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 בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם    : נספח ב'

 בטיחות    נספח ג': 

 י מתקן ותכניות עדותספר ': דנספח 

 Upgrading of Dewatering system-שדרוג מערכת השפלת מי תהום עין בוקק  : 'ה נספח

Ein Bokek
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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':

 ועץ קרקע, תכן מבנה וביסוסי  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

899-9999550 
0909590-89 

             טל':
 פקס':

  בטחת איכותה  בע"מ ארם מהנדסים

899-0889959 
89-9099900 

             טל':

 פקס'

 אורבני מתכנן ארכיטקט אקנין משה ר.א

 מ"בע

 נגישות  

 החוףהגבהת     
89-0590009 
89-0590099 

 טל':
 פקס':

  תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ

 

  מתכנן מוביל:
השפלת  עבודות עפר, ,הגבהת סוללת החוף

  ותאום מערכותעילי ניקוז מי נגר  מי תהום

02-6419143 

02-6436825 

 טל':
    פקס':

( בע"מ 9889שלמה אהרונסון אדריכלים )  אדריכלות נוף  
 

80-0990990 
80-0990990 

    טל:  
 פקס:  

 חשמל, תאורה ותקשורת  י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ

 

03-9245525 

03-9245535 

 טל':
 פקס':

  קונסטרוקציה  לבני מהנדסים בע"מ
מתקני חוף מבנים ו  

80-0089088 
80-0089089 

 טל':
 פקס':

ילון מערכות תשתית בע"מ-בלשה  תברואה   
 תחנה לביוב, קווי מים, ביוב וקולחין

077-8831106 

077-5252068 

 טל':
 פקס':

 תברואה  אי.וי. מהנדסים יועצים
 אינסטלציה סניטרית

 ניקוז כביש המלונות
89-0590009 
89-0590099 

 טל':
 פקס':

  מתכנן מוביל  תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ
ותאום מערכות עילי ניקוז מי נגר   

80-0990990 
80-0990990 

 טל:
 פקס:

 חשמל, תאורה ותקשורת  י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
 

02-6419143 

02-6436825 

 טל':
    פקס':

( בע"מ 9889שלמה אהרונסון אדריכלים )  פיתוח נופי  

08-6288060 

08-6288070 

 טל:
 פקס:

ע"ממהוד הנדסה ב  כבישים ותנועה  
  שביל אופניים -כביש המלונות 

073-7903900 

09-8649805 

 טל:
 פקס:

 ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים
( בע"מ9508)  

 קווי מי מלח ותמלחת 
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  :רשימת המסמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד ושאינם מצורפים

 

 מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף

 

בניה של הועדה הבינמשרדית )האוגדן המפרט הכללי לעבודות 

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.  - 9590חוק חשמל, 

 

 

 עבודות בניה )פרק ט'(.  -ת בטיחות בעבודה תקנו

 

 

  תקנים ישראלים

 

 

"תקנות והנחיות להצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה, 

 .9898 -המנהל על התעבורה 

 

"מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה 

 .  9880 -בדרכים לא עירוניות" 

 

 

בה בדרך" בהוצאת "התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצ

 .9899ינואר  -משרד התחבורה 
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 כללי

 

 מוקדמות  .00

 הגדרות ותנאים כלליים /00.0

 תיאור ויישום /./00.0

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

קווי ו ולביצוע ניקוז בכביש המלונות, לרבות שביל אופניים ,בחוף הציבורי הראשי

 אחרים. ערכותמ

 

 הגדרות 0./00.0

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

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

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

 שרם מחייב אחרת.תוכן הדברים והק

 

 חברת תהל מהנדסים יועצים בע"מ. :   מתכנן

תכנית העבודה המפורטת לביצוע הפרויקט שתוכן  :  תכנית עבודה מפורטת

טרם התחלת  ותוגש על ידי הקבלן לאישור המנהל

 הבצוע בהתאם לאמור בהסכם. 

להסכם  ג' כנספח -התכניות המצורפות   : תכניות מכרז

 ההתקשרות. 

תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל לביצוע  : ומסמכי ביצועתכניות 

 הפרויקט. 

עבודות כפי שבוצעו, לתיעוד -  As Madeתכניות עדות   תכניות עדות לאחר ביצוע:

בתום ביצוע העבודות  ידי הקבלן שיוכנו ויוגשו על

 ושאושרו ע"י המנהל.
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 תוכניות, מפרטים ותקנים 5./00.0

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

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

 מתאימים שיאושרו על ידי המנהל.

 

 מפרטים כלליים: 

משרדית לעבודות בניה לפי -פרקים רלוונטיים מתוך המפרט הכללי של הוועדה הבין 

 "(:המפרט הכלליהמהדורה אחרונה )להלן: "

 מוקדמות המפרט הכללי    -   88פרק  .א

 עבודות עפר   -   89פרק  .ב

 עבודות בטון יצוק באתר   -   89פרק  .ג

 בנייהעבודות    -   80פרק  .ד

 עבודות איטום  -   89פרק  .ה

 נגרות אומן ומסגרות פלדהמוצרי   -   80פרק  .ו

 מתקני תברואה  -   89פרק  .ז

 מתקני חשמל   -   80פרק  .ח

 עבודות טיח   -   85פרק  .ט

 עבודות ריצוף וחיפוי   -   98פרק  .י

 עבודות צביעה   -   99פרק  .יא

 עבודות אלומיניום   -   99פרק  .יב

 עבודות אבן   -   90פרק  .יג

 מסגרות חרש   -   95פרק  .יד

 נגרות חרש    -   98פרק  .טו

 מערכות גילוי אש - 90פרק  .טז

 פתוח נופי   -   08פרק  .יז

 גינון והשקייה   -   09פרק  .יח

 סלילהעבודות    -  99ק פר .יט

 קווי מים, ביוב ותיעול   -  99פרק  .כ

כל הפרקים האחרים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור  

 המנהל.

  

 מפרטים מיוחדים:

 ."(המפרט)להלן: " מסמך זה, על נספחיו -מפרט טכני מיוחד 
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 עדיפות בין המסמכים 6./00.0

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

 אי התאמה תוכרע על ידי המנהל, בהתאם להוראות ההסכם. 

 

 פעילויות ראשיות   3./00.0

 עבודות הכנה: /.3./00.0

 :כוללות ההכנהעבודות  

 תאום עם גורמים רלבנטיים.   .א

 היתרים ותאום ביצוע עבודות.  .ב

 התארגנות הקבלן.  .ג

 דרכי גישה.   .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

 קיימות.קרקעיות -פירוק תשתיות תת  .יא

 .קרקעיות זמניות-התקנת תשתיות תת  .יב

 

 חוף:בעבודות  3.0./00.0

 עבודות בחוף כוללות: 

 חישוף השטח.  .א

 חפירה/חציבה.  .ב

 אחסון ו/או סילוק חומר חפור.  .ג

 ולמילוי שן החרסית. הכנת שתית לעבודות המילוי לבניית הסוללה  .ד

 הכנת שתית לעבודות המילוי למילויים שונים.  .ה

 ת למבנים וצינורות.הכנת שתי  .ו

 חומרי מילוי מאתר אשר יוקצה ע"י המזמין. תחפירה והובל  .ז

 ה על החוף הקיים בתוך המים.ית הסולליבנ  .ח

 בניית שן החרסית והגנת הקודקוד.  .ט

 ביצוע דרכים ומשטחים.  .י
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חשמל,  חדר, מבנה ושנאים םשירותימסעדה ביצוע מבנים קבועים: מבנה   .יא

 .תחנת שאיבה לניקוזאיבה לביוב והצפוני, תחנת שמבנה השירותים 

מערכות תת קרקעיות כולל חשמל, מים, ביוב, ניקוז, מערכת השפלה, הנחת   .יב

 וניקוז מי תמלחת.

 חוף.הופיתוח  חוף מתקניהתקנת   .יג

 :ביצוע עבודות שונות  .יד

 ביצוע ואיזון נקודות בקרת תזוזה. -

 ביצוע ואיזון צינורות תצפית בחוף. -

 )שוטף בהתאם לנדרש(.לצורך בנייה השפלת מי תהום  -

 התקנה והפעלת מערכות אנרגיה חשמל ובקרה -

 בניית מתקנים תומכים למערכת השפלה הקיימת ומשודרגת. .טו

 

 עבודות בכביש המלונות 3.5./00.0

 העבודות בכביש המלונות כוללות:

 עבודות פירוק להנחת קווי תשתיות.  .א

מלח ותמלחת,  קרקעיות כולל ניקוז, מי-הנחת והסדרת קווי תשתיות תת .ב

 כבלי חשמל, תאורה ותקשורת.שרוולים ו

 ביצוע שביל אופניים לרבות הסדרת הכביש. .ג

 

 .יכול להשתנות עקב המצב בשטח והוראות המנהלבאתרים סדר הפעילויות 

 לא תשולם תוספת מחיר ולא תהיה הארכת לוח הזמנים בגין שינויים אלה.

 

 תכנית עבודה מפורטת 4./00.0

תכנית עבודה  המנהללאישור עד הודעת הזכייה במכרז יגיש הקבלן יום ממו 41תוך 

ותכנית בטיחות על  , לוח זמנים מפורטמפורטת הכוללת תכנית התארגנות מאושרת

 88.89.99במסמכי המכרז לרבות בסעיף ו בסעיף זהפי שלבי הביצוע הנדרשים 

רפי לכל ובמרחב הגיאוג מפרט זה, שבה יצוין בפרטי פרטים סדר העבודה בזמןב

אלמנט שייבנה, כולל תאריכים מדויקים של תחילה וסיום עבודות לכל פריט 

   בהמשך פרק זה.וכמפורט 

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

הביצוע וסדר עם פרטי כולל ההתארגנות תיאור כל העבודות הנדרשות   .9

 נים ואבני הדרך; וסדר ביצוען בהתאם למסמכי המכרז, לוח הזמ

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

הסדירה של מתחמי התיירות למיניהם, תוך הצגת פתרון למעבר 

 נופשים ושימוש בחופים תוך כדי ביצוע העבודות;
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תיאור ביצוע במקביל של העבודות במקומות השונים, עבודה בשתי   .9

 לוח הזמנים הנדרש. משמרות ועמידה בהתאם ל

פירוט תוכנית שינוע כולל קיבולת השינוע היומית לאספקת כל   .0

החומרים וכל המתקנים בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר 

 העבודות,  ועמידה בלוח הזמנים הנדרש; 

פירוט לגבי תוכנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים   .9

כולל שיטת, אמצעי ותהליך  במסמכי המכרז אל אתר העבודות,

 השקילה.

פירוט לגבי תוכנית בצוע השפלת מי התהום והניטור הנדרש שיתייחס   .0

לכל המרכיבים,  הפרטים וסדר הביצוע כדי לאפשר  בצוע עבודות ביבש 

 במשך הזמן שיידרש לכך .

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

 בלוח הזמנים.ולהשלים את הנדרש 

מודגש שהמנהל רשאי להורות בכל עת לפני ובמהלך העבודה על  

שינויים בסדר בצוע העבודות שבתוכנית המאושרת כולל מעבר מעבודה 

במקום מסוים לעבודה במקום אחר באתר. משנתנה הוראה כזו הקבלן 

יציג מיידית לאישור המנהל תוכנית עבודה מותאמת ויפעל מיידית 

יתחשב בהכנת הצעתו באפשרות לשינויים בסדר העבודות לפיה. הקבלן 

 ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגינה.  

 הציוד, הכלים, המתקנים, החומריםהגשה לאישור המנהל של פרטי   .0

והאמצעים האחרים שבהם יעשה הקבלן שימוש לביצוע העבודות. כל 

מרים והאמצעים האחרים כאמור יהיו והציוד, הכלים, המתקנים הח

יים עם אישור מכון התקנים. הקבלן יספק מפרטים טכניים של תקנ

יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. ציוד לא יירכש 

ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למנהל לבדוק דוגמת 

הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמנהל. אין אישור זה 

וצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב מהווה אישור לטיב המ

במפרט ובכתב הכמויות, המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט 

או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל 

 הקבלן יביא למשרד המנהל באתר דוגמאות לקבלת האישור.

 להלן. 88.89.90סעיף למתואר בפירוט כוח האדם בהתאם   .5

 

 נית ההתארגנות תכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:תכ  .ב

 סימון הגידור;  .9

 מקומות האחסון;  .9

 משרדי האתר;  .9

 דרכים זמניות;   .0
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 זמני וחפירות זמניות;  .9

 ; ומיקום מאזני גשרלאתר ויציאה נקודות כניסה   .0

 גידור שטחי פעילות;   .9

 גידור בטיחות לכבישים;  .0

 ;פיכה(ריה ובאתר שכ)באתר  מיקום מאזני גשר   .5

 מיקום מרחב מוגן )ממ"ד(;  .98

 (; Shop Drawingsתוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות  )  .99

 ;ספק מבנים זמניים פרטי  .99

 ;(םייסטט יםתוכנית מפורטת של מבנים זמניים )כולל חישוב  .99

 .אדריכלות ותגמיריםפרטי לרבות  פרטי ביצוע מתקנים הגשה ואישור  .90

תחנות שאיבה, לקווי ות השפלה, מערכביצוע לציוד פרטי הגשה ואישור   .99

 ;תמלחת ואביזרי צנרת

תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט  הסדרי הגשה ואישור  של  .90

להלן, וכן כל פרט אחר שיידרש במפרט ועל ידי הרשויות הרלוונטיות 

 שצריכות לתת אישורן לתכנית.

 פירוט ציוד חשמל ובקרה לרבות תוכניות ייצור.  .99

 

במידה ו רגנות יבוצע בהתאם להיתר הבנייה שהוצאאתר ההתא  הערה:

ו/או ההיתרים  ויידרשו שינויים, הקבלן ידאג לקבלת האישורים 

הנדרשים על חשבונו, ולא תהיה לו כל טענה לתוספת תשלום ו/או 

 .לארכת לוחות הזמנים בגין כך

 

תכנית הבטיחות באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל שינוע   .ג

תכלול בין היתר את המרכיבים הנדרשים למיניהם, ומרים והביצועים החו

 הבאים:

 סקר סיכונים.  .9

 יכונים מפורט ופעולות מנע תואמות.מיפוי ס  .9

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

        ואילוצי ביצוע במתחם תיירותי רגיש.

 .ותתוכנית למניעת הצפות כתוצאה משיטפונ  .0

 

במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נספח בקרת איכות 

 למפרט( 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 
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בודה. המנהל רשאי לדרוש עריכת שינויים לשם התאמת תכנית העבודה בכל שלב הע

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

הקבלן שיהיה אחראי לביצוען המיידי והמלא כדי לא לעכב קבלת אישור המנהל. 

 ל.עבודת הקבלן תבוצע רק על פי התכנית שאושרה על ידי המנה

 

 שבועי(-דיווחי התקדמות )דו 6./00.0

שבועי שבו -ביום הראשון של כל שבוע שני יגיש הקבלן למנהל דוח התקדמות דו

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

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

ת בשטח, בדיקות מעבדה של חומרים, תהליכים ופרוטוקולים של קבלות עבודו

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

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

 

 פגישות באתר 8./00.0

נהל במשרדי על ידי המבימים שייקבעו פגישות באתר יתקיימו לפחות אחת לשבוע 

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

 נוסף בהתאם להנחית המנהל.

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

. סיכום )פרוטוקול( הפגישה יוכן על ידי או בעל הענין העבודה בין הקבלן והרשויות

 ויופץ בין המשתתפים כיומיים לאחר הפגישה.המנהל 

 

 יומן עבודה 0./00.0

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

 דים באתר.מספר וסוגי העוב  .ז

 עבודות שבוצעו.  .ח

 אירועים באתר העבודות.  .ט

 הוראות המנהל.  .י

 ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.  .יא

 עיכובים בביצוע.  .יב
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 ומפלסי מי הבריכה. תהום-ניטור של מי  .יג

 ותיקונן. חריגות מדרישות  .יד

 ניטור של מזג אוויר והיערכות נגד שיטפון.  .טו

 

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

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

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

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

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

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

 בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן.

 

 תמונות עדות 0/./00.0

ב קיים לפני תחילת כל העבודות באתר באחריות הקבלן לבצע תמונות עדות מצ

 ולמסור למנהל לאישור. תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל.

צילום תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר מציינת על התמונה תאריך 

 ושעה.

 

 ניהול ופיקוח  //./00.0

 פיקוח של המנהל ופיקוח צמוד של המפקח.נהול ועבודת הקבלן תעשה תחת   .א

 ישור מראש של המנהל או המפקח.הקבלן לא יבצע כל עבודה ללא א  .ב

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

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

 

 לביצוע העבודה רקע כללי 0/./00.0

 העבודות יתיאור אתר /.0/./00.0

ים המלח, בחוף המערבי של בריכה של  האגן הדרומיהעבודות תבוצענה באזור 

הראשי החוף הציבורי אתר הכולל את סולריום  -לוט התיירות  ם, במתח9מספר 

" האתר" יחד: )להלן 58החוף מסולריום ועד לכביש  המלונות לאורך כבישאת אתר ו

 .(" בהתאמההאתריםאו "

 

 האקלים המשוער באתר 0.0/./00.0

ממוצע משקעים שנתי של מאפיינים כלליים הם: האקלים באזור העבודות חם ויבש, 

בקיץ,  Co00 -ו Co90 -בין כטמפרטורה חודשית גבוהה ונעה מ"מ. ממוצע   98 -כ

בחורף. הלחות היחסית  8Co-ו  Co 99 -וממוצע טמפרטורה יומית נמוכה נעה בין כ
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 08% -לכ 08% -בלילה, ובחורף נעה בין כ 99% -ביום לכ 99% -בקיץ נעה בין כ

 תאמה. בירור מדויק ומפורט יותר של תנאי האקלים הינו באחריות הקבלן. בה

זרימות ושיטפונות עלולים להתרחש בעת ביצוע העבודות. על הקבלן להתחשב בכך 

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

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

והשרות ההידרולוגי וידאג לקבל מהן התרעות מבעוד מועד על אירועי זרימות 

 ושיטפונות.

  

 אופי אתר העבודות 0.5/./00.0 

מלון, תשתיות תת בתי כל העבודות תבוצענה במתחמי תיירות ונופש הכוללים 

ת ומתקני חוף קרקעיות ועל קרקעיות בסמיכות גבוהה מאוד למתקני ושירותי תיירו

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

  המפרט.

 

 מטרת העבודות 0.6/./00.0

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

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

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

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

מילוי משלים והולכת מים  חילחול, לנובמבר חלות תנודות עקב התאיידות,

ל הבריכה יוצר המועלה ש ,במהלך העבודותמהבריכה לבריכות ייצור שמדרום לה. 

של קרקעית של אזור החוף כולל -סיכוני הצפה על ותתלרבות בתקופת העבודה, 

 מתחמי התיירות, מבנים, תשתיות ומשתמשים למיניהם.

יצויין שרום מפלס מי הבריכה מתופעל על ידי מפעלי ים המלח על פי צרכיהם. הרום 

 -עשוי להגיע לכמפלס הבמשך תקופת העבודה אינו ידוע ועשוי להשתנות מידי פעם. 

וכן הלאה. המפלסים המצויינים  90.99-לכ 9899בנובמבר , 9890בנובמבר  +90.99

בכל מקום  .הינם משוערים ועשויים להיות גבוהים או נמוכים מהמצויין לעיל

בו ישנה התייחסות מספרית לרום מים ספציפי מדובר ברום משוער והרום  בתוכניות

 וע.הקובע הוא הרום בתקופת הבצ

 

 בניית הסוללה להגבהת החוף  0.3/./00.0 

 בניית הסוללה כוללת:

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

 אחרי ביצוע עבודות העפר.

 פירוק העברה והתקנת מתקני חוף קיימים לחופים זמניים.  .9

 קבע.פירוק העברה והתקנת מתקני חוף מהחופים הזמניים אל חופי ה  .9

 ייצור והתקנה של מתקני חוף חדשים.  .0
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 חריש והידוק מבוקר של שכבת החול החופי הקיימת.  .9

חישוף שן חרסית קיימת, הגבהתה והרחבתה לרבות עבודות הגנה ע"י בידוד   .0

 ומילוי חול.

 בניית שן חרסית חדשה לרבות עבודות הגנה.  .9

 השפלת מי בריכה ומי תהום ליצירת סביבת עבודה יבשה.  .0

 +99.08 -ו  +99.08של משוער בהת סוללת ההגנה הקיימת עד גובה קודקוד הג  .5

 תוך שמירת שיפועי המדרונות.

 +90.88 -ו +99.08רום של לשכבת חול חופי עד  הוספת .98

 בנית קירות תמך ועוד.   .99

 

 ניקוז כביש המלונות  0.4/./00.0

 עבודות ניקוז בכביש המלונות כוללות:
 
 חברותם לקווים קיימים לרבות פירוק קטעיםהנחת קווי ניקוז חדשים והת .9

 
 קיימים. כמו כן הנחת והסדרת קווי תשתיות אחרות.

