הם ב

 מדה שהיא.עליהם כל הצ

   המדידה לתשלום תבוצע כמתואר בפרקים המתאימים של מפרט הכללי לעבודות

בניה. הכמויות המאושרות לתשלום תכלולנה את אלה שבוצעו בפועל ולא 

תכלולנה כמויות פחת ושאריות. מודגש כי בכל הפניה נוספת במסגרת מסמכי 

 מכרז זה ל"מפרט" תהיה ההפניה לאותו הסעיף בלבד.

 

 י יחידהמחיר  .12
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כנדרש  המחיר בכל סעיף כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות כולל התקורות,

לביצוע מושלם של העבודה, לרבות מוצרים ואביזרי עזר הנדרשים לבצוע העבודה בין אם 

 הוגדרו או לא הוגדרו בגוף התוכניות ו/או במפרט. 

כונות וכו', לרבות שמירתם מחירי היחידה בין השאר עבור אחסנת עפר, חומרים, כלים, מ

ושמירה/ הגנה על העבודות שבוצעו וכן עבור עבודות נלוות כגון מדידה, סימון, שמירה 

 וכו',  כל זאת בסעיפים המתאימים לכך.

לא תוכרנה תביעות עבור ביצוע פעולה או פרט כלשהם הכלולים בתוכניות או במפרט, או 

 מלא בכתב הכמויות.בתוכנית העבודה, גם אם לא ניתן להם תיאור 

 

מחירי היחידה יכללו את כל ההוצאות הנילוות לרבות מיסים מכסים ביטוחים הובלה 

והיה ולא נקב המציע מחיר לסעיף מסויים, יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו , וכו'

האחרים של כתב הכמויות והמציע יראה כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה 

 נוספת.

 

 ספקת אביזר תכלול קטלוגים, תיעוד והוראות הפעלה.מחירי א

 

יציין המציע:  –המציע חייב לנקוב סך מסויים בכל סעיף, ולגבי סעיף שכלול בסעיף אחר 

כלול בסעיף... במקרה ובעת ביקורת כתב הכמויות תמצא שגיאה חישובית במכפלת 

שב המזמין אך ורק מחירי היחידות בכמויות ו/או שגיאה בסיכום הסעיפים השונים, יתח

במחירי היחידות ויתקן בהתאם את סכומי הסעיפים, והסיכום הכללי בהתאם וסכום 

 מתוקן זה יחשב כסיכום הצעת המציע.

 

 
 מחירי היחידה לביצוע הפרויקט יכללו אספקת ציוד וכן: 

   העמסה, הובלה ופריקת חומרים )כולל עפר( לביצוע הסוללה ומבנים אחרים, הובלת

העבודה אל מקום העבודה וכן הובלת צוותי העבודה אל מקום העבודה  ציוד וכלי

 וממנו.

   ,שימוש בכלי עבודה ומכשירים למיניהם, מכונות, מתקני ריתוך, פיגומים, תמיכות

 ביצוע דרכי גישה זמניות וכיו"ב.

   כל ההוצאות הכרוכות בעבודות לוואי, כגון: חיבורי מים וחשמל זמניים לשימוש

 הקבלן. 

  ההוצאות הכרוכות בעבודות נוספות, כגון: חציבת חריצים ו/או פתחים  כל

 וסתימתם, תיקון פגמים ונזקים וכו.

   כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובאספקת תוכניות עבודה והתקנה כנדרש לפי

 התוכניות והמפרט המיוחד.

   כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תוכניותAs made  תוכניות עדות( בגמר ביצוע(

 ודות.העב
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   ,כל ההוצאות בגין מיסים סוציאליים, הוצאות ביטוח, ביטוח עובדים וצד שלישי

חבות מעבידים, הובלה ימית )לרבות ביטוח ימי( שחרור מהמכס, מיסי קניה 

 המוטלים על מוצרים ו/או חלקים בודדים.

   אחריות ושירות לעבודות ולמוצרים, לפי המוגדר במפרט המיוחד ובתנאי

 רבות ביצוע כל התיקונים בתקופה זו.ההתקשרות, ל

  .פעולות הדרושות במסגרת קבלן/ מזמין ו/או קבלן/ קבלן ראשי 

  .תקורות ורווחי הקבלן 

   כל דבר או פרט שהוא חלק אינטגראלי מבצוע מושלם של הנדרש גם עם לא הוזכר

 ספציפית במפרט או בכתב הכמויות.

 

 הבהרות לכתב הכמויות ומחירים מוצעים  .11

 ות עפר )לסוללה, להתקנת הצנרת ומבנים שונים(עבוד 

בכל מקום שכתוב "עבודות עפר" ו/או "חפירה" הכוונה היא ל"חפירה ו/או חציבה", בכל  

 .סוג של קרקע קיימת

המחיר לעבודות עפר חפירה ו/או חציבה ישולם לפי מ"ק חפור על פי מדידה, כולל כל  

 האמור לעיל.

פי מ"ק מילוי על פי מדידה וכולל ברור החומר לקבלת המחיר עבור המילוי ישולם על  

חומר מובחר כנדרש במפרט המיוחד לרבות פיזור בשכבות והידוק בהרטבה ובבקרה 

המים שמחירו תהיה לפי טון של חומר מובא  ךמלאה למעט עבודות מילוי סוללות בתו

  במפרט זה.  89.89.89ויחושב בהתאם לנאמר בסעיף 

 
 באתרעבודות בטון יצוק  

ביצוע לפי האמור במפרט  טכני מיוחד, לרבות הסעיף הדן באופני המדידה  א.

 המיוחדים.

 לפי התוכניות כפוף לאישור המנהל פרויקט. -מיקום תפרי הפסקת עבודה  ב.

הכנת רשימות ברזל להזמנה באחריותו הבלעדית של הקבלן. הרשימות שבתוכניות  ג.

 הן להתמצאות בלבד ולעריכת כמויות. 

 כל ההכנות לביצוע הארקה חשמל ליסודות לפי תוכנית מהנדס החשמל. ד.

יבוצע מבחן הידרוסטאטי לשוחות במאגר על חשבון הקבלן כפוף לאישור  -ה.    שוחות

 המנהל פרויקט.

 
 עבודות איטום 

 ביצוע לפי האמור במפרט המיוחד לרבות הסעיף הדן באופני המדידה המיוחדים. א.

וללים אספקה וגם את כל הבדיקות והאחריות למשך הזמן מחירי היחידה כ ב.

  המוגדר בתנאי ההתקשרות ו/או המפרט המיוחד.

 
 :עבודות שונות 

 עבודות מסגרות חרש1אומן 

 ביצוע לפי האמור במפרט המיוחד לרבות הסעיף הדן באופני המדידה המיוחדים. 
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 הנחת צנרת 

ן בתעלה כמתוכנן. הכול כלול במחיר הסעיפים כוללים ביצוע כל הנדרש לקבלת קו טמו 

 למ"א אף אם לא יצוין במפורש להלן. המחיר להנחת הצנרת כולל בין השאר:

הובלה ופיזור צינורות לאורך התוואי בתאום עם המזמין. אספקת והובלת  א.

 האביזרים וחומרי העזר ממקום אספקתם והחזרת העודפים מכל סיבה שהיא.

 רות.הכנת תוואי כולל דרכי שי ב.

ביצוע גישושים וחפירות לגילוי תשתיות מסומנות ולא מסומנות על גבי התוכניות.  ג.

 תיאומים נדרשים וכל תיקון שיידרש על פי דרישת מקורות ו/או כל רשות שהיא.

ביצוע חפירה ו/או חציבה ומילוי חוזר בחומר גרנולרי, סרט סימון וכל הנדרש  ד.

 תר מורשה.במפרט לרבות פינוי עודפי חפירה לא

ביצוע ריתוכים, קשתות מרותכות, השלמות בטון פנימי, תיקוני ראשיים, תיקוני  ה.

 בטון והעברת משחולת.

צביעת כל חלקי הפרט מעל פני הקרקע כולל אביזרים בצבע עליון בהתאם לתכנון  ו.

 או הנחיות המנהל פרויקט

, זפת, לקה נייר אספקת כל חומרי העזר על ידי הקבלן: ברגים, אומים, אטמים ז.

סיבי זכוכית, סרטי עטיפה, סרט טפלון לתבריגים, צבע יסוד לצינור פלדה, צבע 

עליון וכל חומרי עזר וחומרים אחרים הדרושים לביצוע שלם ומושלם של העבודה 

 והריתוכים, גם אם לא צוינו במפורש.

 החזרת פני השטח לקדמותם ותיקון נזקים שנגרמו. ח.

 ור החזרת השטח לקדמותו בגמר העבודה.לא תתקבל תוספת עב 

 

 יחידות המידה .15
תיאור פרטי העבודה מבוטא ביחידות מידה מטריות, מלבד מוצרים מסויימים )כגון: 

צינורות( אשר מקובל לבטאם ביחידות אנגלוסכסיות. המיקרא של יחידות המידה בכתב 

 הכמויות הוא כדלקמן :

 .מטר , מטר אורך, מטר עומק - מ', מ"א, מ"ע

 .מטר מרובע -  מ"ר

 .מטר מעוקב -  מ"ק

 .טון -  טון 

 .קילוגרם -  ק"ג

 .יחידה, חתיכה -   יח'

 .קומפלט, מחיר כולל מוצר מושלם -  קומפ'

  .נטושעות עבודה  0.9 - יום עבודה  
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 רשימת תוכניות
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 חוף ציבורי דרומי - 1חלק 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ ם תוכניתש מס' תוכנית

 שחםאדר'  -פיתוח נופי, גינון והשקייה 

 כניות פיתוחות

 31/02/03 1 1:500 תוכנית כללית 10-011

 31/02/03 1 1:250 0גיליון  -תוכנית פיתוח  10-010

 31/02/03 1 1:250 2גיליון  -תוכנית פיתוח  10-012

 31/02/03 1 1:250 3גיליון  -תוכנית פיתוח  10-013

 31/02/03 1 1:250 1גיליון  -תוכנית פיתוח  10-011

 31/02/03 1 1:250 חתכים ופרישת קירות 10-011

 תוכניות סימון

 31/02/03 1 05211 0גיליון  -תוכנית סימון  10-000

 31/02/03 1 05211 2גיליון  -תוכנית סימון  10-002

 31/02/03 1 05211 3גיליון  -תוכנית סימון  10-003

 31/02/03 1 05211 1גיליון  -תוכנית סימון  10-001

 תוכניות השקייה ושתילה

 31/02/03 1 05021 0גיליון  -תוכנית השקייה  10-020

 31/02/03 1 05021 2גיליון  -תוכנית השקייה  10-022

 31/02/03 1 05021 3גיליון  -תוכנית השקייה  10-023

 31/02/03 1 05021 0יון גיל -תוכנית שתילה  10-030

 31/02/03 1 05021 2גיליון  -תוכנית שתילה  10-032

 31/02/03 1 05021 3גיליון  -תוכנית שתילה  10-033

 תוכניות פרטים

 31/02/03 1 משתנה 0גיליון  -פרטים  10-010

2גיליון  -פרטים  10-012  31/02/03 1 משתנה 

3גיליון  -פרטים  10-013  31/02/03 1 משתנה 

1גיליון  -פרטים  10-011  31/02/03 1 משתנה 

1גיליון  -פרטים  10-011  31/02/03 1 משתנה 

1גיליון  -פרטים  10-011  31/02/03 1 משתנה 

1גיליון  -פרטים  10-011  31/02/03 1 משתנה 

8גיליון  -פרטים  10-018  31/02/03 1 משתנה 

0גיליון  -פרטים  10-010  31/02/03 1 משתנה 

01גיליון  -פרטים  10-011  31/02/03 1 משתנה 

00גיליון  -פרטים  10-010  31/02/03 1 משתנה 



  -242- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

  

 
 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ ם תוכניתש מס' תוכנית

02גיליון  -פרטים  10-012  31/02/03 1 משתנה 

03גיליון  -פרטים  10-013  31/02/03 1 משתנה 

01גיליון  -פרטים  10-011  31/02/03 1 משתנה 

 

 ריךתא מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 תהל - סוללות הגנה, התארגנות, סלילה וניקוז מי נגר, תאום מערכות

 31/02/03 1 051111 תנוחה כללית 211

 31/02/03 1 1:500 מפת מצב קיים 10-210

 31/02/03 1 1:500 תנוחה -תוכנית עבודות עפר  10-212

 31/02/03 1 1:500   סוללההחתכים לרוחב  -תכנית עבודות עפר 10-213

 31/02/03 1 05011 חתך טיפוסי ופרטים -דרך חירום  10-211

מערכת ניטור. פרט נקודות בקרת תזוזה. פרט  10-211

 צינור תצפית

0521 1 31/02/03 

 31/02/03 1 1:50 ,1:500 0תנוחה, פרטים וחתכים. גל.  -אתר התארגנות  10-211

 31/02/03 1 1:200 2תנוחה, פרטים וחתכים. גל.  -אתר התארגנות  10-211

 29/05/14 1 1:200/200 הנחת צינור ניקוז, חתך לאורך -אתר התארגנות  10-218

 31/02/03 1 שונה נספח התארגנות לבקשה להיתר הגבהת החוף 10-231

 31/02/03 1 05111 תנוחה כללית -תאום מערכות  09-400

 31/02/03 1 1:250 0תנוחה. גל.  -תאום מערכות 10-110

 31/02/03 1 1:250 2תנוחה. גל.  -תאום מערכות 10-112

 31/02/03 1 1:250 3תנוחה. גל.  -תאום מערכות 10-113

 31/02/03 1 1:500/100 הסוללה של חתכים לרוחב ע"ג  תאום מערכות 10-111

 29/05/14 1 1:500/100 חתכים לאורך -מערכת הניקוז  10-111

 29/05/14 1 שונה וחה וחתכיםמתקן יציאה, תנ -מערכת הניקוז  10-111

מתקן יציאה, תוכנית  -מערכת הניקוז  10-111

 קונסטרוקציה

 29/05/14 1 שונה

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 רבין מהנדסים בע"מ-פרי  -קונסטרוקציה  

 12/10/01 1 1:250 העמדה -פיתוח חוף מלון ישרוטל  10-311

 , 5KK24-B 01  ,MIS03 01 פרטים - 0גיליון  10-310

RK23-A 05 ,FW12 09 ,GS38 19  , 

SH02 20  ,FK09 23  ,FA08 25  ,FS23 26 , 

H12-B 27 ,FW11 10  

1:25 

1:10 

1:20 

1 12/10/01 

 ,RK23 06 ,FW14 13פרטים5  - 2גיליון  10-312

FW13-A 16, FK-15A 17 ,FA23 26, 

1:25 

1:10 

1 12/10/01 
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 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית
MH21 05 ,FK22 16 ,FS22 24 1:50 

 FK14 11 1:25פרט5  - 3גיליון  10-313

1:10 

1 12/10/01 

 FW10 12 ,33 ,31 ,31 1:25פרטים5  - 1גיליון  10-311

1:10 

1 12/10/01 

 רשימת פרטים חוף ישרוטל 10-311

  

- 1 12/10/01 

 C-B-A 0501פרט קיר חתך  10-311

05011 

1 12/10/01 

 
 