 

 .סלילת שביל אופנים והסדרת הכביש לאחר הנחת הקווים .2

 

 לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט 5/./00.0

 :ראשיים אתרים  לשנישטח העבודה יחולק 

 החוף הציבורי הראשי. .9

 כביש המלונות. .9

 
לאישור המנהל. לוח הזמנים על הקבלן להגיש לוח זמנים מפורט ם, כאמור בהסכ

בטבלת לוח הזמנים בהתאמה מלאה לאבני הדרך המפורטות המפורט ייערך 

לוח הזמנים הקבלן מחוייב להגיש את להלן. העקרוני לביצוע העבודות, המובאת 

וכן  המפורטות שהגיש,בתאימות מלאה לתוכניות העבודה המפורט כאשר הוא עומד 

שעל הקבלן וכיוצ"ב(  אישוריםהתנאים והדרישות )לרבות הגשת חומרים, הצגת לכל 

   לעיל. 88.89.80בסעיף בהסכם וקבלת צו התחלת עבודה כאמור להגיש לשם 

 

ימים  099הינו  גם יחד, בשני אתרי העבודות לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות 

 99%של  בשיעור (באפרקדם הגנה )מכולל בתוכו זה כאשר לוח זמנים  ,קלנדרים

מותאם מסך משך הפעילויות הנדרשות להשלמת כל אבן דרך. לוח הזמני הכללי 

כמפורט המפורטים בטבלת לוח הזמנים העקרוני לביצוע העבודות, לאבני הדרך 

  במפרט זה.להלן 
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במקביל אך המזמין רשאי להודיע על פיצול מועד ביצוע  יבוצעו בפרוייקטהעבודות 

בהתאם לשיקול  או בין חלקי העבודות בין שני האתרים , או חלקים מהן,בודותהע

 דעתו הבלעדי והכל כמפורט בהסכם ובמפרט. 

 

היה ויורה המזמין על פיצול העבודות לאתרים השונים, יוציא המזמין צו/וי התחלה 

נפרד/ים, במועדים השונים, עבור האתרים הנוספים, אשר מהם תימנה תקופה של 

 ., כמפורט בהסכםימים להשלמת ביצוע העבודות לכל אתר ואתר בנפרד 099

 

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

ולקנסות  מרכיביו השוניםכל בפעילות הסדירה המתוכננת של המתחם התיירותי על 

 .למפורט בהסכם בהתאם

 

 וצג בטבלה להלן:לוח זמנים עקרוני לביצוע העבודות מ
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 :המפורט על ידי הקבלן הזמניםהוראות לעניין אופן הגשת לוח 

  לוח הזמנים יוגש בתכנת MS-PROJECT ומעלה 9898בגירסת. 

 לוח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני מיעוטים. 

 פי  על כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכםפירוט ל את ולוח הזמנים יכל

 .. יחידת המשך תהיה יוםתכנית העבודה המפורטת

 תאריכי הגשה של את ל ולוח הזמנים יכלshop drawing/אספקהחומרים בעלי זמן ייצור / 

 .תאריכי ייצור ותאריכי אספקה לשטח ימי עבודה לאישור המזמין, 98 -משל יותר 

  ימי עבודה 98משך פעילות בתכנית העבודה לא יעלה על. 

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

 לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה. 

 פעילויות יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלך ביצוע העבודותכל הל. 

 ל אבני דרך חוזיות ואבני דרך משניותולוח הזמנים יכל. 

  נדרשות הפעילויות כל המסך משך  99%דרך חוזית תוגן על ידי באפר בשיעור של כל אבן

 .להשלמת אבן הדרך

 .לכל אבן דרך חוזית יוקצב חודש למסירה 

 לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבודה. 

  לוח הזמנים יראה באופן ברור את הנתיבים הקריטיים ראשי ומשניים  . 

  הינם להמחשה בלבד, ובכל ת לוח הזמנים העקרוני שלעיל הקלנדריים בטבלהתאריכים

 מקרה המועדים יימנו החל ממועד צו תחילת העבודות.

 

 תנאים מיוחדים לגבי הביצוע 6/./00.0

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

מגרימת פגיעה בפעילות מתחמי הקבלן יפעל באופן סדיר וקפדני יום יומי להימנע 

 התיירות.

הקבלן חייב לספק ולהתקין גדרות ושער שימנעו אפשרות גישת נופשים ועוברי   .ב

אורח לאתר העבודות. הגדר והשערים יהיו אטומים לראיה עשויים פלדה מסוג 

לפי    כמפורט להלן Jersey Barrierאו מסוג  מ' לפחות 9.8" בגובה וריתכאיס"

 דרישת המנהל.

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

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

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

רת, קרשים, בניין, שיירי אריזות, מיכלים ריקים, קטעי מוטות ברזל, קטעי צנ

מסמרים וכו'. פסולת זו תסולק למיכלי איסוף פסולת מתאימים וממוינים 

שהקבלן יספק, ותסולק ע"י הקבלן לפחות אחת לשבוע, לאתר מורשה לסילוק 

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

 גד פיזור אבק.אוויר נקי מסביב לאתר העבודה כנ

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

  מבקרים, אלא ידאג לסילוק המפגע, מיד עם תום השימוש בו.

 

 דרכי גישה, שמירה, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות 3/./00.0

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

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

 והמכשור.

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

אמצעי זהירות לבטיחות באתר, לבטיחות העבודות והציבור, 

בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי המנהל, ו/או 

 דין או על פי הוראה של רשות מוסמכת כל שהיא.  שנדרש על פי 

 

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

 העבודות.

 

 בדיקה, השגחה, מדידות וסימון מטעם הקבלן 4/./00.0

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

 וע ועד למסירת העבודות למזמין. תקופת הביצ

  עת שמבוצעות בו העבודות.יהיה באתר העבודות בכל עם כל ציודו המודד   .ב

 .על ידושידרש  זמןהמודד וציוד המדידה יעמדו לרשות המנהל בכל   .ג

וטרם התחלה בשלב ההתארגנות תכניות הביצוע מבוססות על טופוגרפיה קיימת.   .ד

כל הרומים מצא כל הזמן בשטח ימדוד את הקבלן באמצעות המודד שיבעבודות 

לאחר  המילוי הימי ובהתאם להנחיות המנהל. בשטחקרקעית הבריכה כולל רומי 

 שעות בתוכנית 90תוך וזאת  יעביר הקבלן למנהל את כל הרומים מדידהה

 , ויישא באחריות גמורה לדיוקם. מודפסת

ים הנדרשים לביצוע הקבלן יסמן בשטח את כל הפוליגונים, נקודות הקבע והרומ  .ה

 העבודות. כל הסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך.

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

הקבלן לא יתחיל בעבודה לפני קבלת אישורו. המנהל רשאי לשנות, או להורות 

ות התכנון, או לקבלן לשנות את הסימון והמידות השונות לשיקוליו, לדריש

מקום והקרקע. אין באישור המנהל לגרוע מאחריותו הבלעדית של הנאי תל

הקבלן. המנהל רשאי לבצע בכל עת מדידות לאימות ואישור באמצעות מודד 

 מטעמו.

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

 דיסטומט, ציוד לייזר, אמת מידה ומאזנת. 
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מודד מוסמך ינחה ויבדוק את עובדי הקבלן בביצוע כל העבודות. שיטת המדידה   .ח

 תאושר ע" המנהל.

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

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

ו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע אתר העבודות והן מחוצה לו. סולק

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

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

יקבעו לביצוע העבודות, ובמקרה של פגיעה או שינוי בהם, יחדשם ויחזירם 

באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודות,  למצבם הקודם. הקבלן יישא

 שיגרמו עקב פגיעה או שינוי בסימונים אלו.

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

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

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

 ניתנות לערעור.-קביעותיו של המנהל בנושא זה תהינה סופיות ובלתי

תוכניות שהגיש ללא  ,חשבונות הקבלן לתשלום בגין ביצוע העבודות ולא יאושר .יג

ובהתאם לדרישת בגינו התבקש התשלום, שלב הביצוע למדידה מעודכנות 

 המנהל. 

, בגין כל ליום₪  9,888הקבלן בסך של יקנס  במידה ומודד לא יהיה נוכח באתר, .יד

 . , וכמפורט בהסכםיום היעדרות

 

 תכניות עדות לאחר ביצוע  6/./00.0

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

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

קבע על יבגרסה שת או/ו 9898צוע, בשרטוט ממוחשב בפורמט אוטוקד כללי המק

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

בין  וכל פרטי מרכיבי הביצוע כולל מערכות תת קרקעיות, עם מידות מפורטות של

ביקורת, שוחות, : פני קרקע, קו חוף, קירות, גדרות, תעלות, מבנים, תאי השאר

צנרת תת קרקעית ועל קרקעית, קווי חשמל ותקשורת, קידוחי שאיבה וניטור, 

ריהוט גן, נקודות בקרת תזוזות וכדומה. כל האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות 

 . GISנפרדות בהתאם להנחיות של מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידות

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

 וחלקות. 

 על כל תכנית עדות יצוין:   .ג

 שם הפרויקט. •

 שם קטע או מערכת. •

 מועד המדידה. •
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 קנה מידה. •

 .9:9888תרשים סביבה בקנ"מ  •

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

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

 מבצע.הקבלן 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

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

 DIS, קבציPLT ,PDF, קבצי הדפסה DWGות העדות ממוחשבות בפורמט תכני

 (.ASCIIבפורמט  REG -ו 

במידה וימסר מבנה או אזור עבודות במהלך הביצוע, המסירה תאושר רק לאחר   .ו

 (.As- Madeהגשת כל תוכניות העדות ) 

מסירת תכניות עדות לידי המנהל הינו תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי של  .ז

 . ולמתן תעודת השלמה לןהקב

)ספרי מתקן  נספח ד'אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מההוראות המפורטות ב     .ח

 ותוכנית עדות(.

 

 שילוט האתר  8/./00.0

מיום קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יתכנן, יספק, ירכיב ויתחזק  מיםי 9תוך   .א

אתר העבודות  מ' כ"א בכל 3x4 -כלמשך תקופת הביצוע שני שלטים בגודל של 

 .עפ"י הנחיות המנהל

על השלטים יוצגו בין היתר פרטים של המזמין, מנהל הביצוע, מנהל התכנון,   .ב

הקבלן המבצע, שמות משרדי המתכננים, מנהל בטיחות בעבודה, וכל פרט נוסף 

  על פי חוק.

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

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

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

 .  לפני הקמתו המבנה חייב באישור המנהל

בכל מקומות העבודה באתר העבודות, יספק הקבלן וירכיב, שילוט אזהרה על   .ה

 ה לאיסור כניסה כנדרש בחוק.הגדר, בדבר פעילות בניה והורא
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 ניקוי והסדרת האתר לפני מסירת העבודות למזמין 0/./00.0

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

והפסולת, פירוק וסילוק כל המבנים הארעיים, ציוד ההקמה, הגדרות והשלטים, סילוק 

 האתר למצבו הקודם ובהתאם לעבודות שבוצעו.  רכושו של קבלן מהאתר והחזרת 

 

 היתרים ותאום ביצוע עבודות 00./00.0

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

 .על ידי הקבלן

השגת כל האישורים הדרושים, מעבר להיתר הבניה, מכל הגופים הרלוונטיים ומבעלי 

 באחריות הקבלן.ו על ידי תעשהעניין 

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

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

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

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

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

ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים, יבצעה הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה 

אות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל ההוצ כדי להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים.

כל האישורים, התעודות והרישיונות כלולות במסגרת החוזה. לקבלן לא תהיה זכות 

או אחרת של  כספיתלא תוכר שום תביעה לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול הזה. 

הקבלן בגין תאום כלשהו עם כל רשות ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות 

 ט המיוחד זה על כל נספחיו.במפר

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. 

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

 ונופש תוך כדי הביצוע. תיירות

הסמוכים לשטחי  לצורך הכנת תכנית העבודה המפורטת, על הקבלן לתאם עם המלונות

, את הקטעים וסדר העבודה באתר ובהתאם להנחיית המנהל , באמצעות המנהלהעבודה

 ולאורך החוף.

 תוכן על פי התאום הנ"ל.  המפורטת תוכנית העבודה

 

 העבודותשעות ביצוע  /0./00.0

מנהל יהא רשאי להגביל או לאסור פעילות בזמנים מסוימים אף בשעות העבודה ה  .א

 המותרות.

, בשבתות, בחגים,  עליו להגיש בקשה חריגותבמידה והקבלן ירצה לעבוד  בשעות   .ב

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

ע במדויק  עפ"י הנחיות המנהל. ככל העבודה תבוצ ,לתת אישור כזה ובמידה וייתן

 שמדובר בעבודה בשעות החשיכה עליו להשתמש באמצעי תאורה מתאימים



 
 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 כללי

-12-  

 

 

. האמור לעיל אינו גורע מסמכותו של המנהל להורות מיוזמתו לקבלן ובטיחותיים

 לעבוד בשעות החשיכה.

 שמירה על הסביבה, בטיחות וגהות  00./00.0

 הגנה נגד פגעי טבע

ל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות מנזק אשר יכול להיגרם על הקבלן ינקוט בכ

מי תהום, מפולות אדמה, רוח, שמש, או הצפה ממי בריכה, ידי מי גשמים, שיטפונות, 

תופעות טבע אחרות, במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין. כל אמצעי 

עות טבע בין אם נקט הקבלן הגנה שיבוצע יתוחזק ע"י הקבלן. כל נזק שיגרם מתופ

 , יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי.ךאמצעי הגנה ובין אם לא עשה כ

 כריית חומר או מחצב

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר, כל חומר או מחצב, לרבות חומרי תשתית 

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

 אישור בכתב מראש של המנהל.ושלא ב

 

 הובלה שינוע ואחסנה 05./00.0

 הובלה ושינוע  .א

הקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת הציוד ו/או חומרים/כלים, הסעת  

העובדים וכל הדרוש להתקנה ולביצוע, לאתר העבודות ולשינוע מאחסנה זמנית 

בכל רחבי  באתר עד וכולל למיקום המדויק של השימוש בציוד ו/או בחומרים

 אתר העבודות. 

 אחסנה  .ב

הקבלן יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הזמנית של הציוד ו/או חומרים ו/או  

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

 דורשים פרוק, אחסנה זמנית והתקנה מחדש.

, או עבור ר לכךבקש לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא 

 . אלו תיאומיםו/או הנובעים מ עיכובים בקשר

 

 ציוד לביצוע העבודות  06./00.0

 אספקת ציודא.  

מכונות, הנדרש לביצוע כהלכה של העבודות לרבות: הקבלן יספק, את כל הציוד  

כלים, מכשירים, מנופים, תמיכות ופיגומים. הקבלן מתחייב להשתמש לצורך 

ציוד מעולה אשר תפוקתו ידועה. ציוד או מכשירים פגומים ביצוע העבודות רק ב

או שלא יתאימו לדרישות או יעכבו התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים 

שנקבע, אף אם קיבלו קודם לכן את אשור המנהל, ירחיקם הקבלן מיד עם קבלת 

הוראה לכך מהמנהל ויספק במקומם מכשירים וחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו 

המפרט והוראות המנהל. הקבלן יהיה האחראי היחיד עבור כל החלפת  לדרישות

 הציוד ועבור כל בטלה העלולה להיגרם עקב החלפת הציוד הנ"ל. 
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 אספקת אביזרים וחומריםב.  

כהלכה של הקבלן יספק, את כל החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע  

, מוטות, פקקים, העבודות, לרבות: ברגים, אטמים, תמיכות, אומים, דסקיות

שימסים, פלטות עיגון, חומר מילוי עפר, חול, חומר ציפוי, צינורות, שוחות, בטון, 

 ברזל, דבקים, דייס ועוד. 

 

 שווה ערך-חלופה לציוד המוצעג.  

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

"( למוצר/חומר/ציוד ש"עך )"יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופת שוות ער

המוצע, יהיה הקבלן רשאי להציע חלפת שוות ערך כאמור. הצעת הקבלן תלווה 

במסמכים טכניים והשוואה כספית ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות. כל 

אישור מראש ובכתב של המנהל על פי קבלת עם תיושם אלא חלופה של ש"ע 

 שיקול דעתו הבלעדי.

 

 חומרי המילוי ושקילת החומר המיועד למילוי בתחום המים וביבשהמקורות  03./00.0

לעבודות העפר יובא מאתר "מטע עין גדי", י ( ואדהגרנלורי ) חומר וחומר המילוי   .9

, חומר המילוי החרסיתי יובא  995ק"מ  58בכביש   00Pכאשר הכניסה מצומת 

 .מאתר אשלים

. באחריות ר החפירהאתהקבלן יבצע את החפירה עפ"י תכנית הפיתוח של 

העמסה, הובלה ייבוש או הרטבה לפי צורך ואישור המנהל, הקבלן: ניפוי, 

ופריקה, בקרת איכות החומר, שקילת החומר, אספקה והתקנה של המאזניים 

וציוד מכני נלווה, כגון מחסום חשמלי ביציאה מאתר הכרייה ובכניסה לאתר 

ת, תחזוקה שוטפת וכיול העבודות/השפיכה, לרבות תאום הנדרש עם הרשויו

תקופתי לפי הנוהל, שרות תיקונים לציוד הנלווה, מבנה ממוזג לציוד מחשוב, 

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

יציבה, שרותי שמירה. ראש  Internetהביטוחים הדרושים, הזנת חשמל, תשתית 

ת לרבות שרת יעודי ומחשב תסופק ותתוחזק מערכת שקילה אוטומטית ממוחשב

על ידי המזמין. מודגש בזה כי המנהל יבדוק את תעודות המשלוח/שקילה בהן 

תאריך, שעה, משקל אשר יצא מאתר כרייה, משקל אשר נכנס  :יצוין בין היתר

לאתר השפיכה, משקל לאחר פריקת החומר ביציאה מאתר השפיכה, חריגה 

, יעד האספקה, סוג החומר, מספר רישוי, שם הנהג, מהמשקל המותר על פי החוק

טון  998מ', עד עומס  9.8מ', ברוחב  90.8זמן הגעה ליעד. המאזניים יהיו באורך 

 98לפחות עם חיווט פנימי, קירות כניסה מבטון, עם מכסה עגלה למתמרים עד 

טון לפחות, בסיסי בטון יבילים וכן יכללו הכנה להתקנת ראש שקילה, מחשב 

תוכנה. המאזניים יצוידו במחסום חשמלי עם תשתית למערכת פיקוד של ו

המאזניים. המאזניים באתר השפיכה נועדים עבור שקילת חומר המילוי בתחום 

 המים בלבד.
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מודגש כי עיכובים בשקילת החומר במידה ויגרמו לקבלן עקב אי הספקה סדירה   .9

 הקבלן בלבד. יהיו באחריותו של Internet ויציבה של חשמל ותקשורת

בכתב הכמויות עבור המאזניים כולל את כל המתואר  89.89.89.08מודגש כי סעיף   .9

לעיל ולא תשולם לקבלן שום תוספת מעבר לתשלום על פי הסעיף הרלוונטי בכתב 

הכמויות. עלות התאום, אספקה, התקנה, תפעול המאזניים וכל הנדרש כפי 

מחדש באתר השפיכה בהתאם שמתואר לעיל וכן העברת המאזניים והצבתם 

לשלבי הביצוע או באתר הכרייה, כלולה במחיר המאזניים לפי הסעיף בכתב 

הכמויות ולא ישולם לקבלן שום תשלום נוסף עבור עלות הנ"ל. מובהר כי לשם 

 העתקת המאזניים מחוייב הקבלן לקבל את אישור המנהל.

ים להתקנת מערכת הקבלן חייב להעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הדרוש  .0

שקילה אוטומטית, כולל כל האמצעים אשר יידרשו על ידי המזמין עבור זיהוי 

אוטומטי של המשאיות 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.

ל הקבלן אחראית לוודא באמצעות בדיקות מעבדה שהקבלן בקרת האיכות ש  .9

משתמש בחומר מתאים למילוי על פי דרישות המפרט ותואם לחומר המצוי 

באתר הכרייה. כמו כן, באחריות הקבלן לבצע מדידות מצב קיים בתחום מילוי 

במים לפני תחילת העבודה ובסיום המילוי ולבצע מדידות לפני כרייה ובמהלך 

ווידוא ביצוע תכנית החפירות ומדידות לפי דרישת המנהל במהלך הכרייה, ל

הכרייה. עלות המדידות הנ"ל כלולה בסעיפים הרלוונטיים של כתב הכמויות עבור 

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

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

 עילות באתר הכרייה.עמו את הפ

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

בלבד, יחול על המזמין, עפ"י תעודות  תשלום אגרות הכרייה באתר מטע עין גדי

השקילה ועל הקבלן חל איסור חמור להשתמש בחומר למטרות אחרות מאשר 

אתר אשלים ו/או בכל אתר אחר לעבודות נשוא מפרט זה. מובהר, כי בכרייה ב

  שאינו אתר מטע אין גדי, יחולו תשלומי אגרות הכרייה )תמלוגים( על הקבלן.

עפ"י גיאומטריה של קרקעית הבריכה התשלום עבור המילוי בתחום המים יעשה   .0

. לא ישולם לקבלן שום תשלום בגין מילוי בתוך המים עד לקבלת ביחידות מ"ק

ריה הסופית המתוכננת ובהתאם לדרישות המפרט מצב סופי, בהתאם לגיאומט

אך במידה והקבלן לא יקיים את הדרישות להתקנת  המיוחד ובאישור המנהל

מערכת שקילה אוטומטית ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין, ישולם לו עבור 

, בהתאם לחתכי שיוחלט ע"י המנהלהחומר המיועד למילוי במים על פי הנפח 

 הרוחב שבתכניות.

טון )ו/או שינוי מ ממ"ק לטון המדידה' יח לשינויבכל עת  הזכות שמורה ללמנה

לטון הינו  ממ"ק המרה מקדם פי על, לנפח ממשקל ההמרה יחס כאשר, (מ"ק ל
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במידה ויוחלט ע"י המנהל  .יאדוו חומר עבור טון 9.9"ק = מ   9:  כלומר  9.9

עבודות יח' לשנות את יח' התשלום ממ"ק לטון יקים הקבלן בסמוך לאתר ה

בנוסף לדרישות המילוי המפורטות במפרט זה תימדד  מאזני שקילה נוספת. 