 תאריך הדורהמ קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

אי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ -מערכות מים וביוב   

 00/11/01 0 1:500 תנוחה כללית 09-500

 0 1:200 חלק א' 09-501
00/11/01 

 0 1:200 חלק ב' 09-502
00/11/01 

 0  חתכים לאורך קווי ביוב וניקוז  09-503
00/11/01 

 0  תוכנית פרטים 09-504
00/11/01 

ת פרטיםתוכני 09-505   0 
00/11/01 

 0  תוכנית תחנת שאיבה 09-506
00/11/01 

 

 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 

ח.ג.מ. מהנדסים ויועצים בע"מ -תחנת שאיבה למי מלח וקו ריקון   

וקו ריקון. תכנית כללי. למי מלחת"ש  09-610  05211 0 21/11/01 

ות ופרטים.. מבנה מעץ. חזיתמי מלחת"ש  09-611  0521 0 21/11/01 

. תנוחה וחתכים.למי מלחת"ש  09-612  0521 0 21/11/01 

 

ח.ג.מ. מהנדסים ויועצים בע"מ -תוכניות קונסטרוקציה לתחנת שאיבה   

 12/10/01 0 0521 תכנית רצפת בסיס למבנה 09-615

 

ח.ג.מ. מהנדסים ויועצים בע"מ -תוכניות חשמל לתחנת שאיבה   

.0ות חשמל. גיליון לוח 10-111   11 28/01/03 

.2לוחות חשמל. גיליון  10-111   11 28/01/03 

.3לוחות חשמל. גיליון  10-118   11 28/01/03 
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.1מקרא והערות + פרטים. גיליון     11 28/01/03 

.1פרטים. גיליון  –הארקת יסוד  09-750   11 28/01/03 

 28/01/03 11  מתקן חשמל תשתית צנרת באתר. 09-751

 
 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 

E.E.C.C הנדסת חשמל ותאורה חב'  -תוכניות חשמל, תאורה ותקשורת   

 11/01/03 1 05211 תוכנית תאורה ותקשורת  10-111

 

 

 בינלאומיחוף  - 2חלק 
 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 ר' שחםאד - , גינון והשקייהפיתוח נופי

 תוכניות פיתוח

 00/11/01 1 1:500 תוכנית כללית 01-011

 00/11/01 1 1:250 0גיליון  -תוכנית פיתוח  01-010

 00/11/01 1 1:250 2גיליון  -תוכנית פיתוח  01-012

 תוכניות סימון

 00/11/01 1 05211 0גיליון  -תוכנית סימון  01-000

 00/11/01 1 05211 2גיליון  -תוכנית סימון  01-002

 00/11/01 1 05011 0-3פרישת קירות  01-020

 00/11/01 1 05011 1-1פרישת קירות  01-022

 תוכניות פרטים

 00/11/01 1 משתנה 0גיליון    -פרטים  01-010

2   גיליון -פרטים  01-012  00/11/01 1 משתנה 

3   גיליון -פרטים  01-013  00/11/01 1 משתנה 

1  גיליון  -ם פרטי 01-011  00/11/01 1 משתנה 

1  גיליון  -פרטים  01-011  00/11/01 1 משתנה 

1  גיליון  -פרטים  01-011  00/11/01 1 משתנה 

15-157A  גיליון  -פרטים  7A 00/11/01 משתנה  

15-157B  גיליון  -פרטים  7B 00/11/01 משתנה  

8   גיליון -פרטים  01-018  00/11/01 1 משתנה 

0  גיליון  -פרטים  01-010  00/11/01 1 משתנה 
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 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

01  גיליון  -פרטים  01-011  00/11/01 1 משתנה 

00  גיליון  -פרטים  01-010  00/11/01 1 משתנה 

02  גיליון  -פרטים  01-012  00/11/01 1 משתנה 

 00/11/01 1 משתנה 13  גיליון  -פרטים  01-013

 00/11/01 1 משתנה 01  גיליון  -פרטים  01-011

 00/11/01 1 משתנה 01  גיליון  -פרטים  01-011

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ תוכניתשם  מס' תוכנית

 תהל -סוללות הגנה, התארגנות, סלילה וניקוז מי נגר, תאום מערכות 

 31/02/03 0 1:7500 תנוחה כללית 211

 31/02/03 0 1:500 מפת מצב קיים 01-210

 31/02/03 0 1:500 תנוחה -ר תוכנית עבודות עפ 15-202

15-203 
 חתכים לרוחב של הסוללה -תוכנית עבודות עפר 

 .1+181עד חתך  1+121מחתך 

1:500/1:100 0 31/02/03 

15-204 
 חתכים לרוחב של הסוללה -תוכנית עבודות עפר 

 .1+081עד חתך  1+181מחתך 

1:500/1:100 0 31/02/03 

 31/02/03 0 05011 רטיםחתך טיפוסי ופ -דרך חירום  15-205

15-206 
  -פרט נקודות בקרת תזוזה  -מערכת ניטור 

 פרט צינור תצפית

1:200, 1:10 0 31/02/03 

 31/02/03 0 1:500 תנוחה כללית -תאום מערכות  15-400

 31/02/03 0 1:250 0גיליון  -תנוחה  -תאום מערכות  15-401

 31/02/03 0 1:250 2גיליון  -תנוחה  -תאום מערכות  15-402

 31/02/03 0 1:250 3גיליון  -תנוחה  -תאום מערכות  15-403

 31/02/03 0 05211/05011 חתך לאורך -מערכת ניקוז  15-404

 31/02/03 0 1:25 תחנת שאיבה לניקוז 15-405

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 רבין מהנדסים בע"מ-פרי  -קונסטרוקציה  

 21/11/01 1 1:250 העמדה -פיתוח החוף הבינלאומי  01-321

 01/13/01 1 - רשימת פרטים החוף הבינלאומי 01-321

 01/13/01 1 1:100 )תוכנית( -קירות תומכים  15-327

 01/13/01 1 1:50 (פריסות) -קירות תומכים  15-328

 01/13/01 1 1:10 (חתכים) -קירות תומכים  15-329

 01/13/01 1 1:20 ודי הצללה בממברנהיסודות לעמ 15-330



  -221- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

  

 
 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

, 11, 10, 11, 01, 20, 22, 23, 10פרטים  - 0גיליון  15-331
21 ,21 

1:25 
1:10 
1:50 

1 01/13/01 

 1:25 00פרט  - 2גיליון  15-332

1:10 

1 01/13/01 

 1:50 )תוכנית( 81A ,81פרטים  - 3גיליון  15-333

1:100 

1 01/13/01 

 1:5 )חתכים( 81A ,81רטים פ - 1  גיליון 15-334

1:20 

1 01/13/01 

 1:25 11, 33, 31, 18, 81פרטים  - 1גיליון  15-335

1:10 

1:50 

1 01/13/01 

 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 אי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ -מערכות מים וביוב 

 00/11/01 0 1:500 תוכנית כללית 15-500

וחהתוכנית תנ 15-501  1:250 0 00/11/01 

 00/11/01 0 משתנה חתכים לאורך קווי ביוב וניקוז 15-502

 00/11/01 0 משתנה תוכנית פרטים 15-503

 00/11/01 0 משתנה תוכנית פרטים 15-504

 00/11/01 0 משתנה תוכנית תחנת שאיבה 15-505

מערכות מים וביוב -מבנה שירותים  15-506  00/11/01 0 משתנה 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית ' תוכניתמס

 אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ - חשמלעבודות 

לחוף הציבורי -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 15-700

 1גיליון -הבינלאומי

1:250 0 11/11/01 

 11/11/01 0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-701-702

 11/11/01 0 משתנה וע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומיפרטי ביצ 15-703-704

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-705-706

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-707-708

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-709-710
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  0 משתנה וע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומיפרטי ביצ 15-711-712

  0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף הציבורי הבינלאומי 15-713-714
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 נספח ב'
 

 בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם
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 כללי  ./

מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י    .9.9

מטעם  (Quality Assurance)בלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות הק

 המזמין. 

בכל העבודות נשוא  (Quality Control)הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית    .9.9

מכרז/חוזה זה. מערך הבקרה יפעל לבקר, לבדוק, לאשר ולתעד את כל פעילויות הקבלן, 

 דה בדרישות החוזה והמפרטים.הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמי

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות וניתוחם.    .9.9

כולל ניתוח  Excellמערכת המחשוב תכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב בסביבת 

 סטטיסטי וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות בתחום האיכות וסטטוס הטיפול בהם. 

מהקבלן, המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות גם לקבלן וגם  דרישות האיכות   .9.0

לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. לצורך כך, הקבלן יפעיל מערכת 

 בקרת איכות שתכלול גם את קבלני המשנה וכל ספקים.

 ו.אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני המשנה של   .9.9

המזמין תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת מערכת בקרת  .9.0

 האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט. 

מעבדת הפרויקט תתופעל ע"י מנהל בקרת האיכות באתר. ההתקשרות עם צוות המעבדה   .9.9

 תבוצע ע"י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה. 

 

 תנאים וכוח אדם –בקרת האיכות מערך   .2

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה, המבנה    .9.9

הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של המועמדים לאיוש התפקידים השונים 

לביצוע עבודת בקרת האיכות בפרויקט. אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ"ל יאפשר 

 מציע על ידי המזמין.פסילת ה

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות. מערך    .9.9

הבטחת האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר או לפסול מועמדים לתפקידים השונים 

 המוזכרים לעיל בכל עת. 

ע של מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצו   .9.9

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.  9הקבלן ושלה ניסיון מוכח של 

מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון בתחומי התשתיות, ותחומים    .9.0

אחרים על פי תחומי הביצוע העיקריים בפרויקט. בראש מערך בקרת האיכות יעמוד 

שאים הקשורים לאיכות  מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל הנו

שנים לפחות בתחום  9בפרויקט. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

 שנים. 9בקרת האיכות ובעל נסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות 
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כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בפרויקט    .9.9

וח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל הבטחת האיכות בכל שלבי הביצוע. כמות והקף כ

 מטעם המזמין.

מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של    .9.0

 הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד.

י מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדס 9.9בהמשך לאמור בסעיף    .9.9

 בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:

 .מהנדס אחראי לתחום תשתיות, עבודות עפר ופיתוח 

 .מהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה 

מהנדסי בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום    .9.0

 שנים 9ה אזרחית של לפחות בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדס

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות צוותי  .9.5

 מדידה בראשות מודד מוסמך.

כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות, בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט    .9.98

שלום בגין ביצוע כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת ת

 עבודה זו. 

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.  .9.99

 

 לימוד הפרויקט  .1

באחריות מנהל בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים הנדרשים   9.9

 מנהל לפני תחילת הביצוע.המ

ם ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכיעל מנהל ומהנדסי בקרת האיכות  9.9

 הבאים:

 תיאור הכללי של הפרויקט 

 התוכניות 

 המפרטים 

 כתבי הכמויות 

 האומדנים 

 לוחות הזמנים 

 הגורמים המעורבים 

 מבנה הארגוני של הפרויקט 

 חוזה עם המזמין 

 מפרט בקרת איכות של המזמין 

 תוכנית הבטחת איכות 
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 תוכנית בקרת איכות  .5

מקרה לפני תחילת ביצוע  תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל  0.9

העבודות בפרויקט, יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין תוכנית 

 בקרת איכות שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט. 

 להנחיות הבטחת האיכות ועל  בהתאם תוכנית ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו 0.9

 סמך המסמכים הבאים: 

 החוזה הביצוע 

 דרישות ומפרטי האיכות של המזמין 

 מסמכי התכנון של הפרויקט, כולל תוכניות, מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות 

 תקנים ומפרטים כלליים רלוונטיים 

 תוכנית הבטחת האיכות 

 

 תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:  0.9

 תיאור כללי של הפרויקט.  .א

הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי  פרוט המערך הארגוני של צוות  .ב

 הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט.

 צוות בקרת האיכות  .ג

 קבלני משנה כולל אנשי איכות  .ד

 מעבדות ומודדי הבקרה, כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה לפעילויות ולציוד  .ה

 לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות  .ו

 קה ועצירהנקודות בדי  .ז

 נוהל מעקב וטיפול באי התאמות, כולל:  .ח

 התאמה-ייזום פתיחת אי .ט

 פירוט דרגות חומרה .י

 התאמה וריכוזים-טפסי אי .יא

 התאמות חוזרות-התייחסות לאי .יב

 הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות .יג

 אופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז .יד

 התאמות-תיעוד אי  .טו

 קיבות ועוד.נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר וע  .טז

סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה שכבה/אלמנט/מוצר  - תוכנית בדיקות לפרויקט  .יז

 )פרוגראמת בדיקות(.

 תוכנית מדידות  .יח

 ישיבות איכות  .יט

 ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות   .כ
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 נהלי ותהליכי העברת מידע  .כא

 נהלי בקרת מסמכים ומידע   .כב

 ניתוח ועיבוד מידע  .כג

 יפול בשינויים במסמכי האיכותנוהל לט  .כד

 דיווחים ודו"חות  .כה

 מבדקי איכות פנימיים  .כו

 הכשרה והדרכה  .כז

 תיעוד וניהול ריכוזי נתונים  .כח

 בדיקות קבלה ומסירה  .כט

  תיקי איכות לשלב המסירה  .ל

 תוכנית ותהליכי פיקוח עליון  .לא

נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה )מוקדמת, שוטפת, קבלה   .לב

 טפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.ומסירה( ו

 

 סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.  0.9

 נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פעילות: 

 מטרת הנוהל.  .א

 תפוצת הנוהל.  .ב

 מסמכים ישימים.  .ג

 הגדרות.  .ד

 יישום השיטה:  .ה

 בקרה מוקדמת.  .ו

 ביצוע קטעי ניסוי.  .ז

 ליך.בקרה בתה  .ח

 תוכנית ניטור ובדיקה.  .ט

 פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה, כולל הגורמים המשתתפים.  .י

 התאמה.-הגדרת סטיות מותרות / מה מהווה אי  .יא

 רשימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישורים, בדיקות, מדידות וכד'(.  .יב

 קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.  .יג

 ל תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה.תרשים זרימה ש  .יד

 רשימות תיוג.   .טו

 

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .4
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מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט. הכנת  

הנהלים תסתמך על לוחות הזמנים, ספקים, חומרים, ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש 

 ונות בפרויקט.לפעילויות הש

מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות  

הנדרשות עפ"י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד 

מהמכרז/החוזה, ויאשר או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות בדיקות 

 ת שיתקבלו.המעבדה, איכות הביצוע  והמדידו

את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן  

כזה שמועדי נטילת המדגמים, בצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי 

העבודה הבאים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו 

מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות  בלוח הזמנים של הפרויקט.

התאמות בנושאי איכות, חובת הקבלן לתקנן –החוזיות, אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי

 ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של הפרויקט.

ה זה, כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוז 

אלא אם כן נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המנהל, כמות בדיקות שונה 

 מהנ"ל.

מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים, המוצרים, ציוד, איכות הביצוע  

ניהול תהליכי העבודה, מעקב לבקרת עדכון תוכניות, שליטה בבדיקות מעבדה, ניתוח 

סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד תוצאותיהן, דיווח שוטף של 

 הנתונים, טיפול באי התאמות, הכנת תיקי מסירה להמזמין. 

מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, לכל סוג שפעילות  

בפרויקט, במתכונת של יומני דיווח מיוחדים )רשימת תיוג( לבקרת האיכות. סוגי 

דיווח בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש הפעילות ל

 במהלך העבודה:

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים חוף קיימים והרכבתם. . 9

 חישוף שטח עבודה כללי. . 9

 עבודות חפירה. . 9

 מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות. . 9

 )מתחת פני מים(. 9וללה בתוך בריכה מילוי ס . 0

 שתית לעבודות המילוי. . 5

 שתית למבנים וצינורות. . 98

 עבודות מתכת .99

 עבודות מים וביוב .99

 עבודות חשמל .99

 עבודות ניקוז .90

 עבודות בטון  יצוק באתר. . 99

 התקנת נקודות בקרת תזוזה. . 90

 התקנת צינורות תצפית. . 99

 ור צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה.איזון ואית . 90
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 (.HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ) . 95

 השפלת מי תהום . 98

  

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרטי  

 החוזה.

שלבי העבודה  בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של 

השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות 

 השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הבצוע.

 

 דיווחים שוטפים וחודשיים  .6

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת האיכות  

 ן.והפיקוח של המזמי

נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים שעל  

פי דעתו ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה 

לחוזה. כל תוצאות בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת האיכות של הקבלן שיתעד את 

ומחוצה לו והקשורות לפרויקט. איש בקרת כל תוצאות הבדיקות המבוצעות באתר 

האיכות ישמור ויעדכן במיידי את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות והמדידה על 

 מדיה מגנטית שישמשו להכנת דוחות בקרת איכות כפי שיפורט בהמשך.

הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות  

אמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת עיבוד/כל בפרויקט יהיה ב

 אלמנט או שלב ביצוע.

לאחר כל פעילות בדיקה, בקרה ומדידות, תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל בקרת  

האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של הבטחת האיכות 

 בפרויקט בכל עת שתידרש. 

רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת  

התאמתו לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים, וכן שתוצאות הבדיקות ו/או 

יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות  –המדידות, מאפשרות המשך בצוע העבודות 

 הבאות, עפ"י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.

הוכחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי  

 לתשלום עבור אותו אלמנט.

 

בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין, המנהל ומנהל הבטחת האיכות דוחות  

 חודשיים שיכללו את הנושאים הבאים:

  .סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח 

  ג פעילות בחודש המדווח.שלבי העבודה לכל סו 

  .פרוט של מיקום, סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות 
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   הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל

 והסיבות לכך.

  .תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש 

  .פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות 

  וט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן.פר 

   שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.   -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום 

 

 שלבי  ביצוע בקרת האיכות  .4

 בקרה מוקדמת 

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי תוכנית   .א

תאים שיופיע במדריך בקרת האיכות של הבקרה וכפי שתוצג בתרשים הזרימה המ

 הקבלן.

 נושאי הבקרה המוקדמת.  .ב

 הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:

   קריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת

האיכות. כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה 

 צרים המסופקים לאתר.של החומרים והמו

  אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה  

   אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות של

אספלט ובטון, אלמנטים טרומיים, מוצרים גיאוסינטטיים וכל מוצר 

 תעשייתי המיועד להתקנה באתר. 

  .אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר 

  דיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם.ב 

  .אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה 

   בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה. 

  .ביצוע קטעי ניסוי 

  מתן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפת 

  יהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמתנ 

  הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנון 

 

לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע ניסוי. קטע הניסוי ישמש 

לבדיקת  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי החוזה. נציגי 

קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי ו/או חזרה  המזמין רשאים לוותר על ביצוע

 על קטעי ניסוי, עד להשגת האיכות הנדרשת.
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מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות 

 שעות מראש.  00לפחות, 

עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה/אלמנט יופק דו"ח סופי כאמור לעיל )סעיף 

 האיכות(.תוכנית בקרת 

  

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  .ג

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה  

המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל, 

מהנדס הבקרה בתחום הייעודי של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן 

הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת איכות של קבלן המשנה  המשנה, מנהל עבודה של

 ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן(.

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין,  

יהיה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה 

 כמפורט להלן.

 

 בקרה שוטפת 

פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם   .א

לדרישות החוזה והמפרט המיוחד וכמפורט בתוכנית האיכות ובתרשימי הזרימה 

המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. הפעילויות כוללות מעקב אחר ביצוע 

ת, עד להשלמת כל שלב של העבודה, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרו

העבודה. אבני הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה" 

ו"נקודות עצירה" )שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( וישיבות 

 שבועיות קבועות, על פי הפרוט המובא להלן:

 

 נקודות עצירה   .ב

הסלילה והבנייה נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך  

והמחייבים נוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות ו/או הפיקוח מטעם 

, לפני המשך העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של המזמין

וחלקן הינן נקודות בלתי  המזמיןהעבודה המחייב נוכחות ובחינה של גורמי 

דה ו/או מאיכות ציוד מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבו

 שסופק ו/או מתהליך של פעולות מתקנות. 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם  

נוכחות של המתכנן. זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג 

פני קיום שעות לפחות ל 00פיקוח באתר בהתרעה בכתב )למספר פקס' מוסכם( של 

הפעילות המדוברת. בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, 

חובת עצירה וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל: ביצוע כל 

אלמנט אופייני כגון:עיבוד קרקע טבעית, יישום ראשוני של יריעות בקרקעות 
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ת וכל דרישה מפרטית לנוכחות רגישות, וכו' כל מקרה של אי התאמה מהותי

 פיקוח עליון ועוד.  

בכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני  

שקיבל אישור המנהל, לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה 

לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את  מזמיןמוקדמת ל

 ת לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.הפעולות הנדרשו

 להלן פירוט פעילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת:  .ג

קיום וניהול מסמכי החוזה, כולל תוכניות )עפ"י רשימת תוכניות מעודכנת(,   .9

 מפרטים, נהלים, אישורים וכד'.

 קיום וניהול תוכנית ונהלי בקרת האיכות.  .9

 קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות.  .9

 עקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל.מ  .0

פיקוח צמוד, מקצועי, קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה, בהתאם לנהלים   .9

 ועפ"י רשימות התיוג.

 בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר, כולל במפעלים ואצל ספקים.  .0

 מילוי רשימות התיוג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים.  .9

טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים  ניהול  .0

 )ביצוע מול תכנון(.

 מעקב ובקרה על קיום הנהלים.  .5

פיקוח, מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים, המוצרים והציוד שנכנסים   .98

 לאתר, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

וידוא בדיקת החומרים והמוצרים המסופקים לאתר ואישור התאמתם   .99

 רישות, כולל עריכת בדיקות מדגמיות.לד

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך.  .99

 תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע השונים, כולל:  .99

   הזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם לדרישות האיכות

 במסמכי חוזה הביצוע.

  קבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות מעקב אחרי ביצוע הבדיקות ו

 ריכוז.

   בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות

 והמשך הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

  .דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות 

 תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כולל: .90

  .הזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע 

  יצוע המדידות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות מעקב אחרי ב

 ריכוז.
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  בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות

 והמשך הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .דיווח על בעיות בתפקוד המודדים 

ניהול, מעקב ותיעוד מקצועי ומסודר כולל תמונות של כל הפעילויות באתר   .99

 עות ע"י מערכת בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.המתבצ

 דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה.  .90

 ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות.  .99

 ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע.  .90

 דיווח, תיעוד ומעקב אחרי פסילות.  .95

והבטחת ומנהל מנהל הבישיבות איכות שבועיות עם תיאום והשתתפות   .98

 האיכות.

השתתפות בסיורי פיקוח עליון ומעקב אחרי ביצוע סיורי פיקוח העליון   .99

 הנדרשים בהתאם לתוכנית וקבלת הדו"חות.

 מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות ריכוז.  .99

לבקרת האיכות במסגרת ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו   .99

ישיבות, סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, התכתבויות, 

דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי 

 ביצוען.

 התאמות )ראה פירוט בהמשך(:-ניהול וטיפול שוטף באי  .90

ם בחודש, גם ביצוע מבדקי איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות לפחות פע  .99

באתר וגם מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק 

להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל מנהל למנהל ו

פעילויות הבקרה, כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת 

 האיכות.

בקרת זיהוי הצורך בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות עבור אנשי   .90

 האיכות ועובדים אחרים, ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.

 מתן הערכות לתפקוד / ביצועי ספקים, קבלני משנה וכד'.  .99

מתן המלצות לשינויים / עדכונים / תוספות לנהלים ו/או לשיטות העבודה   .90

 ו/או לספקים, כחלק מתהליך מתמשך של הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים ניהול מרכז   .95

ומרכז מידע אינטרנטי, שמטרתו לנהל, לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות 

הבקרה המבוצעות בפרויקט. במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי 

האיכות במערכת המידע הקשורים לאיכות המוצר הסופי ומסירתם לצורך 

כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות תחזוקה שוטפת בעתיד, 

שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת 

 הממוחשבת.
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שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות   .98

הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של 

 רמות האיכות שהושגו.

לכל אלמנטי הביצוע, עם כל מסמכי האיכות הנדרשים  הכנת תיקי איכות  .99

 והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.

 דיווחים שוטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות.  .99

 דיווחים מיידיים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות במקרים חריגים.  .99

הכנת דו"חות שבועיים וחודשיים מצטברים אשר יכללו התייחסות לשלל   .90

 דמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(.פעילויות הבקרה המוק

 

 קטע למסירה  .ד

. סיום מזמיןלכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן ל 

שיכלול את כל  מזמיןקטע עבודה/אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה ל

תוצאות הבדיקות, מדידות, רשימות תיוג, רשימת אי התאמות והליך הטיפול 

 ד לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע העבודה. השוטף בהן ע

על בקרת האיכות להכין תיקי איכות לשלב המסירה, המוכיחים קיום של כל  

מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו. פורמאט התיקים 

  יהיה לפי דרישות הבטחת האיכות.

 

 ישיבות שבועיות  .ה

טעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות שבועיות לדיון מנהל בקרת האיכות מ 

בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני 

תחומים נוספים ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח 

והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הינו חובה. מסמכי סיכום הישיבות יופצו 

 מערך הבטחת האיכות.למנהל הל בקרת האיכות למנהל וע"י מנ

 

 אי התאמות  .4

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה,  

עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה 

ין היתר, גם סווג לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול ב

 ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו  - /אי התאמה מדרגה   .א

 .המזמיןעיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות גורמי 

התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה בקטע -אי - 2אי התאמה מדרגה   .ב

צוע פעולה מתקנת מיידית לתיקון הבעיה או פירוק וביצוע מחדש. סגירת אי ובי

 ההתאמה תתבצע לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.
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חריגה מדרישות המפרט והתקנים העלולה להשפיע על  - 1אי התאמה מדרגה   .ג

ההתאמה הסופית של העבודה, או סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי 

הבטחת האיכות ו/או המתכנן. מנהל מנהל, הצורך בהתערבות . יש 9התאמה מסוג 

 אי התאמה מסוג זה, מוגדרת כנקודת עצירה.

חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים, נדרש פירוק  - 5אי התאמה מדרגה   .ד

האלמנט או השכבה והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבות המתכנן. אי התאמה 

 המוגדרת כנקודת עצירה.

מות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך כל אי ההתא  .ה

הבטחת האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. אי 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי. במהלך  0-ו 9התאמות בדרגת חומרה 

תקופה זו, הקבלן לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי 

 ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל.

הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל, בתנאי   .ו

 שתאושר מבעוד מועד ע"י מערך הבטחת האיכות. 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה   .ז

דה זה או אחר וכו'( ויפורטו )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבו

 האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת האיכות   .ח

שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה 

תאם מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בה

 לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות   .ט

המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל 

שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות 

ות פתוחות שטרם נפתרו. תיעוד אי התאמה, שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמ

 טיפול ועד סירתה ירשמו באופן רציף במסד הנתונים.

 התאמות הנדרשות:-להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי  .י

 פתיחה  .9

 תיעוד  .9

 שעות 90דיווח תוך   .9

 קביעת דרגת חומרה  .0

 קביעת תאריך משוער לטיפול  .9

 ניתוח  .0

 ותהתאמות חוזר-התייחסות לאי  .9

 קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות  .0

 תיעוד הפעולות שננקטו  .5
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 התייחסות לעמידה בלו"ז .98

 סגירה  .99

ההתאמות שבקרת האיכות נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים -פתיחת כל אי  .99

במסגרת ישיבות, סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, 

ת הבטחת איכות וכד' התכתבויות, דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חו

 ומעקב אחרי הטיפול בהן.

ההתאמות משלב הפתיחה עד לשלב הסגירה, -ניהול ומעקב אחרי כל אי  .99

 כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 התאמות-סגירת אי-"ניכויים עקב אי .יא

 :כללי

 התאמה תטופל על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.-כל אי

 ם המתוכנן לסגירה.התאמה יציג הקבלן את מועד הסיו-בפתיחת אי

 במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע.

ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי -בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי

  קבלן על תהליך תיקון הליקויים.ה

ההתאמה וטרם תוקן הליקוי, תינתן לקבלן -במידה וחלף זמן סגירת אי

 ההתאמה.-גירת איאפשרות להציג את סיבת דחיית ס

 

 :התאמה בנפרד(-חישוב הניכויים )לכל אי

 הסגירה המאושרת -כמות ימי איחור = הסגירה בפועל 

 הניכוי הכספי   xניכוי חודשי = כמות ימי האיחור

 

 :מלש"ח 99ערכי ניכוי לפרויקט מתחת ל 

 ש"ח ליום 988=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום 988=  9מועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה חריגה מ

 ש"ח ליום 988=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

ש"ח  9888=  0חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ליום

 

 :מלש"ח 99ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל 

 ש"ח ליום 988=  9ת אי התאמה בדרגה חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגיר

 ש"ח ליום 988=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

ש"ח  9888=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ליום

ש"ח  9888=  0חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ליום "
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 ים במערך בקרת האיכותשינויים יזומים או נכפ  .2

יהיה עליו לנקוט באמצעי  –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  5.9

תיקון כפי שיורה נציג הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן 

לתביעות הבטחת האיכות, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת עבודה 

יה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות כאמור בסעיף זה לא תה

 נוספות, מעבר למצויין בחוזה.

הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של  5.9

הפרויקט. שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות. למען הסר ספק, 

ל אישור הבטחת האיכות, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום כל שינוי מעין זה, גם אם יקב

 נוסף.