על סמך תעודות השקילה שיונפקו באמצעות מערכת כמות החומר המובא גם 

בכל מצב, לא תתאפשר לקבלן הוצאת והשקילה האוטומטית ביחידות משקל 

ין השאר, השקילה באתר הכרייה הינה, ב חומר מאתר הכרייה ללא שקילתו.

הוצאת חומר מאתר כרייה ללא שקילתו תהווה הפרה  לצורך תשלום אגרות.

 יסודית של החוזה, ובין היתר תחייב פיצוי מוסכם כאמור בהסכם. 

במידה ויתגלה כי חומר כרוי ושקול באתר הכרייה על פי נתוני מערך השקילה   .5

צוע העבודות, האוטומטית של המזמין לא ייושם במלואו באתר העבודות עבור בי

על   ש"ח לכל טון, 9,888יהא המזמין זכאי לפיצוי מוסכם בגין החומר החסר בסך 

  פי נתוני שקילת ברוטו באתר הכרייה.

 

 מקורות חומר למילוי חציץ  04./00.0

ק"מ מאתר  98-המצוי במרחק של כחומר למילוי החציץ יובא מאתר "אשלים", 

 העבודה.

 וכנית הפיתוח של האתר.הקבלן יבצע את החפירה עפ"י ת

חפירה עד לגילוי שכבת החרסית המתאימה  :וכלול במחירי היחידה באחריות הקבלן

, זאת (יותרמסויימים אף במקומות ו  מ' 0 -כעד  )יכולה להימצא בעומק לדרישות

במספר מקומות באתר ההשאלה. בהתאם לצורך, ולפי הכמות הדרושה, כמו כן 

העמסה, הובלה ה או יבוש לפי הצורך ואישור המנהל, הרטבניפוי, באחריות הקבלן: 

 ופריקה, בקרת איכות החומר ואגרות כרייה באתר.

 

 עזרים לבנייה ו1או להרכבה  06./00.0

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

כלים ת חריפים(, אמצעי אוורור לצורך עבודה במקומות סגורים )לפיזור ריחו

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

עבור ברגי עיגון ו/או סילוק עודפי שמן או גריז, תאורה, סולמות תקניים, פיגומים, במות 

הרמה, סככות זמניות, אמצעי בטיחות כולל, ציוד אספקת חמצן לעבודה במקום סגור 

עילים, וכדומה, הכל על מנת לבצע את העבודה בצורה בטוחה, ללא אבק שבו גזים ר

 וללא רעש חריג.

 

 של הקבלן ח אדם וכ 08./00.0

 .כביש המלונותו הראשיהחוף הציבורי  הפרוייקט מחולק לשני אזורי עבודה ראשיים 

או מנהל עבודה מהנדס ביצוע, אתר יהיה בכל הקבלן יוודא שבכל עת ביצוע העבודות, 

מנהל וזאת בנוסף לצוות הפרויקט בכללותו הכולל בין היתר, ( 0ש צוות )סה"כ רא

ממונה בטיחות,   מנהל עבודה ראשי מהנדס ביצוע ראשי לעבודות חשמל, פרוייקט,

בעלי תעודות הסמכה וכישורים לבצע כולם . ומודד , בקרי איכות מנהל בקרת איכות
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העבודה  גת תוכניות ובעלי ניסיון בסועפ"י אופייה המיוחד, בעלי ידע בקריאהעבודה, 

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

בעלי התפקידים המוגדרים לעיל יהיו באתרים  .מטעמו כח האדםכל אישור המזמין ל

 בנוכחות קבועה ומלאה. 

אלו יהיו עובדים מס' מספק של עובדים לביצוע העבודות, כמו כן, יעסיק הקבלן 

מסגרים, רתכים, מפעילי חשמלאים, , כגון: ובעלי הסמכות בתחום עבודתם, מיומנים

 ציוד כבד ואחר.

 

 תכנית בקרת איכות עצמית  00./00.0

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

יכות עצמית של הקבלן עצמית בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת א

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

לתוכניות ולמפרטים. למען הסר ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות 

 תוכנית בקרת האיכות העצמית שתאושר. 

לאפשר המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן 

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

תכנית בקרת האיכות נכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם ביצוע התשלום עבור 

 לקבלן בנפרד.

רשאי המזמין  יהיה ,ההתארגנותבמידה ולא תסופק תוכנית בקרת איכות תוך שלב 

יחוייב הקבלן ו במקום הקבלן, הקבלןתוכנית בקרת איכות ובקר איכות לעבודת לספק 

   .מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין בקשר לכך תקורה 99%+ בעלות 

 

 מעבדת שדה  50./00.0

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

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

בקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט לבדיקות דגימות וביצוע 

 כולל התוכנית לבקרת האיכות. והתוכניות

 

 היתרי חפירה ותאום עם גורמים חיצוניים והתייחסות למטרדים /5./00.0

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

ים/מטרדים ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות עם בעלי השטח

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

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

ש ובטרם התחלת העבודה ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים, יבצען הקבלן מרא

 כדי להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים.

. גופים הרלוונטייםרשויות והכמו כן התיאום כולל השגת כל האישורים הדרושים מכל ה

התייעצות עם בעלי המלונות ובעלי מבנים אחרים הסמוכים לתחום אתר  תידרש בנוסף

עוברי אורח  העבודות לגבי מעבר בקרבת מבנים/מתקנים, בדרכים ושטחיהם.
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וטיפול/השגחה מפגיעה ב"מטרדים" הקשורים אליהם ו/או כאלו הנזכרים במפרט או 

 שאינם נזכרים בו.

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

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

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

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

 חשבונו.

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

 לתאומים.

 

  התארגנות הקבלן באתר 00.00

  בכתב הכמויות(   89)מבנה              

חלק מהמפרט המיוחד הנוכחי מתייחס לעבודות התארגנות והכנות כלליות של הקבלן 

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

 

 שטחי ההתארגנות /00.00.0

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

במידה  המפרט והאישורים הנדרשים. ך התחשבות בדרישותבתוך שטחים אלה תו

והקבלן יידרש להקים שטחי התארגנות משניים/נוספים יהיה הקבלן אחראי להוצאת 

 ., ולהקים את שטחי ההתארגנות באחריותו ועל חשבונואישורים כנדרש

 

  הקמת אתר התארגנות והתארגנות באתר 00.00.00

הקבלן יספק, יתקין, יפעיל, ויתחזק את כל ן. הקמת אתר התארנות תבוצע ע"י הקבל

הנדרש לצרכי עבודתו, ועבודת קבלני המשנה שלו, עובדיו והמנהל בתחום האתר. בין 

השאר מדובר באספקת חשמל, מים, מיזוג אוויר, תנאי גהות ותברואה, מבני משרדים, 

תכניות  מבני אחסון, חדרי עבודה, מבני שירותים כימיים וכו'. הקבלן יגיש למנהל

וידאג לקבל את אישורו ואישור הרשויות המוסמכות אם נדרש, למבנים לפני הקמתם 

האתר יגודר בגידור אטום כדוגמת פח איסכורית להקמת כל המבנים הזמניים באתר. 

 , לשביעות רצון המנהל.בצבע לבן מ' 9.9בגובה של 

 

 אלמנטים באתר התארגנות  00.00.05

 כלול בין היתר את האלמנטים הבאים: אתר התארגנות של הקבלן י  

 

 מבנה למנהל, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים /.00.00.05

על הקבלן להקים ולתחזק באתר העבודות, מבנה לשימוש המנהל, המפקח, מנהל  .א

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

ולפי הדרישות המפורטות להלן והוראות המנהל,  במקום שיאושר על ידי המנהל,
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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  

הל יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המנ

כלי רכב לשימושם הבלעדי של  98 -משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 המנהל ואורחיו.

התקופה תוך המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנהל  .ב

 שנקבעה להשלמת התארגנות.

 המבנה יכלול: .ג

 חדרים כדלקמן:  .9

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

 מש בין היתר גם כחדר ישיבות.יש

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

 חדר כנ"ל עבור המפקח. •

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

 ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

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

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

הפרויקט, כוסות למים חמים וקרים, קפה, תה, חלב, וסוכר לכל אורך 

 הפרויקט.

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.  .9

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

פה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה כל חדר יטויח וייצבע או יצו  .0

יביל יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו 

 . 98/98או  98/98במרצפות טרצו 

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

  כ"ס לפחות.

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

 הקבלן  ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

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

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

 כסאות לשימוש במשרדי המנהל ושניים עבור מנהל. 98 •

יקים, עם אמצעי נעילה ועוד ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת ת 9 •

 אחד למנהל.

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות. •
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ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,  •

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

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

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

 וקו  טלפון נוסף למנהל אבטחת האיכות.  

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

 למנהל טלפון  נייד.

 .A4 ,A3אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים  •

 היקפי למשרד המנהל:התקנת תחנת עבודה וציוד  .ד

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

 לשימושו הבלעדי של המנהל.

 הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:  .9

 תחנת עבודה )מחשב( עם המפרט הטכני כדלקמן: •

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

לפון וספק שירותי אינטרנט. שירות ואחריות לקו ט  לפחות + חיבור

 הביצוע.  לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת

אספקת והתקנת מכשיר פקסמיליה: על הקבלן החובה לספק ולהתקין  •

 באתר העבודות מכשיר פקסימיליה.

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

 ציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן. חלק ממחירי היחידה השונים. ה

 

 אספקת והתקנת מכונת צילום 00.00.05.0

, ובהתאם לדרישות 0A  ,9Aהעבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום לגודל נייר 

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

 בלן את הציוד מאתר העבודות.יהיה רכוש הקבלן. בסיום ביצוע העבודות יוציא הק

 

 ביטוח הציוד 00.00.05.5

על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט. הקבלן מתחייב 

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

החליפי הינה על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד. אספקת הציוד 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו.

   

       משרד, מחסנים והציוד באתר 00.00.05.6

הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודות עד בדיקה ואישור 

 כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור המנהל.  החשבון הסופי,

שרדים, שתכלול נקודות תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המ  .א

מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 
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שימוש נאות ויעיל. המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. 

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

חלות על הקבלן. המבנה יחובר למערכת  -מל והמים מנורות שרופות, צריכת החש

 המים ולמערכת הביוב המקומיים.

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

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

חסן מתאים לאחסנת הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מ  .ג

חומרים, כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה 

חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית 

 המחסנים והמשרדים הנ"ל.

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

 :העבודותהתארגנות ו

 .מוגן בפני רטיבות -מנט ילצאו הצללה מחסן  .  9

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון.   .9

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני המשנה העובדים    .9

 ישירות עבור המזמין.

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

ת חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש שהקים בכללותם, לרבו

בהתאם להוראת המנהל. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, כלול במחירי היחידה 

 השונים שבכתב הכמויות.

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

ל )באם יורשה לכך( ואת יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המנה

מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל 

לעובדים ויסלקם מאתר העבודות. כל הציוד שנרכש או סופק עבור המנהל לצורך 

 ביצוע העבודות יוחזר לקבלן.

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

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

 המדפסת וכל הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן.

 

 מבנה ממ"ד 00.00.05.3

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

 .80-999 -ו 80-990

 

 רגנותעבור התא מדידה לתשלום 00.00.06

התארגנות הקבלן תשולם כמחיר קומפלט. המחיר כולל את כל העבודות המפורטות 

הנ"ל, לרבות בין היתר יישורי שטח, עבודות עפר להקמת האתר, הובלה והתקנת מבנים 

יבילים, מרחב מוגן, מחסנים, מוסכים, אמצעי תדלוק ושמון, הספקת מים, חשמל, 
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ציוד,  מוש של הקבלן והפיקוח, הספקתטלפון, תאורה, בנית מתקני תברואה לשי

תימרור, שילוט והסדרי תנועה בהתאם צמתים, כולל  הסדרת דרכי גישה ותחזוקתן

דה אחרת וכל עבו לדרישות משרד התחבורה, גידור, שינוע והסדרי חניה לכלי עבודה

מערך ההצעה הכוללת למכרז  9.9%המחיר לא יעלה על  הנדרשת במסגרת ההתארגנות.

 זה. 

יום העבודות והחזרת השטח יבוצע לאחר סשפירוק אתר ההתארגנות לות של פעו

 נה, תפעול ותחזוקה של מאזני גשר ישולמו בנפרדפקה, התקלקדמותו, אס
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בחוףעבודות  - /חלק   
בכתב הכמויות( 89)מבנה   

 עבודות עפר   ./0

 כללי /0./0

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

 בסעיפים שלהלן.

 

  כלליות הערות

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

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

 הקרקע והסלע ללא  הבדל.

ימוש בו למילוי או לסילוק שלו הש זמןלהחפירה  מזמןאחסון חומר מ  הקבלן ימנע ב.

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

. (Double Handling) הסוללה השונים, כדי להבטיח שלא יידרש שינוע כפול

לפיכך, על הקבלן להבטיח כי כמות וקצב העבודה של כלי החפירה וההובלה, וכלי 

 את הצרכים וקצב התקדמות העבודה.הפיזור וההידוק, תואמים 

 

 חומרים לעבודות עפר

 לצורכי ביצוע עבודות עפר, הקבלן ישתמש בחומרים הבאים:

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

 ."אשלים"חומר חרסיתי מתאים למילוי החציץ שיובא מאתר  ב.

שיובא מאתר "מטע לה ומילויים אחרים למילוי גוף הסול חומר גרנולרי מתאים ג.

 עין גדי".

 

 מיקום החומרים מהמקורות האלה בסוללה יהיה לפי התוכניות ואישורי המנהל.

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

 המנהל.ויעמיד בזמן אמיתי את תוצאותיהן לרשות לאיפיון החומרים נדרשות 

 

 המילוי הגרנולרי בחוף

 גרנולרי העונה על הדרישות הבאות: חומרמיבוצע בשטח היבשה מילוי גוף הסוללה 

 .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

 

 

 דוד שטח עבודה גידור ובי 00./0

 גידור ובידוד שטח עבודה  /00.0./0

העבודות יבוצעו בשטחים המשמשים לפעילויות קיט, נופש ותיירות ומשום כך הפעולה 

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

כנית העבודה רלוונטיים דוגמת הרשות המקומית וכדומה. על הקבלן להגיש במסגרת ת

המפורטת תכנון ומיקום גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי התיירות וזאת 

דרישות תוכנית שלבי ביצוע כללית. תוכנית זו תיתן מחד מענה לתנועת רכבים  עפ"י

וציוד כבד לצורך ביצוע עבודות הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה מינימלית בהמשך פעילות 

על הקבלן להכין תוכנית זו ולהגישה לאישור המנהל בהתאם  אתרי הנופש והתיירות.

של המשך קיום  , בין השאר, להוראות ההסכם. גבולות גידור שטחי העבודה יאפשרו

זמני רחצה חוף כל אורך לאורך כל תקופת הביצוע.  זמנית-רחצה בו פיחו 9לפחות 

פרדה בין שטחי גידור וה ,מ' 988 -יקטן מ לא הקבלן יקצה בזמן ביצוע העבודות ש

העבודה, דרכי גישה לרכבי עבודה אשר יבוצעו כשלב ראשון לפני תחילת עבודות ביצוע 

יום  98תוכנית מאושרת שתוגש ע"י הקבלן תבוצע בתוך  עפ"יהצבת הגידור   הפרויקט.

ממתן צו התחלת עבודה. התוכנית המוגשת לאישור המנהל חייבת לכלול מענה לסעיפים 

 הבאים:

כמפורט   Jersey Barrierה באמצעות איסכורית או מעקה בטון מסוג הגידור יעש .א

 .להלן

 :Jersey Barrierגידור באמצעות   ./

  הגידור יעשה באמצעות מעקות בטון טרומי מסוגJersey Barrier  שעליו

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

 NJמעקה בטיחות מעקה הבטון יהיה כדוגמת  (.בסוף הסעיף)ראה דוגמא 

 .של חברת "וולפמן" או שווה ערך  DB 100מסוג

  מטר, וגובה הלוח הקשיח מעל מעקה  9.8גובה מעקה הבטון יהיה לפחות

  מ'. 9.9מטר, סה"כ  9.9הבטון יהיה לפחות 

 צד הפונה אל השטח התיירותי וחופי הנופשים ידביק ב ,ע"ג הלוח הקשיח

ותובא לאישור המנהל כחלק  בהתאם להנחיות המזמיןהקבלן יריעה שתעוצב 

מאישור תוכנית שלבי ביצוע. היריעה המודבקת תהיה מחומר עמיד לתנאי 

 השטח לכל תקופת הביצוע )ראה דוגמא להלן(.

 גידור באמצעות איסכורית  .0

 פח איסכורית בצבע לבן .  הגידור יעשה באמצעות 

  מ' לפחות .  9.88גובה הגידור יהיה 

לבין חופי הנופשים של כל מלון, בין אתרי העבודה   הגידור ימוקם בין אתרי העבודה .ב

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

 .ת העבודה המפורטתהקבלן יגיש פרט ביצוע לאישור המנהל כחלק מאישור תוכני .ג

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

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

 מאישור תוכנית שלבי ביצוע. 

קיים קונפליקט או חשש לקונפליקט בין תנועת נופשי המלון לתנועת  םבמקומות בה .ה

על הקבלן לתת מענה בטיחותי היוצר הפרדה מוחלטת בין  ,כבי עבודה וציוד כבדר

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

 תכנית העבודהתוכנית לפתרון זה אשר תובא לאישור המנהל כחלק מאישור 

 . המפורטת

בסעיף כפי שמתואר תורפה צים בנקודות אבטחת הולכי רגל החו אנשיהקבלן יעמיד  .ו

. אנשים אילו דרישות ממונה הבטיחותלפי  בכל נקודה .בכתב הכמויות 89.89.89.898

בעלי לבוש וחזות מכובדת התואמת ו מנהלהיהיו מחברת אבטחה מאושרת ע"י 

 דרישות לאתר תיירותי.  
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 מדידה לתשלום:

 גידור

 דוד האתר הינה מ"א. יחידת מדידה  לתשלום עבור גידור ובי

המחיר  כולל בין היתר את כל העבודות המפורטות לעיל, לרבות יישור שטח, הספקה, 

. התקנת הגדר בכמות מספקת לשלב א' בהתאם לתכניות, ה מושלמתהובלה והתקנ

ימים מקבלת צו התחלת עבודה. תוספת למחיר על הזזה ומיקום מחדש  9תתבצע תוך 

תכנית שלבי ביצוע  עפ"יכביה ינתן לפי יחידת מ"א וזאת של מערכת הגידור על כל מר

 מאושרת מראש.

 

 שינוע גדר

עבור שינוע גדרות בהתאם לשלבי הביצוע או בהתאם להנחיות המנהל ישולם  בנפרד. 

בכתב  89.89.89.899 -ו 89.89.89.898 סעיפים  עפ"ימחיר יחידה הינו מ"א וישולם 

 הכמויות.

 

 אבטחה אנשי 00.00./0

 .איש אבטחהי"ע של  עפ"ית מידה לתשלום לאנשי אבטחה יהיה יחיד

 

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימותגישוש ו 00.05./0

ם קיימים מתקני תשתית בתת הקרקע, ואלה כוללים בין השאר קוויבשטח העבודה 

או לאגן  9מבארות שאיבת השפלת מי תהום, וכן קווים לסילוק מי תהום לבריכה 

, 9לח, קווי אספקת מים לאורך החוף וכן ממערב למזרח לכיוון בריכה הצפוני של ים המ

שן ו , קיר שיגומיםקווי ביוב, חשמל ותקשורת לקידוחי מי תהום או תאורה, מובלי ניקוז

על הקבלן להימנע  ) להלן : "פיזומטרים"(צינורות תצפיתקיימים  -כמו כןוכו'.חרסית 

כן, לפני ביצוע ניקוי, חישוף או חפירה או ל .בכל דרך שהיא מגרימת נזק לתשתיות אלו

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

במסגרת  בהמשך, על הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות לשם הגנה על התשתיות

 המנהל.  עבודות שיורה עליהן 

ניטור מפלסי מים בטבלה יעודם שיומיקומם,  קיימים רשימת  פיזומטריםפירוט 

 שלהלן:

 

שם 
 פיזומטר

 נ.צ 

  X Y 

PZ - 7 234660 567403 

PZ - 8 234494 567247 

PZ - 13 234683 567560 

PZ - 14 234593 567341 

PZ - 15 234745 567403 

PZ - 19 234686 567326 

PZ - 22 234608 567370 
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לפני תחילת כל עבודות עפר יש לאתר את המיקומים של הפיזומטרים, לגדר אותם 

 הגבהתם ופת הביצוע. במידה ונדרש יש לבצעולהבטיח שלמותם לאורך תק

  בחלק זה(.  08לתוכניות והנחיות המנהל ) ראה פרק בהתאם 

 
ני תחילת עבודות הגישוש על הקבלן לקבל מהמזמין מפות עדות ו/או כל לפכן, -וכמ

 שמציין את מיקום מערכות התשתית הקיימות. חומר קיים

תכניות העדות כאמור, יבוצע סיור משותף בנוכחות נציגי שהקבלן למד את לאחר 

הקבלן, 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.

 

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

 .ימים()במידה וקי ואבטחת דפנות החפירות. בזמן הגישוש ייבדקו גם מפלסי מי תהום

 

ת הגישוש יבוצעו ידנית ובזהירות כדי לא לפגוע בתשתיות קיימות. החפירות חפירו

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

ס"מ מקסימום. בכל מפגש עם מטרד כלשהוא )קו, מתקן וכד'(  98בשלבי עומק של 

 אחרי אישור המנהל בלבד.   במהלך חפירה  תופסק החפירה. המשך חפירה יבוצע

 

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

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

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

מנהל. התכנית תכלול את אופן ביצוע חישוף המערכת,  אורך החפירה, אמצעי דיפון ה

והשפלת מי תהום, גידור ושילוט שטח החפירה. רק לאחר קבלת  אישור  המנהל ניתן 

 יהיה להתחיל בביצוע המשך  חפירות הגישוש.

מטעם מודד מוסמך מטעמו במסגרת כל  מדידהמודגש שעל הקבלן לספק תוכניות 

 דות הגישוש.עבו

 

אזור חפירות גישוש פתוחות יגודר על ידי גדר רשת פלסטית זמנית כולל כל אמצעי 

. אחרי מיפוי/סימון מדויק ובהתאם לכל האמור בנספח הבטיחות האזהרה על פי החוק

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

פן שלא ייווצרו שקיעות עתידיות ועל פי הנחיות המנהל. את לטיב של החומר החפור  באו

PZ - 23 234672 567463 

EB-S4 234678 567555 

EB-S5 234494 567245 

EB-S6 234607 567343 
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עבודות החפירה במקומות שנבדקו בשלב הגישוש ו/או אושרו ע"י המנהל שאין בהן  

נוכחות מערכות תשתית ניתן לבצע עד המפלס הסופי באמצעות כלים מכניים. בכל שלב 

יעת חדירת מי ידאג הקבלן לשמירת החפירה במצב יבש וינקוט בכל האמצעים למנ

 תהום לתוך החפירות.

איתור וגילוי קיר השיגומים לכל אורכו יבוצע באמצעות ציוד אלקטרומגנטי של חברת 

. בבצוע ישולבו חפירות בכפוף לאישור המנהל טק" או " נקסטקום" או שווה ערך-"די

רך ואימות. מיקומן יהיה על פי אישור המנהל. לפי הצוהציוד לחשיפת הקיר לצורך כיול 

תהום. תנוחת ועומק החפירות והקו המאותר -החפירה והחשיפה יסתייעו בהשפלת מי

ק לכל היותר )לא מאושר ידומסימון קיר השיגומים ייעשה ב ימדדו על ידי מודד. 

 (.GPSלסמן/למדוד את קיר השיגומים באמצעות ציוד 

עבור וכל ליעל הקבלן לקבל את אשור המנהל לאחר סיום עבודות האיתור לפני ש

 לשלבים הבאים של ביצוע העבודות.

   מדידה לתשלום:

              יחידת מדידה לתשלום עבור גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות הינה 

המחיר כולל את כל עבודות  חפירות גישוש בפרויקט.האיתור קומפלט עבור כלל עבודות 

 עות הציוד המפורט לעיל.איתור קיר השיגומים באמצלרבות המדידה והגישוש והאיתור 

על הקבלן לעיין היטב בתוכניות תיאום המערכות ולהעריך בהתאם את כמות הגישושים 

הפירוט הבא:  עפ"יאשר יהיה עליו לבצע במהלך הפרויקט. התשלום לסעיף זה יינתן 

 הנותרים לאחר השלמת העבודות. 98% -לאחר שלב התארגנות לביצוע ו 98%

   חידת מדידה:הגבהת פיזומטרים י עבור

 .המתארות בסעיף זהכל העבודות  את קומפלט , הכולל

 

 ניקוי השטח 00.06./0

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 

או העתקה של שיחים ו/או צמחים ייעשו על פי בעלי אתרי פסולת מורשים. פינוי ו/

 הנחיית המנהל בלבד.

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 

 

 תקני חוף קיימים והרכבתםפירוק מ 00.03./0

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 

המתקנים והאלמנטים הנ"ל ויותקנו מחדש בהתאם לתכנון ועל פי הוראות החול, יוחזרו 

 או אישור המנהל. 
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   מדידה לתשלום:

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

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

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

 עבור שבילים מרוצפים מאבן משתלבת במ"ר.  •

 עבור סוכת מציל ישולם לפי יח'.   •

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

 ישולם לפי קומפלט..יח' 99 -יח', סככות הצללה  9יח',  סוכת מציל  9רגלים: 

 9      לי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה )שומשום( מהודק על ידיהסדרת שבי  •

ס"מ,  99       בעובי 9/0" -מטון לפחות, גודל אבן לא יותר  98מעברים של מכבש של 

 מ' ישולם לפי מ"ר. 9.8רוחב שביל  

 

 טיפול הגנתי במתקנים1אלמנטים  הנדסיים קיימים 00.04./0

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

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

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

 ו. וניקוז, תחנות שאיבה וכדומה, בהתאם לתכנון, לתוכניות או הנחיות המנהל ובאישור

ולא ישלום עבודות הכנה ביצוע ההגנות כאמור לעיל יחשב כי נכלל במחיר היחידה של 

 עבור עבודה זו בנפרד.    

 

 פירוק שכבת הגנה מעל שן חרסית קיימת 00.06./0

מ' ובעובי של  9 -על הקבלן לבצע חפירה לגילוי שכבת ההגנה )רצועת בטון ברוחב של כ

ית. שכבה זו תפורק ותפונה לאתר מורשה לפי היכן שקיימת מעל שן חרס ס"מ( 98

 הנחיות המנהל.

 מדידה לתשלום:

 יחידת מדידה הינה מ"ק, עבור חפירה לגילוי שן חרסית

 עבור פירוק שכבת הגנה מעל שן חרסית הינה מ"ר.

 

 

 עבודות חפירה 05./0

 כללי /05.0./0

בהתאם לסדר , שנדרש מהקבלן חפירהההיתר  עפ"יחפירה בשטח יבוצעו הת וכל עבוד

 עבודות החפירה הנדרש  ולהנחיה ו/או אישור מראש ובכתב של  המנהל. 

 כלהלן:שתבוצענה לפי סדר הבסיסי באתר כוללות את העבודות 

 חפירות גישוש. .א

 חפירות חישוף. .ב

 חפירות לקו התכנוני של השתית. .ג
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 חפירות לפירוק  מתקנים ישנים לרבות עבודות בתוך מי  בריכה.  .ד

 בצוע מערכות תשתית.  חפירות לצורך  .ה

 

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

ולא יתאפשר להניח מיד חומר חפור המתאים למילוי באזורי המילוי, או לסלקו,  ידהבמ

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

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

 שישמש למילוי חוזר יעשה לאחר ועל פי מיונו לסוגיו כפי שמתואר בתוכניות. 

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

ל העבודות האלה יבוצעו על פי למילוי חוזר יאוחסן במקומות שיאושרו על ידי  המנהל. כ

 הנחיות ואישורי  המנהל.

 

 חפירות גישוש

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

, לבצע פעולות גישוש ולתאם את ומדידות שן חרסית קיימת המערכות הקיימות

 ת.בכתב הכמויווזה  במפרט 89.89.89בסעיף עבודותיו כפי שהוגדר 

 

 חישוף השטח

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

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

 צמחיה.

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

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

 מורשה, פריקה ותשלום אגרה באתר פסולת  מורשה.

 

 שלום:  מדידה לת

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

 

 חפירות לחישוף שן חרסית    05.00./0

לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל אישור המתכנן לתוכניות מדידת מצב קיים של שן 

 החרסית. לא תורשה תחילת העבודה בלי אישור זה.

 פרק יי, הגנה מעל שן החרסית הקיימתשכבת החפירות הגישוש ואיתור של לאחר 

וימדוד את תנוחתה  שן החרסית הקיימתוצידי פני את הקבלן, יחפור ויגלה אותה 

. העבודות יבוצעו באופן ידני או באמצעות וימסור למנהל את נתוני המדידה ועומקה

 בשן. מצב החרסית  הקיימת ייבדק על ידי המנהל  ועל עכלים מכניים קלים כדי לא לפגו

או  החשיפה פי מצב החומר תינתן הוראה לקבלן להמשך החשיפה. לא יבוצע המשך
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ללא אישור מראש של המנהל. שן החרסית תיחשף עד העומק שבו החרסית עבודה ה

הקיימת הינה בריאה ללא סימני סידוק, התייבשות או הרטבת יתר או כל פגיעה אחרת 

של השן והחיבור לשן החדשה, בטיב החומר. לאחר מכן, כדי להבטיח את התקינות 

 ס"מ. 98יבוצע  חישוף נוסף  בהתאם להנחיות של המנהל  עד לעומק ממוצע של 

 ,לרבות של שן החרסיתכל החפירות והחשיפות של עומק הוהקירות הצדדיים  ה,תנוחה

 .זו וימסרו מיידית למנהלשלב של עבודה -ימדדו על ידי המודד בכל שלב או תת

טכני, יסולק מאתר העבודות לאתר השלא יענה לדרישות המפרט  חומר החרסית החפור,

  להנחיות המנהל.פסולת מורשה בהתאם 

 

 :  מדידה לתשלום

יחידת מדידה  לתשלום עבור חישוף חפירות לחישוף שן חרסית כמפורט לעיל תהיה 

 89.89.89.808עפ"י סעיף מ"ק. פירוק שכבת הגנה מעל שן החרסית הקיימת ישולם 

 .ויותלכתב הכמ

 

 מי הבריכהחפירות בתוך  05.05./0

  תצורת יבנילצורך חפירות בתוך מי בריכה לצורכי פירוק מתקנים שבתוך המים או 

של המפרט הכללי  89899יבוצעו  בהתאם להנחיות בסעיף  ,החופיםשל הקרקעית 

 ובהתאם להוראות המנהל. 

מ', קו חפירה  99-עבודה כעם רדיוס רוכה אעל הקבלן להצטייד בציוד מתאים, בעל זרוע 

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

חומר חפור, שלא יענה לדרישות של המפרט טכני, יסולק מאתר העבודות לאתר פסולת 

 מורשה בהתאם להנחיות המנהל. 

 

 מדידה לתשלום:  

, עפ"י מדידת כמפורט לעיל תהיה מ"ק יחידת מדידה  לתשלום עבור חפירות בתוך המים

 .המודד

 

 חפירות לצורך הנחת מערכות תשתית  05.06./0

קרקעיות, אספקת מים, –חפירות לצורך ביצוע מערכות תשתיות כגון מערכות ניקוז תת 

  8989ניקוז מקלחות, מערכות חשמל ותאורה וביצועו בהתאם להנחיות של  סעיף 

לכל סוג של תשתיות, המפורטות בסעיף הרלוונטי של למפרט הכללי והתניות מפורטות 

 מפרט זה.

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

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

 

 עבודות שתית 06./0

 הכנה השתית /06.0./0
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ובכל שטח המיועד לשמש  חפירההקרקעית הבסיס של הכנת השתית תבוצע בכל  

ס"מ בהתאם   98למילוי. ההכנה תבוצע ע"י תיחוח, הרטבה והידוק מבוקר לעומק 

 למפרט הכללי.  8909 -ו 8909להנחיות של סעיפים 

אם תידרש הרטבה, היא תעשה על ידי התזה אחידה לכל עומק השכבה שתוחחה, עד  

מעבר לה. אם תהיה  9%-לת הרטיבות האופטימלית ולהשגת תכולת רטיבות שבין תכו

חריגה מהתחום הנ"ל, על הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת תכולת רטיבות 

 בתחום זה.

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

ל צפיפות אחידה מ' לפחות, כך שתתקב 8.9כל רצועה נכבשת תחפוף את קודמתה ברוחב 

בהמשך  89.89בכל השטח. הכבישה תעשה עד לקבלת הצפיפות הנדרשת לפי סעיף 

 המפרט.

 מדידה לתשלום:  

 יחידת מדידה  לתשלום עבור הכנת השתית כמפורט לעיל תהיה מ"ר. 

 

 שתית למבנים, צינורות  06.00./0

אומטיים או השתית בשטחים המיועדים למבנים או לצינורות תהודק במהדקי יד פנ 

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

הנדרשת כפי  Modified AASHTO 50%יבוצע הידוק מבוקר כדי להשיג את הצפיפות 

 כל השטח השתית.ל ,זה במפרט בניית הסוללה 89.80 בסעיףשמצוין 

                  הצנרת או המבניםהנחת  צינורות נכלל במחירולשתית למבנים הכנת המחיר  

 בנפרד.תמורתה סוג של מערכת ולא ישולם  לכל

 

 בניית שן חרסית  03./0

 כללי /03.0./0

שן החרסית המיועדת למניעת חדירת מי תהום תיבנה על פי התוכניות ובהתאם 

להנחיות ואישורי המנהל, בשלבים הבאים:  )בכל מקרה אישור המנהל נדרש לפני 

 סיום כל שלב(.וב

 חישוף שן חרסית קיימת.  .א

 בדיקת מצב החרסית שנחשפה.    .ב

 חומר לא מתאים.  של סילוק חפירה ו  .ג

 הכנת שתית לשן חדשה.  .ד

 מתחת לשן. HDPEהנחת יריעת   .ה

 בנית שן חרסית חדשה.  .ו

 .HDPEהגנת פני שן החרסית על ידי יריעות   .ז

 בנית כיסוי קשיח להגנת  שן החרסית.   .ח

ללא מי תהום. במידה ימצאו מי  -אלה של שן החרסית יבוצעו במצב יבש כל העבודות ה

 תהום תבוצע השפלה שלהם לפני המשך העבודה.
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 חדשהחרסית הכנת שתית לשן  03.00./0

יבוצעו עבודות חפירה עד  הקיימת,לאחר ביצוע עבודות של בדיקת מצב שן החרסית 

 /או ע''פ הנחיות המנהל.לפי המידות ורומים בהתאם לתוכניות והתחתית מפלס 

פני השתית לביצוע שן החרסית. פני השתית יהיו ייושרו עם סיום עבודות החפירה 

במקרה קו מדידה.   מ' של 9.8לאורך של   ס"מ 9אופקיים עם סטייה מותרת עד 

להשפלתם בהתאם להנחיות  על הקבלן לדאוג ,גבוהים באזור העבודה  מי תהום  והתגלו

 89.89.89 סעיף בצפיפות כפי שמוגדר לעד   יהודקו  ט זה. פני השתיתמפרב 89.85  סעיףב

 .למפרט זה

חרסית חדשה יבוצע מסך אטום  מיד לאחר סיום עבודות הידוק השתית לביצוע שן 

מילוי החציץ יבוצע ללא שהות מיד לאחר  בהתאם לפרטים בתוכניות HDPEמיריעת 

 הידוק השתית.

של תעלת עיגון  מילוי חוזר  ,HDPE הנחת יריעת העבודה תכלול הכנת תעלת עיגון, 

לשאר שטח של   HDPE כולל הידוק מבוקר. עם סיום בנית מסך אטום ייפרסו יריעות

ס"מ. השכבה החדשה תיושר  99ותונח עליה שכבה ראשונה של החרסית בעובי  השתית 

. 89.89ותהודק על ידי כלים מכנים בהתאם לסוג החומר עד צפיפות כפי שמוגדר בפרק 

ממשק החיבור בין החציץ החדש לחציץ הקיים יבוצע ע"י חפירה מדורגת של החציץ 

 מ' בהתאם להנחיות בתוכניות.    8.9מ' מ' וגובהן  8.9הקיים. רוחב המדרגות יהיה 

 

 בנית שן  חרסית חדשה 03.05./0

ס"מ כ"א  עם הידוק   99בנית המשך שן החרסית החדשה תעשה בשכבות בעובי של 

למפרט זה,  89קר של כל שכבה.  בנית השן תהיה מהחומר החרסיתי המוגדר בפרק מבו

תחת בקרה  קפדנית על כל שכבה של חומר החרסיתי. צפיפות החרסית המהודקת תענה 

 על הדרישות הבאות: 

 

 Modified  אשהומהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד  50%לפחות    -

AASHTO 

 . "קק"נ/מ 99צפיפות יבשה מינימלית של   -

 

פני שתית השן ובמידת הצורך מצב לפני תחילת בניית  שן החרסית יבדוק הקבלן את  

. הנחת שכבה ראשונה של חרסית חדשה תבוצע ויהדק אותה ירטיב ויחרוש את החרסית

 לאחר אישור של  המנהל.

שן החרסית תבנה בתוך החפירה עד פני קרקע הקיימת והמשכה מעלה עד לרום 

לא יווצר הפרש גבהים בכל מקרה ה יחד עם בנית גוף סוללת ההגנה, כך שהמתוכנן תעש

 ס"מ.  98ביניהם של יותר מ  
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עם סיום עבודות מילוי והידוק שן החרסית יפרוס הקבלן יריעות  פוליאתילן  על פני 

. פרט ביצוע שן החרסית ראה בחפיפה נדרשת עם היריעות הצדדיות קודקוד השן

 .80/90-998בתכנית מס' 

 

כל עבודות ההידוק יבוצעו תוך הרטבה לתכולת הרטיבות האופטימלית  )לפי גבול 

 בלבד.  9(. לצורך כך ייעשה שימוש במי בריכה 9%הפלסטיות פלוס מינוס 

 מדידה לתשלום

 יחידת מדידה  לתשלום עבור בנית שן חרסית כמפורט לעיל תהיה  מ"ק.

 

 (HDPE Texturedביריעות פוליאתילן מחוספס ) כיסוי 03.06./0

 כללי

 HDPEביריעות פוליאתילן מחוספס ) המרבד החרסית כפי שמסומן בתוכניות, יכוס

Textured מ"מ, להקטנת סכנת התייבשות וסדיקת שן החרסית.  9.8( בעובי 

העבודה כוללת: הכנת השתית לפני פריסת היריעות, אספקת יריעות מספק מאושר על 

, וריתוך/הדבקת זמני על ידי משקולות )שקיות חול(ידי המנהל, פריסת יריעות, רתום 

 98. היריעות יפרסו כך שיריעה אחת תחפוף את היריעה הסמוכה לה ברוחב של תפרים

 ס"מ לפחות.

בהתאם להנחיות מפורטות של היצרן  ויבוצע  HDPEהובלה, אחסון והנחת יריעות

 ובפיקוח  צמוד של נציג היצרן. 

 

 תכונות יריעות האיטום

איכות מעולה, ללא קרעים, ללא חורים, ללא בות תהיינה מחומרים חדשים בלבד, היריע

 GRIלפי  יהיוסגול. תכונות היריעות -שקעים וללא פגמים, עמידות בפני קרינת אור על

GM13  שלהלן:בטבלה  וכמפורט 

 

 מ"מ /בעובי  HDPEריעות יתכונות 

 

Test Value TEST METHOD TYPICAL PROPERTIES 

nom.(-5%) 
-10% 
-15% 

D 5994 Thickness -mils (min.ave.) 

 lowest individual for 8 out of 10 values 

 lowest individual for any of the 10 values 
 

0.25 mm D7466 Asperity Height mils (min. ave.) 
 

0.940 g/cc D1505/D 792 Density (min. ave.) 
 

 D 6693 Tensile Properties (min.ave.) 
 

15 kN/m 
10 kN/m 
12% 
100% 
 

Type IV  yield strength 

 break strength 

 yield elongation 

 break elongation 
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Test Value TEST METHOD TYPICAL PROPERTIES 
 

125 N D1004  Tear Resistance (min.ave.) 
 

267 N D4833 Puncture Resistance (min. ave.) 
 

300 hr. D 5397 (App.) Stress Crack Resistance 
 

2.0-3.0% D 4218 Carbon Black Content (range) 
 

9 in Cat 1 
1 or 2 in Cat 3 

D 5596 Carbon Black Dispersion 

 
100 min. 
 
400 min. 
 

 
D 3895 
 
D 5885 

Oxidative Induction Time (OIT) (min. ave.)  
(a) Standard OIT 
— or — 
(b) High Pressure OIT 

 
 
55% 
 
 
 
 
80% 

D 5721 
D 3895 
 
 
D 5885 

Oven Aging at 85°C  
(a) Standard OIT (min. ave.) - % retained after 

90 days 
— or — 
(b) High Pressure OIT (min. ave.) - % retained 

after 90 days 
 

 
 
 
N.R. 
 
50% 

 
GM11 
D3895 
 
 
D5885 

UV Resistance 
(a) Standard OIT (min. ave.) 
— or — 
(b) High Pressure OIT (min. ave.) - % retained 

after 1600 hrs 
 

 

 אופן הובלת היריעות והאחסון ייעשו על פי הוראת היצרן.

 

 מדידה לתשלום

 כמפורט לעיל תהיה  מ"ר.  HDPEיחידת מדידה  לתשלום עבור הנחת יריעות 

 

 בניית כיסוי מגן קשיח לשן החרסית 03.03./0

 כללי  

שכבת הגנה קשיחה על קודקוד  לצורכי הגנה של פני שן החרסית החדשה הקבלן יתקין

 .98-ס"מ עם מילוי  בטון ב 98שן החרסית החדשה מכוורות פלסטיות  בגובה 

מ"מ  9.9הכוורות תהיינה עשויות מרצועות פוליאתילן, מחוספסות ומחוררות, בעובי של 

לפחות, מיוצרות ומחוברות )בהלחמה( בבית חרושת מאושר על ידי המנהל. הכוורות 

 סמ"ר(. 998-תאים למ"ר )שטח כל תא לא יהיה גדול מ 08יכילו לפחות 

 ו/או לפי הוראות המנהל באתר.   990העבודות יבוצעו לפי תוכנית מס'  

במידה שהקודקוד של החרסית  נמצא  מתחת דרך חירום שכבת מגן מכוורות פלסטיות 

 .80-999מס'  לא תבוצע ומבנה של  ראש שן החרסית יהיה כפי שמצוין בתכנית 

 

 :צועיאופן הב
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 הכיסוי בכוורות עם מילוי בטון יבוצע כדלקמן:

: יש לעצב, ליישר, להחליק ולהדק את פני השטח לפי הרומים הכנת פני השטח .א

הסופיים )בהפחתת עובי הריצוף הנדרש על פי התכניות, מדוד בניצב לפני 

לפחות לפי בדיקת מוד' פרוקטור  59%תהיה  הקרקעהשטח(. דרגת הידוק פני 

 , כמסומן בתכניות.או

לאחר עיצוב פני השטח, יש לחפור את השוחות חפירת השוחות ההיקפיות:  .ב

, לאורך היקף השטח שירוצף ע"י הכוורת, במקטעים באבניםהמיועדות למילוי 

 בהם נדרש. 