 

 (Quality Assurance)הבטחת איכות   .1/

כמערך פיקוח על  (Quality Assurance)המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות  

 עבודת בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט. 

ויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של הקבלן למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכ 

 המבצע:

לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות. הפחתה או הגדלה בהיקף   .א

כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי 

 הפרויקט.

 לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות.   .ב

ה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי הסמכות לדרוש הגדל  .ג

החוזה )כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט, הצורך 

 בבדיקות חוזרות במקרים של ספק וכו'(. 

מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצרים   .ד

 ים בעלי תו תקן או תו השגחה.המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצר

הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת   .ה

או במהלך ביצוע  התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה" בנהלי /האיכות ו

 העבודה של הקבלן.

אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים, מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה, טפסי   .ו

 ת וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .הבדיקו

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של   .ז

מערכת בקרת האיכות. במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת האיכות 

להורות על  המזמיןמגלה אי התאמה משמעותית, רשאי מנהל הפרויקט מטעם 

 שעות בלבד. 90התראה של קיום מבדק איכות ב

 הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.  .ח
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הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת   .ט

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

 התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש.

הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא   .י

 הומוגניים.

הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת ב"א לפתוח   .יא

 אי התאמות.

 

 כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.  

הן פורטו לעיל הינן חלק ממערך כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מ 

 הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.
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 כללי: .1

עבודות הפרויקט הגבהת סוללת חוף מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות להגבהת סוללת  

בעין בוקק מול מלון חוף ציבורי דרומי  באזור ים המלח ותכלול את, 9ההגנה בחופי בריכה 

 ישרוטל וחוף בינלאומי בחמי זוהר. 

 ביצוע העבודה שלעיל, כרוך בסיכונים מרובים. 

לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפיד לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה את  

 העבודה, בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.

שכל אי הבנה, אי הסכמה, שינוי מיועד וכדומה  על הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול כך, 

עוד בטרם ביצוע, על , המזמיןמהכתוב להלן, יהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של 

 . מנת לקבל את אישורו בכתב

 

 

 דרישות בטיחות לביצוע העבודה: .2

על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום   9.9

 .  9500לנים  לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח קב

לטובת ביצוע העבודה המתוכננת, בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה,  המעלה  9.9

 את  הסיכונים הבאים:

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע 

 מית )ובהם התהפכות כלים, הדרדרות, טביעה וכיו"ב(סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה י 

 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה 

 סיכוני עבודה בגובה 

 סיכוני חשמל 

 סיכונים סביבתיים כלליים 

 )סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר 

  עבודה בחוף עם תיירים 

 ס לשטח המלון או לדבר ולהטריד לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון, או להיכנ

 את צוות המלון והנופשים בו.

 

 

 

 

 

 מס'
 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

סיכוני עבודות בניה    9.9.9
כלליים בעבודות 
תשתית וסלילה וביסוס 

מתחילת העבודה ועד סופה  כל  עבודות הקבלן .1 בינונית
מוגדרות כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך יבוצעו 

 בנוכחות מנהל עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו.
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 מס'
 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

במינוי משרד  ממונה בטיחותהעבודות ילוו ע"י  .2 קרקע
 התמ"ת, מטעם הקבלן.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת  .3
ות המיועדות העבודה סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבוד

לאישורו,  המזמיןלביצוע ויעבירם למנהל/ממונה הבטיחות 
לפני תחילת העבודות באתר )ראה בהקשר לכך נהלי 

המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד  מזמיןהבטיחות ב
 מדרישות אופיון זה(.

 – המזמיןהעבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות  .4
 ערה למטה.וכן בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה, ראה ה

 להלן 9.9.9לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  .5
עבודות בניה בסביבה  9.9.9

 ימית
הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת מגבלת  .1 גבוהה

רוחב בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של קו חשמל עילי, 
המחייבים פעולה בצורה מתאימה ושימוש בכלים 

הנוהגים בכלים כבדים מתאימים. יש להביא לידיעת 
ובמשאיות את הסיכונים הכרוכים בירידה לצדי שטחי 

 העבודה והחשש להידרדרות/התהפכות למים/טביעה.

בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים מיותרים  .2
 מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

סיכונים בעבודה עם  9.9.9
 ציוד ומתקני הרמה 

 
 

 ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על: בעבודה עם גבוהה

רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ולמתקנים  .1
 הרלבנטיים.

 רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים. .2

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין  .3
עגורנים/מנופים, במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד 

 באתר.

 שימוש בקסדות מגן. .4
פי -פי כללי הבטיחות על-כל עבודה בגובה תתבצע על .1 גבוהה עבודה בגובה 9.9.0

 הוראת כל חוק או תקנים מחייבים.

בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן ההיתר  .2

ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של הקבלן את 

מערך העבודה, תקינות ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו 

 ויאשר את תחילת העבודה.

בעלי הסמכה בתוקף העובדים בגובה להיות על כל  .3
 ל"עבודה בגובה".

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד  .4
 מגן אישי מתאים ל"עבודה בגובה ".

ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי  .9 גבוהה חשמל 9.9.9

 רישיון חשמל מתאים.

ן אישי על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מג .9

 מתאים לעבודתם.

השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם לחוק  .9

 ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על:

שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול )גידים  .0

ומעטפת(, מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי 

 שטח.

כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים,  .9

 (, למניעת סיכוני פגיעה והיתקלות.מטר 9.98)בגובה מעל 
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 מס'
 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית תוך שיחזור  .0

 מלא של הבידוד ואטימותו. 

 אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך. .9

הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים  .0

 באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.

אמפר כנגד זרמי  8.89ברגישות  המפסקים בקו ההזנה יהיו .5

 קצר. 

כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים, מתאימים  .98

לכל הוראת חוק ותקן קיים. הכלים יהיו מותאמים לעובד 

 ומתאימים לסוג ואופי העבודה המיועדת.

 להוראות ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש .99

 .הכלי של יצרן הזהירות וכללי

 ובצורה יעיל באופן הכלים תחזוקת על הקפידל חובה .99

 ניקיונם. ,התקין על מצבם לשמור ,שוטפת

ידי -כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על .99

 חודשים. 0 -בעל חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל

יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש  .90

כל התחשמלות. יש להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל ב

 הנוגע לציוד, לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה.

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת  .99

לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל 

 לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח הגבוה /העליון. 

העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י התנאים  .90

' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה שיוכתבו ע"י חב

 וחפירה עמוקה.

סיכונים סביבתיים  9.9.0
 כלליים

 

עבודה עפ"י "מגדיר מע"צ" ביחס לבטיחות הסדרי  .1 בינונית
 תנועה באזור.

ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך ובסיום  .2
פסולת רעילה תועבר להטמנה באתר פסולת רעילה  –העבודה 

 עפ"י החוק.
סיכוני עבודה כלליים  9.9.9

)כולל תנועה ותעבורה 
 באתר( 

עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן לבודד  .1 בינונית
את אתר העבודות, ע"י הקמת צמתים זמניים, סגירת 

 מסלולי כבישים  וגידור מתאים.

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין  .2
של הקבלן )שינוע, הובלת  הנופשים במקום לכל סוג עבודה

חומרים, העבודות בחופים וכיוצא בזה( יהיה על הקבלן 
לכלול בתוכנית הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו כן לתת 

 מענה להפחתת הסיכונים בנקודות אלו.

כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם מתקיימת  .3
 תנועת כלי רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(.