: סוג ומאפייני הפוליאתילן ואופן פריסת יריעות פוליאתילן שמתחת לכוורת .ג

 .הנחתו הם כמתואר בתכניות הנלוות

: אם, לצורך כיסוי השטח המיועד, נדרש לחתוך כוורות פריסה וחיבור הכוורות .ד

לאורך גבולות השטח ו/או אם נדרש לחתוך כוורות לצורך מעבר דרך מכשולים, 

החיתוך ייעשה לפי הנחיות היצרן. החיבור בין יחידות סמוכות ייעשה 

ופקות על באמצעות סיכות חיבור מיוחדות, מיוצרות ממתכת מגולוונת המס

ידי היצרן. בצוע החיבורים ייעשה על פי הנחיות היצרן ובאופן כזה שלאורך קו 

 החיבור ייווצר תא חדש ולא על חשבון תא קיים.      

: עיגון הכוורות לקרקע ייעשה על ידי נעיצת יתדות, עיגון הכוורות לקרקע .ה

אישור עשויים מחומר פלסטי או עץ עמיד בפני קורוזיה )החומר חייב לקבל 

 ס"מ, כפי שמסומן בפרט הרלוונטי של התכניות.    98מראש מהמנהל(, באורך 

 מרווחי היתדות הם כדלהלן:  .ו

לאורך כתף הכוורת )כולל כתף שוחות העיגון(, ולאורך קו החיבור האופקי   -

 ס"מ )יתד אחת כל שני תאי כוורת(. 05-בין כוורות סמוכות, המרווח יהיה כ

 מ'.   9.8x9.8קין את היתדות במרווחי פיזור של  ביתר המקומות, יש להת  -

 
, 9עם סומך שקיעה  98-הכנת תערובת הבטון ומילוי הכוורות:  הבטון יהיה ב .ז

התערובת תוכן במקום או תובא ממפעל מאושר על ידי המנהל. המילוי ייעשה 

בעזרת מערבל ו/או משאבת בטון. כיוון המילוי יהיה מלמעלה למטה, תוך 

ת התאים לא יתעוותו במהלך הפעולה. אין צורך בהחלקת פני הקפדה שדפנו

 הבטון ועדיף פני בטון מחוספסים. 

ימים על ידי הרטבה וכיסוי בשקי  9-אשפרת הבטון: האשפרה תעשה במשך כ .ח

 יוטה רטובים או בכל שיטה אחרת שיקבע המנהל.

 

 :מדידה לתשלום 

 לעיל תהיה  מ"ר.יחידת מדידה  לתשלום עבור בנית כיסוי מגן  כמפורט  

 

 בניית הסוללה 04./0

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

 במפרט זה, המפורטים להלן:

 

 הרטבה לביצוע המילוי המהודק

החומר יורטב ובאישור המנהל צורך ההידוק המילוי יבוצע ברטיבות הנדרשת. לפי 

לחליפין יורטב העפר באזור המילוי בלבד,  כאשר יעובד על ידי  מחפרה. ה -באתר הכריה 

 או שווה ערך. Roadsky WBZ 230 חרישה  של  קולטיווטור מסוג

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

בלן כל פעם קטע חדש לפני הנחת העפר עליו. במידה ששכבה מסוימת התייבשה  הק

ירטיב  ויהדק אותה מחדש עם בקרת צפיפות/רטיבות. מי הרטבה יהיו מי בריכה יחרוש, 

9. 

 

 והידוק  , פיזורכלי חפירה

לביצוע החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים לעבודה 

בהתחשב בתכונות החומר הנחפר. כל כלי העבודה של הקבלן ובמיוחד כלי החפירה 

 הרטבה וההידוק,  חייבים לקבל את אישור המנהל לפני תחילת העבודה.והמילוי, ה

הידוק החומר הגרנולרי בתחום שטח המים יעשה ע"י כלים שיבחרו בהתאם לשטח 

נסיוני שיקבע בתחילת העבודה ע"י המנהל. הקבלן יעמיד לצורך ביצוע הקטע הניסיוני 

באמצעות הכלים שיבחרו את הכלים המופיעים בטבלה שלהלן. העבודה בהמשך תיעשה 

סדר הפעולות בשטח הניסוי והחלפת הכלים יבוצעו בהתאם להחלטות ע"י המנהל. 

 והנחיות המנהל.

 טבלת הכלים הדרושים :

 

 משקל
 
 )טון(

רוחב 
 הידוק
 ) מ'(

 כלי הידוק
 
 )דגם(

עובי 
שכבות 
 )ס"מ(

 פעולה

90 9.9 CAT  D8 98 הידוק  סוללה בתוך מי פיזור ו

 בריכה

90 9.9 34CAT CW  

Bomag D220 

הידוק סוללה מעל פני פיזור ו 98

 המים

 

 Bomag 8500 -. שימוש בCAT 815Fהידוק החומר החרסיתי בחציץ יבוצע באמצעות 

 .HDPE -הס"מ של שן החרסית הצמודים ליריעות ה 98יעשה להידוק 

ל , בהתאם לשיקולהורות על  שימוש בסוגים וגדלים אחרים של הכליםהמנהל יוכל 

 דעתו.

כלי 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.

 



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 עבודות בחוף -/חלק 
-23-  

 

 

 שיעור הצפיפות,  הרטיבות ועובי השכבות במילוי בהידוק  מבוקר.

 ים יהיה לפחות:שיעור הצפיפות במילויים המהודק

, החלפת קרקע מתחת למבנים. Modified Aashto 50%במצעים לדרך חירום:   .א

 ס"מ כ"א לאחר ההידוק. 99ההידוק בשכבות בעובי 

 Modifiedלפחות  50%הסוללה מעל פני המים: מבוקר של בחומר הגרנולרי למילוי   .ב

Aashto ס"מ לאחר ההידוק. 98. עובי השכבות יהיה 

 

+ לכל סוגי החומרים המיועדים 9%ופטימלית עד לאופטימלית הרטיבות תהיה א

למילוי. שכבת החול העליונה על פני דפנות הסוללה תהיה מהודקת באמצעות הרטבת 

 השכבה עד קבלת הצפיפות הנדרשת )הידוק לא מבוקר(.

 

 מילוי  06./0

 מי הבריכהשטח בסוללה את הכולל  ביצוע המילוי  /06.0./0

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

 ברצף המשכי למילוי הימי(. 

 
  (ימיבשטח המים )מילוי מילוי  - שלב ראשון .א

מטר מעל פני המים ויצירת משטח יציב  8.9עד לגובה יבוצע מילוי ימי מחומר מובא 

 קו לש בפועלוהמיקום  הרום את הקבלן ימדוד המילוי התחלת טרם .בגובה זה

 /המים.החוף

 בלן יתקין יתדות לסימון קו החוף/המים וזאת בכל חתך לרוחב ויגביה אותם הק

 

עם הגובה המילוי כך שבכל עת יהיה קו החוף המקורי מסומן עם יתדות עד בד בבד 

   לקבלת אשור המנהל להסירם.

 
ח כלים מתאימים באופן שיבטיהמילוי יונח בשטח המים ויצופף בדחיסתו על ידי  

ככל כללא חללים בכל תחום השטח והעומק המיועדים.  , צפוףפיזור אחיד שלו

פני השכבות יהיו אופקיים  ס"מ כ"א. 98 -בשכבות בעובי לא יותר מיונח המילוי 

 בלבד.

 98כל  שכבה  תמדד על ידי מודד מוסמך  בשיעור לפחות נקודה  אחד על כל מודגש ש 

בדקו על יד  המנהל ורק אחרי אישורו  מ"ר של פני השכבה. תוצאות מדידה  יי

 תתאפשר הנחה  של  השכבה הבאה.

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.

מנת שיתאימו לדרישות על החלפת כלי הפיזור והדחיסה על רות והמנהל רשאי לה

 הנ"ל.

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

 .89.89תואם לעקומת הדרוג שבסעיף 
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 .0" -המנהל רשאי להורות על הכלת גודל אבן מרבי גדול יותר מ 

בה אחיד הפעילות המסיימת את המילוי הימי תהיה ייצוב מלא של מפלס המילוי בגו 

. מפלס מיוצב זה ישמש שיהיה בפועל בזמן הבצוע פני המיםמפלס מטר מעל  8.9של 

מפלס יסוד ליישום המילוי מעליו בשלב השני המתואר להלן. יצירת מפלס יסוד 

שתכלול ארבעה שור והידוק של החומר תוך בקרת יישום ימיוצב זה תעשה על ידי י

 : מרכיבים

  

 כל השטח. הפסקה מוחלטת של השקיעה ב .9

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

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

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

BOMAG    או שווה ערך ללא שקיעת משטח היסוד. ככל שהחומר במשטח

ישקע תוך מעברי המכבש יוסף חומר מובא ממחצבת "עין גדי" עם עד היסוד 

ויבוצעו מעברי מכבש נוספים וחוזר  9דקים וגודל אבן מקסימאלי " 99%

 חלילה . 

מעברי מכבש  0לאחר קבלת המשטח המיוצב בבקרות הנ"ל יבוצעו עוד  .0

 מסיימים על פני כל שטחו.

 

 בתחילת המילוי, של מי הבריכה י()המקור רום בפועלמדידת המובהר שוב שבנוסף ל

 זאת  ביתדותו ,יימדד ויסומן באתר המיקום בפועל של קו החוף/המים

יהיה ברור באתר בכל יבלוט והסימון  .רוחב וכן בתוכניות הבצוע בפועללבכל חתך 

 שלב של בצוע המילוי במים וביבשה.

 המיםבתוך  המתוכננים החוף יצירת פנילאחר סיום המילוי יבצע הקבלן  

סוללה ולאתר מורשה ה שלמילוי הבהתאם לתכניות עבודות עפר ויסלק עודפי     

 ות המנהל.וראבהתאם לה

 ס"מ לכל מטר ליניארי של קו  החוף. 98החוף לא יעלו על  פניהפרשי גבהים ב 

חלק מביצוע העבודות לבניית הסוללה בתוך המים הינן  החוף ייצירת פנעבודות  

 (. 89.80)סעיף 

 

 היסוד ימילוי מעל משטח - ב שנישל  .ב

החומר יובא   .לאחר קבלת אישור המנהלרק היסוד יבוצע  יהמילוי מעל משטח 

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

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

 .89.89עקומת הדרוג בסעיף והתאמה ל 9מקסימאלי עד "

 BOMAGמעברים מסודרים של מכבש ויברציוני כבד  0מינימום ההידוק יבוצע ע"י  

D220  שווה ערך.או 
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 מדידה לתשלום: 

תהיה מי הבריכה המקורי של עד למשטח היסוד בשטח שבתחום מדידת המילוי  

ום תהיה הזכאות לתשל מ"ק.ב. התשלום יהיה גיאומטריה של קרקעית היםעפ"י 

אך ורק לאחר שהחומר מולא בהתאם לדרישות המפרט  ועפ"י התוכניות והחתכים 

חתומה ע"י מודד  בקובץ ומודפסת) ורק לאחר שהעביר הקבלן תוכנית מדידה

מוסמך(, לאישור המנהל, המעידה על המילוי שבוצע. לקבלן לא תהיה זכאות 

 ה בלבד של החומר לחוף.  ובללתשלום בגין ה

ילוי לתשלום מעל משטח היסוד בשטח תהיה על פי מ"ק בהתאם למילוי מדידת המ 

 ביבשה.

ס"מ( תקוזז ולא תשולם. המחיר  98חריגה מגבול החתך המתוכנן הסופי )מעבר ל  

המחיר המקסימלי למילוי בתוך מי הבריכה  כולל כריה, הובלה ושפיכה עפ"י החתך.

 שקלים.  98יהיה 

 

 בתוך המים עיצוב פני המילוי  .ג

בדומה לעיצוב המילוי לתוכניות ועיצוב פני המילוי בתוך המים יבוצע בהתאם  

 .89.89.89 הבא למתואר בסעיףבשטח היבשה בהתאם 

 

 מילוי בשכבות בשטח היבשה:  06.00./0

 כללי 

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

הכללי כאשר כל שכבה תונח החל מן צפיפות/רטיבות בהתאם להנחיות של המפרט 

ובא מאתר עין חומר מהמדרון הפנימי של הסוללה וכלפי חוץ. החומר עבור המילוי יהיה 

באתר העבודה קרוב יותר חומר מקומי במידה ויימצא . 9גדי שיכיל צרורות בגודל עד "

בדיקות נדרשות ומוקדמות ביצע הקבלן , לאחר שכמתאים על ידי המנהלאושר אשר י

, למנהל שמורה הזכות לאשר לקבלן להשתמש בחומר זה )בכפוף ברור ההתאמהל

. הסוללה תיבנה לכל רוחבה מן החומרים הנ"ל, כאשר המנהל רשאי לאישור הרשויות(

 להורות על מיקום שונה בשטח המילוי של חומר מקומי או מובא.

 

 עיצוב פני המילוי

וחלקים כנדרש, כל שכבה מהודקת סופיים כשהם מהודקים ה הסוללהעל מנת לקבל פני 

ראה  –מידות שבתכניות לקווי המ' )אופקית( מעבר  0.8עד באורך תבוצע סוללה הבחתך 

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

המנהל, עד לרומים, מידות, קווים ושיפועים הסופיים המתוכננים. עודפי העפר ישמשו 

 מילוי הסוללה עפ"י התכניות, המפרטים והוראות המנהל. להמשך
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 מדידה לתשלום:

כמפורט לעיל תהיה   שטח היסודיחידת מדידה  לתשלום עבור ביצוע המילוי מעל  מ

 שקלים.  98המחיר המקסימלי למילוי בשכבות בשטח היבשה יהיה  .מ"ק

 

 

 אספקת חול  06.05./0

והתקנת מתקני חוף הקבלן יספק, יוביל ויפזר  לאחר סיום כל העבודות בנית הסוללה 

מ' כפי  9.9חול גס בכל שטחי חופי הרחצה, כולל שטח הבריכה עד עומק מים של 

 ס"מ.  98שמופיעה בתכניות  בעובי  שכבה של  

 

 מדידה לתשלום:

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

 

 ק המילוי והשתיתבדיקות בקרת ביצוע הידו  06.06./0

במהלך העבודה ולצורך הבקרה יבוצעו בדיקות שדה ומעבדה מקדימות לאישור חומרים 

כגון חומרים מקומיים מחפירות באתר וחומרים מאתר עין גדי עבור מילויים וחומרי 

של השתית  ההידוקים עובי שכבות ורמת השתית,  וכן בדיקות נדרשות לאישור

וצעו על ידי גוף מוסמך למילוי הדרישות של מפרט זה לפי והמילוים כנדרש. הבדיקות יב

ובהתאם לדרישות של   ASTM -המפרטים הכלליים והתקנים המתאימים של ת"י ו

 למפרט זה. בנספח  ב'מפרט בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם, המצוינים 

 

 בדיקות הבקרה להתאמת חומרים למילוי 06.03./0

וש יערכו בדיקות על ידי מעבדה מוסמכת לקביעת לגבי החומרים שייעשה בהם שימ

 התאמתם. הבדיקות יכללו בין השאר ולפי הצורך:

  .בדיקה ויזואלית .א

 (.    USCSהגדרת החומרים )לפי   שיטה .ב
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 רטיבות טבעית. .ג

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

 משקל סגולי. .ה

 משקל מרחבי. .ו

 צפיפות מקסימלית ורטיבות אופטימלית. .ז

 גבולות אטרברג. .ח

הבדיקות ודווח התוצאות יבוצעו בשוטף כדי לאפשר מתן אשורים שוטפים להמשך 

 תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן שיעודכן בכל יום עבודה.ביצוע. 

 

 שכבות גרנולריות ומצעים   06.04./0 

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

ראות המנהל. כמצע לדרכים )היקפית ובקודקוד הסוללה( ישמש מצע סוג א' והו

 , בעובי ומידות וצפיפות לפי התכניות, המפרטים והוראות המנהל.9000כהגדרתו בת"י 

 

 חניה דרכים ומשטחי  06.06./0

במקומות המסומנים בתוכניות שבהם יש לבצע דרכים או משטחי חנייה ולאחר סיום 

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

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

 MS-10לסיום עבודות המצעים והתייבשות החומר ולפי התכניות יבוצע ריסוס ביטומני 

האגרגטים לתערובת יהיו  "¾(. מירבי אבן גודלס"מ ) 9ושכבת אספלט נושאת בעובי של 

מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי. ייצוב התערובת ואופן פיזורה יהיו בהתאם לדרישות 

 .9980המפרט הכללי פרק 

 

 מדידה לתשלום:

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

 .לריסוס ביטומני ושכבת אספלט תהיה מ"ר

 

 

 לחוף שביל נגישותדרך חירום1בנית  08./0

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

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

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

 

 מדידה לתשלום: 

 גיאוטקסטיל •

 טיל כמפורט לעיל תהיה  מ"ר.יחידת מדידה  לגיאוטקס 

 אבן גן •
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 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. 

 

 

 השפלת מי בריכה ומי תהום 00./0

לעבודות השפלת מים שיאפשרו עבודה ביבש במקומות  המתואר בסעיף זה מתייחס

 בבריכה.עבודות הן בהנדרשים הן בעבודות בחוף ו

בטון יבוצעו ביבש בלבד מילוי וכל עבודות החשיפה, החפירה, הכנת השתית ועבודות 

. בכל מקום בו מי הבריכה ( של הסוללהבשטח הבריכה)למעט העבודות של המילוי הימי 

ם מהנדרש על הקבלן להשפיל מבעוד מועד את  המים למפלס של  או מי התהום גבוהי

עד סיום העבודות הנ"ל  מ'  לפחות מתחת לתחתית החפירות ולשמר מפלס זה 8.9

. ההשפלה תעשה בכל השטח המיועד לבצוע עבודות אלה שבו וקבלת אשור המנהל

 פלה. מצויים מי בריכה ומי תהום במפלס הגבוה מהנדרש. שטח זה מכונה שטח ההש

 זמניים פיזומטרים באמצעות עבודתו החל בטרם המים מפלס את לוודא הקבלן על

 .גישוש חפירות ידי על או ידו שיותקנו על

 תאום תוך ויעשו אחריותו בתחום ויהיו הקבלן י"ע יתוכננו המים השפלת ושיטת ציוד

 ., ובכפוף לאישור המנהללביצוע ההנדסיות תוהתוכני עם

 המנהל לאישור מראש יוצג הקבלן י"ע המוצעת המים השפלת שיטת של מלא פירוט

 חול של סחף כל ייגרם שלא יבטיחו השאיבה וביצוע שיטתכחלק מתכנית העבודה. 

 .לנזקים לגרום העלול

המנהל יהיה רשאי בין היתר להורות לקבלן לשנות את שיטת הביצוע  ו/או את כלי  

 בהתאם 5 לבריכה השאובים המים את יזרים הקבלן הביצוע בקשר עם עבודות אלה.

 .שנשאבו המים וכמויות המים שאיבת ובהתאם לשיטת המוסמכת הרשות לאישור

 לכל לב לשים יש תהום מי השפלת מבוצעת כאשר ומילוי חפירה עבודות בצוע בעת

 לאספקת גנרטורי, רזרב ציוד הקבלן יחזיק לכך אים. לנזקי לגרום מים העלולה עליית

 .השאיבה ברציפות הפסקה תהיה שלא כך התראה ומערכות וד אחרצי כל אוו/ חשמל

 -ו  לילה בשעות DB 45 על תעלה לא הרעש ורמת במיוחד שקט יהיה להשפלה הציוד

55 DB  המנהל ידי על לפני השימוש בו יאושר הציוד .היום בשעות. 

 

    מדידה לתשלום 

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

הפרטים המצוינים לעיל לרבות עבור התכנון, הבדיקות, הספקת ושימוש בציוד שאיבה, 
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ביצוע עבודות עפר, וכול הנדרש לביצוע וניטור עבודת השפלה כמפורט לעיל, וכן, קבלת 

 אישורי הזרמה לנקודות מוצא בבריכה, מילוי חוזר והחזרת השטח לקדמותו.

 

 מיוחדות למתקני חוף עבודות עפר 0/./0

 כללי /0.0/./0

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

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

 המשמשים לביסוס יסודות המתקנים בקרקע.

עבודות עפר,   89י  פרק כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכלל ב.

 והפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי, התוכניות ומסמך זה.

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

 עבודות פיתוח.  -למפרט זה 

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

 לאישור המנהל.

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

במשך כל זמן עבודות  ההיה יבשתלעיל, כך  שתחתית החפירה  89.85בסעיף 

 ההתקנה בתוך החפירה.

   עבודות  .הבריכה מישטח רכיבי הפיתוח יבוצע במתקני החוף וביסוס חלק מ ו.

 השפלת חראבאמצעים מתאימים לביבש ה סים אלה תבוצענוסיהחפירה עבור ב        

. היסודות בתוך המים יהיו יצוקים ויונחו על מצע בתוך ליצירת סביבה יבשה מים

עובי שכבת "¾. -9החפירה. המצע עליו יונחו היסודות יהיה חצץ מדורג בגודל "

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

 היסוד.

ם כל היסודות )בחול ובמים( ייקבע על ידי מודד מוסמך שיהיה נוכח גם מיקו ז.

 בזמן הנחת היסודות הטרומיים.

 

 סילוק פסולת

פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא, למקום שפך מאושר ע"י 

קבלת היתר למקום שפך, ייעשה על ידי הקבלן להרשות,  מולהרשות האזורית.  טיפול 

במידה והקבלן לא   ונו. אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע"י  הקבלן  על חשבונו.ועל חשב

קבלן משנה להרחקת  יהיה רשאי להפעילהמנהל, המנהל ו הרשויות הוראות  עפ"ייפעל 

 .אחוזי תקורהבתוספת  פסולת והתשלום יקוזז משכר הקבלן

 

 מדידה לתשלום:

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

 עריכת המדידה תבוצע לאחר ההידוק של השכבות.
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 חפירות פתוחות זמניות 0.00/./0

 חפירות זמניות לבניית היסודות יבוצעו לפי ההנחיות הבאות :

 או מתון יותר. H9.9  :V9שיפוע חפירה זמני  .א

 .מ' הפרש גובה 9מ' יבוצעו כל  9.9ברמות אופקיות ברוחב מינימלי של  .ב

 יש לדאוג למרווחי עבודה מינימליים. .ג

מ' מקו הדיקור העליון של  98את העפר החפור יש להניח במרחק של לפחות  .ד

 החפירה.

ההנחיות לעיל נכונות בהנחה שבקרבת החפירה אין מבנים או תשתיות  .ה

שעלולות להפגע מביצוע החפירה. במידה ויש מבנים או תשתיות כאלה, יש 

 ת מתאימות לכך.לפנות למפקח לקבלת הנחיו

 

 יסודות מתקני חוףביסוס   0.05/./0

סוג ב' בעובי כולל  יםיסודות בודדים, עוברים ורפסודה, יבוססו על גבי שכבת מצע

 מהצפיפות המירבית לפי מודיפייד פרוקטור.  50%ס"מ, לצפיפות  988של 

 הודק ע"יירטב ויוחרש, ילפני הנחת שכבת המצעים מפלס תחתית חפירה 

אם השתית תכלול חומר לא  כבש ויברציוני כבד עד התייצבות השתית.מעברי מ

 מתאים הוא יסולק.

 

 מרצפי בטון מזויןבסיס   0.06/./0

ס"מ והידוק  98מרצפי בטון מזוין יבוססו על גבי קרקע טבעית לאחר חרישה לעומק 

 מעברים. 0 -מבאמצעות מכבש ויברציוני כבד עד להתיצבות מלאה, אך לא פחות 

פים אשר מתוכננים על מילוי חדש המבוצע במסגרת הגבהת סוללות החוף, במרצ

 המרצפים יבוססו ישירות על מילוי זה.
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 עבודות בטון יצוק באתר  .00

 כללי /00.0

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

על  990, ת"י 050, ת"י 000ולפי ת"י  מוקדמות( - 88ללא הפניות לפרק  89)ובמיוחד פרק 

 כל חלקיו ו/או כל תקן רלוונטי. 

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

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

על ביצוע העבודה וכל תיקון או  אישורו של המנהל בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו

שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא 

מתאימים. במידה והמנהל ידרוש, החלפת )פרוק ויציקה מחדש( האלמנט תהיה על 

 חשבון הקבלן.

חת להנ באיכות גבוהה ומתאימהתנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו 

 .דעתו של המנהל

 

 עבודות הבטון  יצוק באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים:

 .בטון  רזה  .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

 .בקרת תזוזה נקודות   .ו

 ., בלוקי עיגון למוצא צנרת ליםבלוקי עיגון צינור תצפית  .ז

 .הגבהת שוחות בקרה  .ח

 .עטיפת צינורות  .ט

 קידוחים של מערכת השפלת מי תהום.הגבהת תאי   .י

 קידוחים חדשים.תאי  .יא

 .ימיים -בטון יסודות מבנים תת  .יב
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 תערובות בטון 00.00

תערובת בטון אשר את מסמכי הרכב במהלך תקופת ההתארגנות, הקבלן יגיש למנהל 

טכנולוג הבטון של המפעל המאושר. התערובת תועבר לאישור יועץ הבטון תתוכנן ע"י 

של המזמין והקבלן יידרש לבצע בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת 

 למפרט המיוחד. 

 

 בטון רזה:  .א

אישור המנהל. . תערובת הבטון תועבר ל9בסומך " 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 988ון של אפר פחם במינ .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.

 שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים גבוה. .0

 מכמות הצמנט. 9%במינון  CNCIמוסף אנטיקורוזיבי  .9

 מכמות הצמנט. 8.9% - 8.9%ות מוסף מעכב התקשר .0

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

 מרבי. 8.09מנט ציחס מים/ .98

 .9, 90, 08חוזק הבטון ייבדק בגיל   .99

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

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

מדגמים  9מ"מ. יש לקחת לפחות  99דוגמא בודדת מקסימום ממוצע  מ"מ ו 98

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

המים יצולם וישורטט כחלק מהדוח. יש להנחות את המעבדה ליטול מס' מוגדל 

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

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

הבטון הקשוי בדומה לבדיקת חוזק הבטון. בדיקות חדירות מתבצעות בהתאם 

 .989סעיף  9חלק  90לת"י 

 תערובת לאלמנטי בטון ימיים או אלמנטי בטון הבאים במגע עם מים: ג.
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עובדה כי הקבלן יידרש להוסיף מוסף ה עטלמהתערובת תהה זהה לתערובת ב' לעיל  

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

 

 תהליך היציקה 00.05

 הקדרישות ליצי /00.05.0

בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכות ולתאם 

רטור האיכות. בכל יציקה יהיו באתר ויב תוכנית בקרתאת היציקה בהתאם להנחיות 

אחד חלופי בנוסף לכמות הויברטורים אשר הוגדרה בקטע ניסוי. היציקה לא תתבצע 

וללא נוכחות בקר האיכות ומנהל העבודה מטעם הקבלן. מהמנהל טרם התקבל אישור 

מטר. הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד  9.0גובה נפילה חופשית של הבטון לא יעלה על 

. יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם בטון המחובר לצינור גמיש ו/או במשאבה

לסיכום מראש ובכתב עם המנהל/המתכנן. מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע 

 ניסוי ויופיע בתוכנית העבודה המפורטת של הקבלן.

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

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

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

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

 היציקה.

 

 סגרגציה 00.05.00

.  בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו/או מובהר כי הסביבה של האתר היא קורוזיבית

חייב סדיקה בבטון בגלל הקורוזיביות או סיבה אחרת, הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר 

הקבלן יידרש לתקן על חשבונו את  .מנהל והמתכנןהאת אישור בקר האיכות,  לקבל

 הליקויים השונים לשביעות רצון המנהל. 

 

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

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

 ולצקת אלמנט חדש במקומו והכול ע"ח הקבלן.
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 אשפרה   00.05.05

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

 ימים לפחות. 9האזור. משך האשפרה האשפרה המתאימה לתנאי 

 

 יציקה בטמפרטורות גבוהות 00.05.06

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

מעלות, אלא אם  98     לבצע יציקת בטונים במשך היום כאשר הטמפ' בחוץ עולה על 

בבוקר לערך  5צע את היציקה עד יתקבל לכך אישור המתכנן מראש ובכתב. אפשר לב

 לערך, בכפוף לאישור המנהל. 99:88ולאחר שעה 

 

 יסודות עוברים ובדלים 00.05.03

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

הכול לפי תוכנית. תחתית ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע הקורוזיבית 

 .89להנחיות המפרט הכללי פרק בהתאם 

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכד' 00.05.04

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

ממתכת, החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. יש לתאם את הביצוע 

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

של אלמנטים מבוטנים. במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסויים, הבטון יפורק 

והקבלן יצוק אלמנט חדש )עם כל הפרטים הנדרשים( על חשבונו על מנת להתאים את 

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

 

 יציקת בטון חשוף גלוי  00.05.06

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

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

 והמנהל כי פני התבניות נוקו ביסודיות. 

רך אישור הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצו :  דוגמת יציקה

עבודות 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

 

 יציקת עטיפות לצינורות 00.05.08

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

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 יהיה אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה בזמן היציקה 
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התמיכות, המרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את אישור המנהל והריטוט. סוג 

 מראש.

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

 חומר אחר. 

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

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

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

לאמצעי שיינקט על מנת שהצינור לא "יצוף" בזמן היציקה והריטוט. אישור המנהל אינו 

ה אחת כפי שיקבע משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לנ"ל. הבטון יונח ביציק

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 00.05.00

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות 

יים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג התקנים הישראל

מ"מ. במידה ובתוכניות  98 -משהוא יהיו ישרים לחלוטין כסוי מוטות הזיון לא יקטן 

מ"מ כאמור, המנהל יפנה  98 -מהנחייה לביצוע פחות  םבההביצוע יופיעו אלמנטים 

 99-יהיו מונחים באתר יותר למתכנן ויקבל הנחיות לביצוע האלמנט. מוטות זיון, ש

שעות לפני יציקתם בבטון, ינוקו  מחול וממלחים באמצעות מים מתוקים בלחץ. כמו כן, 

 לפני כל יציקה, הקבלן ישטוף את פלדת הזיון המותקנת במים מתוקים.

 

 מדידה לתשלום 00.06

 כללי:  /00.06.0

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

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  כוללות את מחיר התבניות וכן את הטמנת  כל החומרים ואביזרים למיניהם 

דת זיון,  וכדומה. ברכיבים טמונים בקרקע שנוצקים בתוך ארגזי עבור שרוולי ניקוז, פל

פח )יסודות, קורות יסוד וקשר( מחיר תבניות הפח כלול במחיר היחידה של עבודות 

 הבטון.

 .89.85סעיף  עפ"יהשפלת מי תהום לכל עבודות בטון תשולם 

 

 מדידה לתשלום לאלמנטים השונים: 00.06.00

ד לפי מ"ר ויכלול את כל החומרים, הטפסנות והמלאכות בטון רזה יימד –בטון רזה   •

 לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות.

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

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



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 עבודות בחוף -/חלק 
-22-  

 

 

גש בזאת כי לא תשולם תוספת והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות. מוד

 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   •

 -תצפית, הגבהת שוחות בקרה, עטיפת צינורות, תאי בארות ובטון יסודות מבנים תת

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

כולל את כל החומרים, ועבודות הטפסנות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם 

לתוכניות. מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין יציקת בטון גלוי או בטון בגמר 

עבודה תחת מפלס  לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היחידה. מחיר היחידה יכלול

 . 9מי תהום, או בתוך בריכה 

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

 80יועץ חשמל, ברגי יסוד וכל שאר העבודות והחומרים המפורטים בפרק  לתכנית

 בטון יסודות יימדד לפי יח'.ה. במפרט ז

טפסנות, הספקה,  ה, דיפון, תבניות,משטחי בטון בכל עובי  יכלול חפירה, חציב  •

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

הערות של המנהל באתר. בטון יסודות יימדד לפי מ"ק. מחיר יכלול עבודה תחת 

 .9מפלס מי תהום או בריכה 
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 עבודות איטום  .03

 דרישות כלליות /03.0

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

 

 אחריות הקבלן לאיטום 03.00

אחריות לתקופה של חמש שנים מיום מסירת העבודות לכך שכל עבודות ישא בהקבלן 

האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה 

הקלקולים והנזקים  שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על  על הקבלן לתקן אותם ואת כל

 חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

 

 דרישות לטיב האיטום 03.05

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

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

 דו או "שווה ערך"'.לי

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

 יצרן חומרי האיטום.

 

 קרקעיים-איטום תחתית יסודות תת 03.06

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

טרגלס ביניהן. הגנת איטום יסודות והתקנת רשת אינ ק"ג למ"ר 9.9במשקל  09/08חם 

 ס"מ. 9קר בעובי -פליי, דפנות והגנת היסודות בקל 0יר טול יתיעשה  ע"י הדבקת נ

 

 תפרים 03.03

 הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המנהל:

בכל הפסקת יציקה אופקית במרצפים התפר בחומר אוטם תפרים מסוג סיקה   .א

 ס"מ. 9X9ות פריימר או שווה ערך, בחתך לרב WF 9 PROפלקס 

 WF9ס"מ, יאטמו משני צידי הקיר בסיקה פלקס  9תפרי התפשטות בקיר ברוחב   .ב

PRO 9, לרבות פריימר או ש"ע בחתךX9 ס"מ והתקנת עצר מים מ- V.C.P 

 ס"מ, במרכז הקיר . 98ברוחב 
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 קירות תת קרקעיים איטום ביטומני 03.04

 הכנת השטח א.

ציקת הקירות יסודות וכו' יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לאחר גמר י 

 9לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

 ס"מ.

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

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

 ממשקל 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  

 גר'/מ"ר. 988, בכמות 9:9מדולל במים 

 התזה ביטומנית ג.

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

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

 ס"מ מעל פני הפיתוח. 98-יעלה האיטום עד לגובה של כ בחלק העליון של הקירות 

ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר  קרקעיים-בחלק התחתון של הקירות התת 

 ו/או על גבי ה"רגל" ודפנותיה.

 הגנת האיטום ד.

" או שו"ע להגנת האיטום בעובי 98Fות "קלקר על גבי האיטום יש להדביק לוח 

 ס"מ. 9של  

 מילוי חוזר ה.

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום. 

 

 איטום צמנטי 03.06

 האיטום יבוצע רק בשטחים שיסומנו ע"י המנהל לפי המסומן בתוכניות.

 הכנת השטח א .

נקי מלכלוך, אבק, שאריות יש להכין את פני הבטון של האלמנטים, השטח יהיה  

חומר לא מודבק וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי 

ס"מ, לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים. יש  9הבטון בעומק של 

חול ומים  9צמנט,  9' בתערובת של ולסתום את כל החורים, אזורי סגרגציה וכ

 מכמות הצמנט(. 99%) " או שוו"עMבתוספת "סיקה לטקס 

 פעולת איטום  ב.

מריחות של חומר איטום צמנטי  9על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  

 ק"ג/מ"ר. 9" או שוו"ע בכמות כוללת 989מסוג "סיקה טופ סיל 

 ס"מ. 98בחיבור בין יציקות שונות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס רוחב של   

 ג מ ר ג.

 חוזר זהיר או חיפוי אבן, עץ וכד' בהתאם לתוכניות אדריכלות.ביצוע מילוי  
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 מדידה לתשלום 03.08

 ,המדידה לצורך חישוב הכמויות תהיה בהתאם לתוכניות ופרטי הביצוע 

 מ"ר , –יח' מדידה : איטום יסודות,רצפה וקירות 

 מטר אורך קיר.  –איטום תפרים   

 מ"ר –איטום צמנטי   
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 רות אומן ומסגרות פלדהמוצרי נג    .04
, אלא אם נאמר 80כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 

 אחרת.

 

 כללי  04.00

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

 מ' מחוזק לראש קיר או לקרקע. 9.98מעקה פלדה בגובה   .9

 מ' מתוכנן בשיפוע. 9.98מעקה פלדה בגובה  .9

 ס"מ. 58רגות בגובה מאחז יד מפלדה לאורך מד .9

 ס"מ מחוזק לראש קיר. 98מעקה פלדה לאורך מדרגות בגובה  .0

 ס"מ . 08מעקה פלדה מגולוון וצבוע בגובה  .9

 ס"מ. 998ס"מ וברוחב  998פשפש פלדה מגולוונת וצבועה בגובה  .0

 במקלחות נגישות ובירידות למים.  990מעקות פלב"מ  .9

 

 הגשות ודוגמאות  /04.0

 המנהליפוס של כל אחד מן המרכיבים, בהתאם להוראות ט-על הקבלן להכין אב  .9

 והפיקוח במקום.

על כל דגם  המנהלאין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור   .1

ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו 

 זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון , על מנהלהלפי דרישת   .2

פרופילים, דגמי פרזול וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, אשר יידרש על 

 )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בשטח. המנהלידי 

( על המנהלהקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי   .2

לשפוט  מנהללוא, וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר חשבונו ה

 את טיב הדגם.
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 ובדיקות  ((Mock-upsדגמי דמי   04.00

 :הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים 

 מ'. 9.98מטר אורך של מעקה פלדה בגובה  0 .א

 ס"מ בירידה במדרגות. 58מטר אורך של מאחז יד בגובה  0 .ב

 ס"מ לאורך ראש קיר. 98מטר אורך של מעקה בגובה  0 .ג

 ס"מ. 08מטר אורך של מעקה בגובה  0 .ד

 מהגוני בירידה למים.ץ עמחופה  990מטר אורך של מעקה פלב"מ  0 .ה

 

 הנחיות כלליות לדלתות פנים וחוץ  04.05

 הבטחת איכות 

הדרישות מהיצרן: האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו על ידי עובדים ומתקינים  

יות הגבוהים ביותר בהתבסס על כל התכניות בעלי הכישורים והמיומנו

 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 

הוא נשאר אחראי יחיד לכל בכתב של המפקח לכל ספק או קבלן משנה, אולם 

 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".

לפגימת איכות  כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש 

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

 ן אחד.פלדה מגולוו

היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, התאמתו לתקן  

 שנה לפחות. 20ואיכותו, וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 

  רוזטות 

מקומות חדירה של עוגנים, עמודים, מעקות שכבות וכו' לתוך חומר אחר, אשר  

 3ו ברוזטות מכוסות פלב"מ נשאר חשוף )בטון, אבן, מוזאיקה, טיח וכו'(, יכוס

מ"מ, מודבקות או מוברגות על מנת למנוע את תנועתן החופשית, כל זאת ללא 

 תוספת מחיר.
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  צביעה 

 .המנהלכל הרכיבים יצבעו לפי מפרט צביעה מיוחד על פי הנחיות  

 המנהלעבודות הצביעה תבוצעה בהתאם להנחיות יצרן הצבע ורק לאחר אישור   

כת, כמתואר לעיל. יש להקפיד שלא ללכלך בצבע שטחים וניקוי אלמנטי המת

שאינם טעונים צביעה. כל שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של 

 .המנהלהשכבה שקדמה לה, תיקון הפגמים ואישור 

במקרה של צביעת כנף בגוון שונה מגוון המשקוף יש להקפיד שהצירים יהיו  

 .המנהלפי הנחיות צבועים באחד משני הגוונים האלה, ל

 

  פירזול 

באופן כללי כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים לפי  

בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר,  –הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים 

ולהיות באיכות מעולה, לשם הבטחת פעולה תקינה, נוחה וקלה של חלקים הנעים 

 ברכיב.

יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות הרכיבים כל מרכיבי הפירזול  

 )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול(: 

כל הצירים הצדדים יהיו צירים חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונזה באיכות  

 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.

של "ירדני" ומתוצרת "אלום" )לפי החלטת  6102כל ידיות המנוף תהיינה כדגם  

כל כנפי הדלתות לפתיחה ( או ש"ע לרבות רוזטות עם חיבור סמוי לכנף. למנהלה

 מתוצרת "ליפסקי" או ש"ע. PVC -רגילה יורכבו מעצורי רצפה מ

 .המנהלכל סוגי הפירזול טעונים אישור  

 

  )הרכבה בשטח )כללי  

על הקבלן מוטלת מלוא האחריות להרכבת הרכיבים בשטח, באופן מדוייק  

 .המנהלומפולס ולפי הוראות 

 

 הרכבת המשקופים 

בבניין תבוצע בהתאם לתכניות האדריכליות הכלליות של  הרכבת המשקופים 

 .המנהלהבניין, ולפי פרטים מאושרים על ידי 

החדרת רגלי -עיגון משקופים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי  

ס"מ לפחות. לאורך פינות המפגש בין  9המשקוף לתוך רצפת הבטון, בשיעור של 
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וף יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל", המשקוף לרצפת הבטון ו/או הריצ

 לשם קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.

 

 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

עולה, בהתאם למפורט בשרטוטים, בכתב הכמויות, כל הפירזול יהיה מסוג מ 

, והקבלן יציע פריט אשר יהא המנהלוביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט, ימליץ 

 לפי דוגמא. מהנמהלעליו לקבל אישור 

הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של הפריטים  

ם הנדרשים בטבלאות המצורפות, )דלתות חלונות וכו'( ולהרכיבו לפי הסוגי

בצורה 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 

 .ותהאדריכל תוכניותשבזולים לפיר

קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי מסגרים  

 מומחים בלבד.

לפני ייצור המעקות, המאחזים והמשקופים יגיש הקבלן תכניות ורשימות ייצור  

 . המנהללאישור 

אות שיוצגו ועל פי דוגמ ותהאדריכל תוכניות אספקת הפירזול תהיה רק על פי  

 .המנהללאישור וקיבלו אישור 

כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשרטוטים, בכתב הכמויות  

 .המנהלבהתאם להנחיות  –והמחירים וביתר מסמכי החוזה, ובהעדר פירוט 

 האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות. 

לפני ביצוע תחילת  המנהלופריט לאישור על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט  

 העבודה.

 

  הוראות מיוחדות להרכבה ואופני מדידה 

  :אופני מדידה ותשלום לעבודות נגרות ומסגרות 

מחירי הפריטים כוללים את אספקת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל הפחת,  

המלאכות הדרושות, ההתקנה וההרכבה במקום. כן כוללים המחירים את 

ה וההרכבה של הפירזול, הזיגוג והרכבתו, הצביעה והאטמים, התאמה האספק

 למפתח מאסטר )כולל מפתחות מאסטר( וכו'.