רוכות בהסדרי תנועה יעשו ע"י הקבלן כל העבודות הכ .4
בעזרת אנשים "מוסמכים מטעם מע"צ לביצוע הסדרי 

 תנועה באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים".

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי  .5



  -1/4- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

  

 
 

 

 מס'
 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

אזהרה מתאימים. פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו 
 בשלטי אזהרה מתאימים.

ן אישי  מתאים על כל העובדים להשתמש בציוד מג .6
למניעת נפילה, מעידה, החלקה, חיתוך מכלי עבודה חדים 
)וקרינה כתוצאה מעבודות ריתוך במידה ויהיו( וקסדות 

 מגן.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, היא "עבודה חמה"  .7
 )חיתוכים, ריתוכים(:

אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא קבלת הרשאה  -

 ן.בכתב ממונה הבטיחות מטעם הקבל

העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו מוסמכים לביצוע  -

 עבודות אלו.

 ביצוע עבודה חמה: .8

מחייבת "צופה אש" שידעה להגיב במקרה של התלקחות  -

 דליקה

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה -

ציוד הכיבוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ובגודל  -

יים המתאים ומיועד לכיבוי חומרי הבערה הפוטנציאל

 הנמצאים בקרבת מקום העבודה.

יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה החמה, זאת  -

 עוד לפני תחילת כל עבודה.

במערכות ריתוך )חיתוך( בגז חובה להתקין בולמי להבה  -

על צנרת הגזים לריתוך בסמוך לנקודות ההספקה בקרבת 

 ווסתי הלחץ ובקרבת נקודת החיבור למבער.

רי ריתוך ו/או חיתוך בקשת יש לתחום ולהקיף אזו -

 חשמלית באמצעות סרט אדום.

ידית הריתוך החשמלי )מחזיק האלקטרודה( תהיה  -

מבודדת כראוי להגנה על העובד, תתאים לעצמת הזרם 

המרבי לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר כאשר 

 גבי חומרים מוליכים המוארקים לאדמה.-הידית תונח על

גובה, חובה לנקוט אמצעי בריתוך מעל הראש ובריתוך ב -

הגנה כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם בעובדים 

 אחרים.

כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי לעבודות חיתוך  -

וריתוך וכן באזניות מגן/פקקי אוזניים למניעת היפגעות 

 מרעש.

שלד ולא להרים משאות  –יש להיזהר מפגיעות שריר  .9
 כבדים.

ם מובלים במשקל רב עבודות שינוע והרמת מבני .11
 יבוצעו על גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת. 

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות עקב  .11
 עומס החום שבאתר העבודות.

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד עזרה  .12



  -1/6- הגבהת חוף ציבורי דרומי וחוף בינלאומי

  

 
 

 

 מס'
 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

 ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה. 

האתר חייב מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של  .13
הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את 

 הגדרות, באם נפגעו.
 

 שלבי ביצוע העבודה המתוכננת באופן כללי: .3

 עבודות מוקדמות. -

 עבודות עפר. -

 עבודות מצעים ותשתיות. -

  עבודות ניקוז.  -

 הקמת סוללה -

 ועבודות פיתוח חוף כמפורט בפרט זה -

 

והם אלה  המזמיןיות ושרטוטי ביצוע מפורטים,  יינתנו ע"י מנהל מפרט ביצוע כולל תכנ

 המחייבים את הקבלן לביצוע העבודה מבחינה איכותית.

 

 הערות כלליות: .4

כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין ולנהליו,  . 9

 ביחס לעבודות קבלנים.

 :מצ"ב נהלי  בטיחות רלבנטיים לצורך 

 המזמיןהכרת הדרישות של  -

 עמידה בדרישות במהלך כל העבודה    -

 מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן. -

 

 נהלים מצורפים:  .5

 מדיניות הבטיחות המזמין 9נוהל מספר  -

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין  0נוהל מספר  -

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית 9נוהל מספר  -

 וטיפול באירועים ותאונות עבודה דיווח 0נוהל מספר  -

 תגובה באירועי חירום בעבודה 5נוהל מספר  -

 
 שמירה על איכות הסביבה 1/נוהל מספר 

 כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ.

כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן, שכל מתקניו, ציודו וכלי עבודתו, יהיו 

תקינים, כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, במשך כל תקופת עבודתו 

 באתר זה.
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 אזהרה:

אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של 

 וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנוהמזמין לממונה בטיחות  המזמין

 

 

 הבטיחות בעבודה הקבלן ראשי בהתאם לתקנות .6

"מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  -הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו 

, ועל כן יישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים 9500 -בניה( תשמ"ח 

לוודא כי כל העבודות מבוצעות בהתאם  על מנתבאתר. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים 

 ק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.לכל חו

 

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה   .7

ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים באתר  מנהל עבודה רשום,הקבלן יעסיק  

בכל עת ביצוע העבודות. לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. העבודה תבוצע תוך 

הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים )ראה להלן( גהות. שמירה קפדנית על כללי בטיחות ו

הקבלן, על כל עובדיו, מבקריו וכו', ינהגו  וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות.

בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות, במשך כל מהלך העבודה ושהותם באתר. כמו כן יטופלו 

ים, ציוד חשמלי והידראולי וכו'. המזמין בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר, כלי רכב, מכבש

יתייחס בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית בטיחותית, עד כדי הפסקת עבודת הקבלן, על כל 

 המשתמע מכך. 

 

  אמצעי כיבוי  אש 

כיבוי אש, וכל הדרוש למילוי  אמצעימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן ויתקין  

הרשויות המוסמכות, כגון: מכבי אש,  בעבודה על פי דרישותהוראות הבטיחות והזהירות 

 .המזמין ודרישות ממונה הבטיחות שלמשטרת ישראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב 

 

 ביגוד מגן ואמצעי זהירות  .8

הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, חליפה  

על כלי עבודה ידניים, ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם ולובשים/מרכיבים אותם  זוהרת ומגנים

עפ"י תקן בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד והבגד. כל סולם יהיה 

ומתוחזק כחדש. כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן ישראלי רשמי 

לך העבודות.  כל כלי ידני יתוחזק במצב תקין, כלי החיתוך יהיו לא יוסר מכל סיבה שהיא במה

חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך. 

בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף, בגודל המתאים לזרם, 

או  ק מקרי. בורות ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסוומוגן נגד ניתו מאובטח על ידי מנתק מעגל

ויסומנו מיד. צביעה ושימוש אחר בנוזלים מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים  יגודרו לבטח

 ומאווררים כנדרש.
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 סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי  .9

ד, המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציו 

אשר, עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית 

 את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

 

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים .11

ות גרועים או המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגה 

שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור 

נזקים שיגרמו למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי בטיחות 

 וגהות נאותים כנדרש ע"פ כל דין ו/או החוזה.

 

 תכנית בטיחות   .11

בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני תחילת העבודה באתר, סקר  על מנת להבטיח מילוי חובות 

סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות החיים של 

עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל הממונה על 

כל העובדים מטעם הקבלן )לרבות עובדיו בטיחות. לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה ל

לצורך כך מצורף  לקבלן לפני של כל קבלן משנה(, הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה. 

אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו באתר  ,המזמיןתחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם 

 )ראה נספח ג'(.

 

 עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים .12

 או מקומות וחלליםדה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, במקרה של עבו 

להמצאות  או החללים המוקפים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים מוקפים אחרים,

גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, בצמידות להוראות הכלליות והספציפיות 

מקרים של הימצאות גזים רעילים תתבצע העבודה רק למקרה מטעם הממונה על הבטיחות. ב

  מטעם הקבלן.באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות 

 