מחירי השערים, כוללים את המלבנים )גם אם מחומר שונה(, פרט לכנפי העץ  

 הנמדדים בנפרד.
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כדי להשיג את אישוריהם של    המנהלכל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת  

איכות הוהאסתטיקה  רמתעבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את  להמנה

 עבור הפרויקט.

אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים  

 .המנהלבדגמי הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי 

לאורך  המנהלניחם על ידי על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע לה 

 כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. 

הדמי ויפנה אותם  - , הקבלן יהרוס את דגמיהמנהלכאשר נתנה הוראה על ידי  

 מאתר הפרויקט.

  

 גדרות, מאחזים ושערים  04.06

 מ' 0/./מעקה פלדה בגובה   /04.06.0

מ', עשוי פרופילים אופקיים ואנכיים, כולל  9.98עקה פלדה מגולוון וצבוע בגובה מ 

 עמודים, המעקה מחוזק לראש הקיר או לקרקע.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 מטר. אופן המדידה: 

 

 מ' בשיפוע  0/./מעקה פלדה בגובה   04.06.00

עשוי פרופילים אופקיים ואנכיים, כולל מ',  9.98מעקה פלדה מגולוון וצבוע בגובה  

 עמודים, המעקה מחוזק לראש הקיר או לקרקע מתוכנן ומונח בשיפוע.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 מטר. אופן המדידה: 

 

 ס"מ  00מאחז יד לאורך מדרגות בגובה   04.06.05

, מעוגן לקיר על פי פרט ס"מ 58מאחז יד מפלדה מגולוון וצבוע לאורך מדרגות, בגובה  

 אדריכלי.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 מטר. אופן המדידה: 

 

 ס"מ  00מעקה פלדה  בגובה   04.06.06

ס"מ, עשוי פרופילים אופקיים ואנכיים, כולל  98מעקה פלדה מגולוון וצבוע בגובה  

 ל.עמודים, מחוזק לראש קיר או לאחת החזיתות על פי פרט אדריכ

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 מטר. אופן המדידה: 

 

 ס"מ  40מעקה פלדה  בגובה   04.06.03
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ס"מ, עשוי פרופילים אופקיים ואנכיים, כולל  08מעקה פלדה מגולוון וצבוע בגובה  

 עמודים, מחוזק לראש קיר או לאחת החזיתות על פי פרט אדריכל.

 והרכבה בשטח. העבודה כוללת הספקה, צביעה 

 מטר. אופן המדידה: 

 

  "עין התכלתקניונית "ל דרומיתפשפש פלדה באזור הירידה לחדר החשמל   04.06.04

ס"מ באזור הירידה לחדרי  998ס"מ וברוחב  998פשפש פלדה מגולוונת וצבועה בגובה  

, עשוי פרופילים אופקיים ואנכיים, כולל עמודי "עין התכלתקניונית "החשמל של 

 נסטרוקציה, צירים, ידיות פתיחה, נעילה ומפתחות מאסטר ע"פ המפרט.קו

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 יחידה. אופן המדידה: 

 

 ברציפי ירידה למים  5/4מעקה פלב"מ   04.06.06

(, בפרופילים 98מעקה פלב"מ  ברציפי הירידה למים מחופה עץ מהגוני )ע"פ מפרט פרק  

 מ"מ. 08/08מ' כולל עמודי עיגון לקרקע בפרופילים של  9, ובמקטעים של  מ"מ 0/08של 

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 מטר. אופן המדידה: 

 

 במקלחות נגישות נכים ביציאות מהחוף  5/4מעקה פלב"מ   04.06.08

 9.99וטר (, בק98מעקה פלב"מ  ברציפי הירידה למים מחופה עץ מהגוני )ע"פ מפרט פרק  

 מ' כולל עמודי עיגון לקרקע. 9ס"מ , ובמקטעים של 

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 מטר. אופן המדידה: 
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 מתקני תברואה  .06

 כללי  /06.0

מפרט זה נועד לתת מענה לעבודות אינסטלציה לרבות מים, ביוב וניקוז מקלחות חוף 

, 89מפרט זה, והסעיפים הרלוונטיים בפרק  עפ"יושטיפת רגליים. עבודות אילו יבוצעו 

של המפרט הכללי, לרבות כל הפרקים הרלוונטיים  89של מפרט זה, ופרק  99פרק  

לביצוע העבודות. בהעדר הוראות אחרות תבוצענה כל עבודות הלוואי והעזר הקשורות 

במתקן התברואה, כגון עבודות בטון, עפר, אטימת מעברים, וכד' לפי הדרישות 

וינות בפרקים המתאימים של המפרט הכללי. המפרט כולל הטיית צנרת קיימת המצ

על כל חלקיו  9989 ת"י עפ"ילמים, ביוב וניקוז וביצוע צנרת חדשה בשטח. הביצוע כולו 

ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות ושירותי שדה של  0090במהדורה העדכנית, ת"י 

הנחיות המפרט הכללי, והכל  עפ"ית"י, ויהיו בעלי והמוצרים  חומריםהיצרנים. כל ה

מאושר מראש ע"י המזמין. יש לבצע מערכת חדשה מושלמת לפני ניתוק המערכת 

הקיימת. במידת הצורך יש לבצע חיבורים זמניים ומעקפים ע"מ לאפשר רציפות הפעלה. 

לתקן את על הקבלן , כל שהואהקבלן יגרום נזק בשטח אם כתוצאה מביצוע העבודות 

 להחזיר את המצב לקדמותו, כולל ריצוף, משטחי בטון, מע' השקיה וכו'.הנזק ו

 

 מי תהוםסילוק 

להרחיק חות מי תהום. על כן עליו כלבצע את עבודות מתקני התברואה ללא נועל הקבלן 

את מי התהום ולהקפיד על החזקת החפירות במצב יבש במשך כל זמן העבודה בנוסף. 

קי חול, משקולות מיוחדות, עיגונים וכד'( כדי למנוע על הקבלן לנקוט בכל האמצעים )ש

 החוזר. החפירות הזזת מתקנים, צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני או בעת המילוי 

 במפרט זה.   89.85המפורט בסעיף  עפ"יעל הקבלן לבצע את עבודות השפלת מי התהום 

 

 קווי מים 06.00 

 כללי:

ה על קו מים קיים, יהיה צורך להזיז צנרת קיימת, בכל נקודה בה יוקם מבנה אשר עול

התקן ובדיקת כל התשתיות הקיימות האחרות במבנה ע"מ  עפ"יתבוצע מערכת עוקפת 

למנוע פגיעה בהם. הזזת קווי מים ע"י הקבלן תתאפשר רק לאחר אישור המתכנן והיא 

כת תכלול חיבור למערכת הקיימת.ניתוק הצנרת הקיימת יבוצע לאחר התקנת מער

על הקבלן לבצע הזזת שעוני מים וחיבורי צרכן, או   חדשה שתענה על צרכי יושבי הבית.

 להחליפם במידת הצורך.

 99, דרג 9889הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י. 

 98לקטרים בין  90מ"מ ודרג  908מ"מ עד  98 -( לקטרים מ.U.Vשחורים )עמידים בפני 

מ"מ, הצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי  99 -ל

"Electrofusion ,” אין להשתמש בחיבורים מכניים. מסעפים ליציאות
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למבנים/מקלחות וכו' מקווים הראשים יהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי 

"Electrofusion.” 

התכניות, כולל  החזרת   עפ"ימים  מחיר העבודות יכלול את פירוק  מתקני המים  הקיי

 -מצב השטח לקדמותו וסילוק פסולת. כמו כן, יכלול את אספקת והנחת צינורות  כולל  

חפירה  ו/או  חציבה, התגברות על מכשולים על קרקעיים ומכשולים תת קרקעיים, 

ס"מ  98פירוק אבני שפה, עטיפת חול, מילוי תעלות בחול בהידוק מבוקר בשכבות של  

של המפרט הכללי  )כולל ספחים  99כבישים  וכל מרכיבי  החומרים ועבודות לפי פרק ב

 ואביזרי ריתוך חשמלי( וקווי  מים זמניים כמפורט במפרט זה.

 

 צינורות המים הקיימים

הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים 

גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה חדשים. על הקבלן לבצע חפירות 

בצינורות הקיימים. התשלום עבור עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא 

 ישולם עבורם בנפרד.  

 

 התחברות לקו מים1מגוף קיים

מכל סוג שהוא עם צינור פוליאתילן מצולב בקוטר  9התחברות לקו מים /מגוף קיים עד "

חפירה לגילוי הצינור, תיאום הפסקת מים עם המועצה האזורית, חיתוך מ"מ כולל  09

הצינור והתחברות לרבות כל הספחים והעבודות הנדרשות מכל סוג שהוא והחזרת מצב 

 השטח לקדמותו. 

 

 

 בדיקת לחץ לצינורות המים

של המפרט הכללי. כל קטע של הקו המוכן  99890בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

אטמ'. בדיקת הלחץ  99וי המחברים, יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי ולפני כיס

תערוך בנוכחות המנהל, הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות ורק לאחר אישורו של 

המנהל תכוסה החפירה. את הקצוות  הפתוחים  של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים 

אטמ' מבלי להיפתח בעת  99ל אטומים ופקקים ולעגנם באופן שיעמדו בלחץ הבדיקה ש

כניסת הלחץ לקו. בגמר העבודה יש לערוך בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה 

 כולל כל האביזרים.

 

 שטיפת וחיטוי קווי מים

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת 

ם. השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המנהל. נקודות ניקוז, ברזי ניקוז וכו' להוצאת מי

לאחר שהמנהל יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי 

 הקווים כמפורט להלן. 

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, 

 של המפרט. 99899הידרנטים וכו' בהתאם לסעיף 
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מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור  98יטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז חומר הח

שעות. בתום תקופה זו ייבדק  הריכוז במספר נקודות,  90תוכנס לקווים ותושאר בהם 

שעות נוספות. אם  90 -מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 9-98אם יהיה הריכוז בין 

מ"ג כלור לליטר, יש להוציא את התמיסה  9 -שעות פחות מ 00או  90הריכוז לאחר 

מ"ג  9 -שעות יהיה גדול מ 90ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום 

לליטר. בתום החיטוי תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית 

 מ"ג לליטר. 8.9הכלור בנקודת צריכה כל שהיא לא תעלה על 

 

 ברזי שריפה

 כמפורט להלן: 005 -ו 000יבוצעו בהתאם לתכנית ולתקני ישראל ברזי שריפה 

יהיו מתוצרת רפאל או ש"ע מעוגן עם תושבת  0על זקף " 9ברזי שריפה בקוטר "

עם ציפוי  0מנרוסטה בלבד )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף יהיה מאוגן בקוטר "

ור הפלדה התת קרקעי מלט פנימי. החלק התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון. צינ

)המחבר בין המסעף לזקף( יהיה עטוף עטיפה פוליאתילן תלת שכבתית "טריו". הציפוי 

 הפנימי של הצינור יהיה ממלט.

בחיבור בין הזקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם ברזי נירוסטה מוחלשים בחלק 

 העליון של מתקן השבירה.

המתאים לתקן  9פליז או אלומיניום בקוטר " על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי

 כבאות.

 ההידרנטים יסופקו עם מכסה מגן.

 

 מערכת חרום לשטיפת עיניים

מערכת חרום לשטיפת עיניים תהיה תוצרת "אגם" או ש"ע, התקנה על משטח/רצפה 

, Push To Openסימון פתיחה מלאה מופעל ע"י ידית שטוחה +  9/9כולל ברז כדורי "

כוסות ע"י כיפות למניעת אבק מחוברות לשרשרת, צנרת מגולוונת מצופה עיניות מ 9

 כרום.

 

 מדידה לתשלום

קווי המים יכללו את כל האביזרים, הצנרת  מחירי היחידה בכתב הכמויות לביצוע

וכל האמור לעיל  ,לביצוע העבודה בשלמותההדרושים וכל החומרים  והציודהחיבורים 

 קומפ'. :לפי יח'י המערכת. התשלום יהיה לרבות בדיקת לחץ, שטיפה וחיטו

 

 מקלחת ביוב וניקוז 06.05

 כללי 

הזזת קווי ביוב ושוחות בקרה תבוצע בכל מקום בו יוקם מבנה אשר עולה על הקו, על 

 עפ"יהקבלן לבצע הזזת הקווים וביצוע קו חלופי הכולל צנרת ושוחות בקרה חדשות 

 הנחיית המתכנן. 
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על קו ביוב או שוחת בקרה קיימים. השיפועים והעומקים  בשום מקרה לא יעלה המבנה

של הצנרת ושוחות הביוב יהיו על פי הנחיות הל"ת ובאישור המתכנן. הצנרת ושוחות 

הביוב יהיו מחומרים עם ת"י ואשר יאושרו לשימוש ע"י המתכנן. צינורות הביוב 

-SDRעול מסוג "לביוב ותי .H.D.P.Eמ"מ יהיו צינורות פוליאתילן  908-998בקטרים 

 .9959/055(, מיוצרים לפי ת"י 98" )דרג 17

 

 הנחת צינורות ביוב בתעלות

הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המנהל שהחפירה נעשתה לשביעות 

רצונו. הצינורות יונחו על מצע חול, יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות. הנחת הקווים 

, כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. על המבצע תעשה בכל קטע במעלה השיפוע

 להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים.

 

 תאי בקרה, תאי שיקוע לביוב וניקוז

ס"מ יהיו חרושתיים עשויים בטון תוצרת  988 -ו 08תאי הבקרה לביוב וניקוז בקוטר 

טון,  0.8ס"מ לעומס  98-08אקרשטיין או ש"ע  עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 

ס"מ,  9שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, איטום פנים וחוץ, חפירה, בטון רזה בעובי 

-KOR-N מצע חול מתחת לבסיס, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" "איטופלסט" או 

SEAL  מתוצרתNPC  בין הצינורות והתא, מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול

פרט  והנחיות יצרן התאים. קוטר המכסים יהיה בהתאם וכו' בהתאם למפורט במ

ס"מ לתאים מעל עומק  08 -ס"מ ו 08ס"מ לתאים עד עומק  98למתואר בפרט הכללי: 

 ס"מ. 08

 988תא שיקוע )הפרדת חול( יהיה חרושתי עשוי בטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע בקוטר 

חול מתחת לבסיס, מחבר טון, כולל סל נירוסטה, חפירה, מצע  0ס"מ עם תקרה ומכסה 

בין הצינורות  NPCמתוצרת  KOR-N-SEALשוחה מסוג  "איטוביב" "איטופלסט" או 

והתא, מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט במפרט  

 והנחיות יצרן התאים.

 

 איטום תאי בקרה ותאי שיקוע לביוב וניקוז

אופן מוחלט מפני חדירת מי תהום מהקרקע התאים/שוחות יהיו חרושתיים, אטימים ב

אל התא. בנוסף יש לרסס או לצבוע את כל חלקי הבטון החיצונים של התא, המגיעים 

במגע עם הקרקע שכבת איטום ביטומני. איטום זה יעשה ע"י המפעל המייצר את 

 האלמנטים החרושתיים.

 

 : מדידה לתשלום

יכלול את כל האביזרים, החומרים  מחיר היחידה לביצוע תאים/שוחות לביוב וניקוז

והעבודות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל, לרבות הספקת 

החומרים והאלמנטים החרושתיים ההובלה, החפירה, ההתקנה, האיטום, ההתחברות 

 יח' קומפלט. עפ"ילצנרת וכו'. התשלום יהיה 



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 עבודות בחוף -/חלק 
-22-  

 

 

 צינור ניקוז מקלחות

 , 9889הים יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י. צינורות ניקוז מקלחות לקרקעית 

מ' ביבשה ועל קרקעית הים לרבות  9.9מ"מ מונחים בעומק עד  908בקוטר  98שחור דרג 

מ', חבק מקורי תוצרת "גולן מוצרי  x 8.98x 8.98 8.98שתי קוביות בטון מזויין במידות 

ס"מ בבטון, פרט  98ד עומק מ"מ עם עוגנים מרותכים ע 0פלסטיק" עשוי פלדה, עובי פח 

 מוצא וכל העבודות הנדרשות לביצוע הקו.

 

 מפלים

 ניתן להבחין בשני סוגי מפלים:

 
 ס"מ. 08מפל פנימי שגובהו אינו עולה על  . 9

 מפל חיצוני כמסומן בתוכנית סטנדרטית . . 9

 
 ס"מ, לא ישולם בנפרד. עבור 08עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה 

מפלים חיצוניים ישולם לפי עומק המפל. עומק המפל נמדד מתחתית הצינור העליון 

 הנכנס לתא ועד תחתית הצינור התחתון בנקודות הכניסה לתא.

 

 חיבור ביוב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים

ובאישור  המנהלחיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות 

במפרט הכללי. חיבור הקו החדש לשוחה קיימת  998099קומית ועל פי סעיף הרשות המ

מתוצרת  KOR-N-SEALיבוצע ע"י מחבר שוחה מסוג "איטוביב","איטופלסט", או 

NPC.איטום פנים וחוץ , 

מחיר היחידה להתחברות לתא קיים יכלול קידוח בדופן התא, התקנת מחבר כמפורט 

ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש, חסימת צינורות , .H.D.P.Eלעיל,  לחיבור צינור 

 נכנסים ויוצאים שמתבטלים בגוש בטון וכו'.

 

 מדידה לתשלום: 

יכלול את כל האביזרים, החומרים והעבודות הנדרשות  יםמחיר היחידה לביצוע קו

לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל, לרבות הספקת החומרים והאלמנטים 

 לצנרת וכו'.  החפירה, ההתקנה, האיטום, התחברות ההובלה,, החרושתיים

 .מ"א הקו, אם לא נקוב אחרתהתשלום יהיה עפ"י 

 

 

 חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות 06.06

 במפרט זה. 89.89ההגדרות של החפירה להנחת צינורות יהיו לפי המתואר בסעיף 

החפירה יהיה בהתאם  פרטי ומידות החפירה והמילוי יבוצעו על פי תכנית. עומק

לחתכים בתוכניות. במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה 

ס"מ. שתית התעלה תהיה מצע סוג א'  08הכיסוי המינימלי עד פני הצלחת יהיה 
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בציוד מכני מתאים. פסולת  Modified AASHTO 50% -מהודקת בהידוק מבוקר ל

 ע"י הרשות המקומית בתחום השיפוט של הרשות.ועודפי החפירה יורחקו לאתר מאושר 

 

 עטיפת חול לקווים

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 

גניים, אבנים או מלחים. התשלום עבור יהיה חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים אור

 מצע ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.

 

 מילוי מוחזר מעל הצינורות וסביב תאים ומבני בטון

החומר למילוי המוחזר, סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע 

חתכים הטיפוסיים בפרט סטנדרטי בכבישים ומדרכות יהיה חול כמפורט לעיל בהתאם ל

ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק  98.  מילוי החול יונח בשכבות של 89/80-099בתוכנית מס' 

ס"מ ראשוניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים  08באמצעים מתאימים. 

ויברוציוניים, על מנת לא לפגוע בצינור. בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה 

 מוברר נקי מאבנים מונח בשכבות כמפורט בפרט סטנדרטי.חומר 

תעשה רק לאחר מדידת תיעוד וסביב התאים  צינורותביצוע מילוי מוחזר סביב ומעל ה

 של הקווים וקבלת אשור המנהל.

 

 בדיקות 06.03

 בדיקות וידאו

הבדיקה תסרוק את כל אורך הצינור ותראה כל פגם בפנים הצינור. העבודה תכלול 

הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות. בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו שטיפת 

בצינור ומקומם המדויק. בדו"ח יכתבו גם תאריך, שעת צילום ותנאי קרקע. הדו"ח 

 ביצוע הצילום כולל הקלטת. לאחרשעות  90ימסר למנהל תוך 

 

 תיקון מפגעים

של הקלטת המתועדת, יתגלו במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת 

תיקונים הדרושים היש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע  המנהל דעתאשר למפגעים 

לשביעות רצונו המלאה של המנהל. הקבלן יתקן נזקים ישירים ובלתי ישירים. לאחר 

תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר 

 בסעיף "בצוע העבודה".יהיה בהתאם לנאמר 

 

 דו"ח צילום

במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו 

מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה 

 ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 
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טעי הקו בהתאם לסימוניהם מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וק א.   

בתכניות  הבצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו 

 ומיקומו. 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: ב.

קטעי הקו, נקודת וידאו, תיאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ"  

 לאורך הקו   משוחה סמוכה.

 אים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.סיכום ממצ ג.    

 מסקנות והמלצות.  ד.   

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלו יצולמו בעזרת  ה.   

 מצלמה מתאימה. 

 
 מדידה לתשלום: 

מחיר היחידה לביצוע הנחת צנרת ביוב יכלול אספקת כל האביזרים, החומרים וביצוע 

דרשות בשלמותן וכל האמור לעיל, לרבות חיבורים, מפלים, חפירת תעלות, העבודות הנ

היח'  עפ"ימילוי, הידוק, בדיקת וידאו, תיקון מפגעים, דוח צילום וכו'. התשלום יהיה 

  שמופיעה בכתב הכמויות.

 

 קידוח אופקי  06.04

דוח קידוחים לקווי ביוב יבוצעו באמצעות הציוד המתאים בעל דיוק מרבי לקבלת קי

 .8.9%אופקי ברמת דיוק של 

קידוח אופקי מתחת לכבישים או מתחת למערכות/מכשולים/תשתיות קיימים כולל 

קבלת אישורים מבעלי התשתיות  תאום הקידוח עם כל בעלי התשתיות וכל הרשויות,

והרשויות, תשלום אגרות ועבור פיקוח לבעלי התשתיות/רשויות חפירה ו/או חציבה של 

ידוח, אספקת השרוול, הובלתו לשטח, החדרת השרוול בעומק ובשיפוע בור למכונת הק

לפי התכניות וההנחיות, נקיטת אמצעי הגנה והסדרי תנועה בעת ביצוע הקידוח, מילוי 

החפירה למכונה והחפירה לקצה הקידוח בחול כאשר החפירה בכביש ומילוי בקרקע 

ח לקדמותו וכו' הכל החזרת מצב השט מקומית מובררת כאשר החפירה בשטח פתוח,

 קומפלט לקבלת קידוח מושלם.
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 עבודות חשמל, תאורה ותקשורת  .08

 תיאור העבודה והנחיות כלליות  /.08

 
הזנות  ,מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות חשמל  /./.08

 הזנות למבני שירותים וסוכות מציל, לעמודי/עמודוני מאור, תשתיות חשמל ותקשורת,

 .נה למבנה מסעדה, במסגרת הסדרת החוף הציבורי ראשי עין בוקקהז

 

 הנחיות ומפרטים  0./.08

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן: 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של  08פרק   -מפרט כללי למתקני חשמל  80.9.9.9

 המפרט הכללי בהוצאתם 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, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל   5./.08

כניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל בכפיפות לתו

ולכל דרישות  08פרק  -למפרט הכללי הבין משרדי העדכני ביותר  - 1954תשי"ד, 

חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת 

 מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

 

ם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני סעיף שמודגש בו ש  6./.08

 . המנהלוכלכלי שיאושר ע"י 

 

 מוטבע וברור.  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת    3./.08

 

 טיב העבודה   4./.08

תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע  

חוק החשמל, תקנות בדבר כללים  -הישראלי מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן 

לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות 

אלו תחייב את הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור. ביצוע העבודה ייעשה בהתאם 

לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב 

מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה  -דבר הכתוב במפרט  הכמויות וכל

בהתאם לתקנות מתקני חשמל, להוראות המנהל ולשביעות רצונו. למרות כל האמור 
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לעיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המנהל אינו 

 ע"י המנהל.מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי 

 

 צוות הקבלן   6./.08

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן  

 להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 

חשמלאי בעל רישיון  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית   80.9.9.9

 "הנדסאי".

המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של על הקבלן למסור לפי דרישת  80.9.9.9

 העובדים.

 במהלך העבודה זכותו של המנהל לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר.  80.9.9.9

 

 מרכיבי העבודה:  8./.08

 ביצוע חפירת תעלות ופתיחת כבישים קיימים לצורך הנחת צינורות כמפורט בתכניות. 80.9.0.9

 ת מנחושת בחפירה.אספקה והנחת צנרת ומוליכי הארקה אופקי 80.9.0.9

 אספקה והשחלת כבלים בצינורות. 80.9.0.9

 ביצוע תאי מעבר. 80.9.0.0

 ביצוע אינסטלציה חשמלית לגופי תאורה  שקועים. 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  80.9.0.9

 לה מושלמת.כל האביזרים הנלווים לרבות ציוד הדלקה ונורות להפע

 אספקה התקנה וחיבור של  מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה. 80.9.0.0

 ביצוע תשתית לתקשורת כמפורט בתוכניות. 80.9.0.5

טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים  80.9.0.98

 שיתגלו ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

 

 ישורים לביצוע העבודה:תיאומים וא  0./.08

על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל  80.9.5.9

 האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכיו"ב.

אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים  80.9.5.9

פועלים או בקרבתם, אשור ציוד וחומרים, אישור וציוד, לעבודות בכבישים קיימים ו

 לתכנון אספקה וכיו"ב.

על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים  80.9.5.9

, רשות העתיקות, המשטרה, הרשות המקומית וכו' לפני HOTלפרויקט : בזק, ח"ח, 

 תחילת העבודה.

תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל.  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך         80.9.5.0
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על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המנהל בכל שלביה, ולקבל אישור לכל 

 פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות          80.9.5.9

לולות במסגרת החוזה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול כ

 הזה.

הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע העבודה של          80.9.5.0

הפרויקט ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת 

תר מסמכי המכרז/החוזה. לא תינתן לקבלן כל הצעות" ובטופס "הצעה למכרז" ובי

 תוספת זמן עבור הטיפול הזה.

טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה  80.9.5.9

 זכות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.

ה של המכרז, לא אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבוד         80.9.5.0

 תהיה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.

כל עיכוב בעבודות פיתוח כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו         80.9.5.5

 כנדרש יזקפו לחובת קבלן החשמל.

לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות החשמל  80.9.5.98

ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר  אחר, בגין תאום כלשהו עם קבלן על כל שלבי הביצוע

 לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.

אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף  80.9.5.99

 לעיל, לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.

ות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבוד 80.9.5.99

בתאום עם 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

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות  80.9.5.90

 הנ"ל, כלולות בחוזה.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל נזק  80.9.5.99

הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י הקבלן ועל  שיגרום

 חשבונו, ויישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.

 

 אישור שלבי העבודה  08.02

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון  

על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה  אישורו של המנהל, לפני שיכוסה

לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה 

והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם 
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 ו/או לכל חלק ממנה. 

ן את מיקום על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמ 

מערכות שקועות קרקע  באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המנהל \גופים\ציוד

ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו  -לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 

עד לקביעת המיקום הסופי של הציוד. לא תשולם  -לפי דרישות המנהל  -בהתאם לצורך 

יתקין  -ין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב לקבלן כל תוספת כספית בג

 הקבלן את הציוד. 

 

 אישור ציוד ונתונים טכניים 08.03

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמנהל לציוד אשר הינו נדרש  

התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם  עפ"ילספק ולהרכיב במסגרת העבודה 

מכון התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק  אישור

מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה 

. ציוד לא יירכש הודעת הזכייה לקבלן הזוכהימים מיום  14לאישור הציוד תהיה תוך 

לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא  ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למנהל

התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמנהל. אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל 

הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט 

ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל 

 משרד המנהל באתר דוגמאות לקבלת האישור.הקבלן יביא ל

 

 שווה ערך -חלופה לציוד המוצע   08.04

 הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו. 

 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר. 08.04.1

המוצעת לציוד, תלווה הצעת  אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה 08.04.2

 החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות.

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמנהל בלבד ולקבלן לא תהיה זכות  08.04.3

 עוררין בנדון. 

 

 אחריות 08.5

זה, אזי תהיה אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חו 

 אחריות על חומרים ועבודה לפי:

 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  5 -לכבלי חשמל  08.05.1

 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה כמפורט במפרט זה.  08.05.2
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בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש  08.05.3

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט  -ת החל מתאריך ההחלפה תחול עליו אחריות מחודש

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.  48פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  

 

   שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות  08.6

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא: 

 ות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשוי 

 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. 08.06.1

 כתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.אישור המנהל ב 08.06.2

 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  08.06.3

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה   08.06.4

 אישור המנהל בכתב לביצוע עד שלב זה.  08.06.5

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  08.06.6

 השחלת כבלים.  08.06.7

 אישור המנהל לביצוע.  08.06.8

 

 חפירות ותעלות 08.7

"עבודות עפר" של  0801בסעיף  הכללי כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט 

 (.08הכללי למתקני חשמל ) המפרט

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  08.7.1

 הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

ומק התעלה יהיה בהתאם לפרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים. עומק התעלה לא ע 08.7.2

יפחת 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 

מהנדס האתר והמנהל. לפני ביצוע  עומק החפירה, חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של

החפירה/חציבה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים במידה וקיים בתוואי החפירה 

 המתוכנן. החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.

ס"מ  20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על  08.7.3

 ר בצינורות.ס"מ למט 10למטר בכבלים ועל 

התעלה תבוצע במידות לפי פרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים. רוחב התעלה  08.7.4

ס"מ. קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש לסלק מיד  40 -בתחתיתה לא יפחת מ

 ממקום העבודה את הפסולת המתהווה.
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ור הפיקוח( לכל בתחתית התעלה תבוצע שכבת ריפוד חול )ים או דיונות או ש"ע באיש 08.7.5

 התיאור הבא:  עפ"ירוחב  התעלה אשר תעטוף את הצנרת ו/או הכבלים  ותבוצע 

 ס"מ בתחתית החפירה )עליה יונחו הצינורות/כבלים( 10שכבת ראשונה בעובי   -

עובי השכבה עד לקו עליון של הצנרת  -שכבה שנייה בה הצינורות יהיו משוקעים   -

 .כמות הצנרת/כבלים בחפיר עפ"ייקבע 

 ס"מ מעל הצנרת )מקו עליון של הצנרת( 10שכבה שלישית בעובי   -

 110קשיח PVCבמקרה של מעבר בכביש קיים או מתוכנן יבוצע שימוש בצנרת מסוג    08.7.6

ס"מ ו/או כמפורט בתוכניות ובפרטים. כמות הקנים בחציית הכביש תהא כמפורט 

 בתוכניות.

  

 ביצוע החפירה:  

ת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד כל תעלה תיחפר בבת אח 

וזאת 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 

 20ידוק אינו עולה על  המוחזר ייעשה במצע סוג א', מהודק בשכבות שעוביין לאחר הה

 ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש.

: עומק קרקעית התעלה, פני המילוי והמצעים למיניהם אישור חפירה/חציבה ומילוי 08.7.7

כמפורט להלן טעונים אישורו של מנהל. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני 

 תב.קבלת אישור המנהל בכ

יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של  08.7.8

 המנהל. 
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 צינורות 08.8

 צינורות לתאורה  08.8.1

 מ"מ.  5.3קשיח בעלי דופן בעובי  PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו   110קוטר  08.8.1.1

 תי עם דופן פנימית חלקה.מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכב 75קוטר  08.8.1.2

 מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה. 50קוטר  08.8.1.3

 

מ"מ, כל קצוות  8בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  08.8.2

הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין 

 ביצוע האמור בסעיף זה. 

 

הנחת צנרת: הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק  08.8.3

המיותר 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  

מתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט שכבות החול כ

 סימון על פי פרט. 

 

-קשיח, תת P.V.Cקשיח: קטעי צינורות פלסטיים מסוג   P.V.Cחיבורי צנרת מסוג  08.8.4

קרקעיים, יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב 

 את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.  בתוך החריץ של השקע. יש למרוח

 

קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד -צינורות לתאורה: צינורות פלסטיים תת 08.8.5

 ללא מופות. 

 

כניסות לתאים: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת  08.8.6

ח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השט

 ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 

 

מ"מ. קצותיו  8חוטי משיכה: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  08.8.7

של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט 

הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא  -תו לתוך הצינור ס"מ למנוע החזר 20באורך 

 תשולם תוספת כספית.

 

סגירת קצוות צנרת: בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות  08.8.8

פקקים אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג 

 יחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.הנ"ל כלול במחיר ה –הצנרת שנקבע 
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בדיקה וכיסוי: לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים  08.8.9

מפסולת ומגופים זרים. רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור בסעיף 

 נורות. הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצי

 

סימון ומיפוי: לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים  08.8.10

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 08.9

עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים  בעלי N2XYהכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי   

 547יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. ויתאימו לת"י 

בעדכונו האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, 

תוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא והכנסתם לתוך הגופים או ל

תחדור רטיבות, יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי 

ממ"ר ומעלה יכללו שרוול כפפה מפצלת בקצוות  10סימון בר קיימא. כל הכבלים בחתך 

סופיות של  העתקים( 3תכניות ) מנהלכלול במחיר הכבל ללא תוספת. הקבלן ימציא ל –

 הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה.

 

 מעבר-בריכות, תאי 08.10

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים או בקטעי  

מטר לפי הנחיות ודרישות המנהל. הבריכות ייבנו לפי תכניות  50 -צנרת רציפים מעל ל

 התיאור שלהלן:  פ"יעפרט מצורפות ו

 Pס"מ, ותאים מסוג  50ס"מ ובגובה  80תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  08.10.1

כולל  489הדרוש ומכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י  בעומק 81x81x81-במידות

 סטנדרט הרשות המקומית. עפ"ישילוט וסמל 

 

 דו במוצא למטרת ניקוז.ס"מ ויצוי 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.10.2

 

גוף התא יורכב משתיים או שלוש חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לתקן ישראלי  08.10.3

 . 201.1מטיפוס  658

 

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית  08.10.4

ן יבוצעו על ידי ניסור או ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטו 20הצינורות יהיו בגובה 

 קידוח בלבד.
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 החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. 08.10.5

 

ס"מ. פני החצץ  20ובעובי  1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " 08.10.6

 ס"מ מתחתית הצנרת.  10 -יהיו נמוכים ב

 

יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות  מסביב לבריכה 08.10.7

 בתכניות הביצוע.

 

. מכסה המותקן במדרכה מרוצפת או DIN1691מכסה שוחה יהיה יצוק לפי תקן  08.10.8

. מכסה 489לפי ת"י  B125במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהיה מתאים לעומס 

. פתח המכסה יהיה בקוטר 489י לפי ת" D400המותקן בכביש יהיה מתאים לעומס 

ס"מ. כל  60ס"מ בתאים בקוטר  50 -ס"מ ומעלה ו 80ס"מ לתאים בקוטר  60

המכסים יכללו סמל העירייה וכיתוב שם המערכת מוטבעים ביציקה 

 )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(.

 

 הארקות למתקן תאורת חוץ 08.11

 הארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

 ממ"ר לפחות לפס ריכוז גידי הארקה.  6מפס הארקה במגש יותקן מוליך גמיש בחתך  08.11.1

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט  08.11.2

ממ"ר. האלקטרודה תהיה   35בתוכניות. לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  

מטר  1.5יחידות של   2מטר לפחות ) 3ורך מ"מ ובא 19מפלדה מצופה נחושת בקוטר 

ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  60כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר 

 כולל כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט בתכניות.  489

 

 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה  08.12

 כללי 08.12.1

ן והמזמין ויהיו כמפורט בתוכניות וכתב גופי התאורה ועמודי התאורה יקבעו ע"י המתכנ 

המפרט  עפ"יבולרד מאלומיניום צבועים  BODEN SEAהכמויות, עמודון  תאורה 

וואט עם נורת לד כולל דרייבר בעל דרגת  20להלן, הכל קומפלט להארה אסימטרית 

העמודון כולל גוף התאורה מותאמים לסביבה ימית עם צביעה  לפי  65IPאטימות 

צבוע במפעלי החברה אורגינלי בגוון הנדרש. העמודון כולל   Nf.en. 12981סטנדרט  

שנים על קורוזיה  7. העמודון כולל אחריות יצרן של לפי תוכניות יםיסוד אינטגרלי רגיב

 או בגימור.\והתבלות, וכל פגיעה בצבע ו
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 המפרט להלן, הכל קומפלט עם גופי תאורה עפ"יצבועים  מ', 4עמודי תאורה בגובה  

LED  36וואט כוללים דרייבר בעלי דרגת אטימות  54-ו וIP65. 

, מיועדים לתאורת במסגרת LEDגופי תאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות  

 הפרויקט.

מחיר גופי התאורה יכלול את צביעתם בתנור בגוון שיקבע ע"י המזמין/המתכנן וכן  

 התקנים. עפ"יהתאמתם לסביבה ימית 

המזמין רשאי לדרוש ניסויי תאורה ככל שיידרש,   LEDו בטכנולוגיית גופי התאורה יהי 

 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 לאספקת גופי תאורה 08.12.2

ופי התאורה יהיה מורשה  ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ ובחו"ל( ספק ג  .9

למתן שרות, אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי שנדרש 

 במפרט הטכני.

 עפ"יעל הקבלן לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל   .9

 הנוסח שלהלן:

 נה הנציג שלנו בישראל.אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הי .א

אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות למוצרינו  .ב

 בישראל, לארח המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל.

כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך חברת  .ג

 ___________ בישראל.

 

 הגנת הגוף בפני חשמול 08.12.3

התאורה יוגן באמצעות הארקת כל חלקי המתכת שבו, ויתאים לדרגת הגנה לפי  גוף

 .I CLASSקטגורית 

 

 סימון ושילוט  08.12.4

ס"מ  10*15על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל 

 לפחות,  שתראה  מתחתית.

 

 גופי/עמודי/עמודוני התאורה ונורות הלד 08.12.5

 וני/עמודי התאורה יעמדו בכל הסעיפים הבאים:  גופי/עמוד 

 אישור ארץ מוצא 

  תו תקן 

 .תקן פוטומטריה ביולוגית 
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 תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי כולל ה"דרייבר" והספק המגיעים עם הגוף.

 ( מהדורה אחרונה.08נורות יעמדו בתנאי המפרט הבין משרדי למתקני חשמל )ה

 . IEC 662קן הבין לאומי  הנורות יתאימו לדרישות הת

 הנורות יהיו במידות מתאימות לגוף התאורה.

על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של הנורה שהוא מבקש לספק לפי 

 הדרישות בסעיפי המפרט המפורטות כדלקמן:

  טיפוס ה-LED . 

  .שם היצרן 

  ספק הנורה בוואטים 

  .אורך חיים 

 .שטף האור בלומנים 

 הקד מיקום מו- LED. 

 נפילת היעילות במשך אורך החיים של ה-LED . 

 .סכמת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן 

 .על הקבלן להציג אישור יצרן הנורות לגבי התאמת ציוד הדלקה 

 

 בדיקת הציוד 08.12.6

והציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים לאישור   LEDלפני הזמנת הגופים, נורות 

 תכנן והמנהל כמפורט להלן:של המ

  .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 08.12.7

כלול אביזרים, הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס, וכן מ

אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו. בעת אישור פנס ימסור הקבלן 

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 

סים, הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי הספק יהיה אחראי לטיב הפנ

 היצרן ואושרו על ידיהם.

 כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן:
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 תקופת האחריות 08.12.8

   שנים. 7 -גוף הפנס 

    )שנים. 5ציוד נילווה )דרייברים/ספקים ולדים 

כל אביזר פגום ובכלל זה לדים שרופים, עבודה, האחריות משמעות התיקון עד להחלפת 

 חומרים וביצוע סופי.

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 08.12.9

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות 

, בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  חוק  3.- 1חלק  20מס' תקן ישראלי 

 המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות. 08ת  פרק החשמל ובדרישו

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק 

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט 3- 1חלק  20לדרישות תקן ישראלי 

 .C.O.C , T.O.Cתצוגת הציוד. עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 

 להזנת מבנים בחוף ותאורה -לוח חשמל ראשי1מרכזייה 08.13

 כללי 08.13.1

ותחת פיקוח מכון  61439לוח החשמל יבוצע ע" יצרן בעל אישור לתקן ישראלי 

התקנים בלבד. הלוח שיסופק ע"י הקבלן יהיה כמתואר. היצרן יגיש סט תכניות ורשימת 

 עפ"יהל וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד בלוח יהיה ציוד מפורטת לאישור המתכנן והמנ

סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל. הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות  898תקן 

 הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של המזמין ודרישות חברת החשמל, מחלקת חל"ב.

וץ לפי , מתאים להתקנת ח IP65הלוח מרכזיה יהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגן מים 

 .43629תקן 

 הלוח יהיה מורכב על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה.

ארונות: ארון עבור מונה  2 -הלוח בגודל יהיה בנוי מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל

חשמל, ארון עבור המערכות השונות . הארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע 

 מאושר.

 10 -יותקנו על יסוד בטון. אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ הארגזים

ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע  ויכלול ברגים  5 -ס"מ מכל צד ו

 לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד.

 גשם. הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד 

כל הברגים, הצירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל 

חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי 

 כבל מתאימים.
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הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח השילוט 

 עת בדיקת הלוח אצל היצרן.יקבע סופית ב

 יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה. 

עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם נתיכים,  PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי 

 פס אפס, פס הארקה, מהדקים כיו"ב.

 

 הנחיות ודרישות לייצור הלוח:

ר הלוח לאישור מראש. הערות ועדכונים יסומנו על הקבלן להגיש למתכנן תוכניות לייצו

על תוכנית ייצור הלוח. רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור הלוח. 

יש לקבל אישור המתכנן מראש ליצרן הלוחות המוצע על ידי הקבלן לייצור הלוחות 

 .ISO9002בפרויקט. היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן 

 

כל החיזוקים של הציוד והאביזרים לוח מרכזייה, יותקנו בארגזים מפוליאסטר  08.13.1.1

. הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים CIמשוריין בקופסאות 

 חדשים בארגזים ובקופסאות.

 כל החיזוקים יהיו מגלוונים. 08.13.1.2

 המנהל.הלוח יבוצע בתאום ובאישור  08.13.1.3

 –  FGIמדגם  INBARהארגזים ללוח מרכזייה יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  08.13.1.4

כמות לפי תוכנית. הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין, עם דרגת אטימות 

 .IP65 -מ   לא פחות 

 כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן. 08.13.1.5

 ”.INBAR“נית לוח מרכזיה מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  המידות בתוכ 08.13.1.6

של   AS MADEתיקי תוכניות. האחד עבור תוכנית  2יש להתקין בדלת הלוח  08.13.1.7

 של מתקן התאורה בכביש.  AS MADEמרכזת התאורה והשני עבור תוכנית 

נליות לכל ארון יחד עם ארגזי הפוליאסטר ללוח מרכזיה יש לספק מסגרות אורגי 08.13.1.8

 בנפרד.

 כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים. 08.13.1.9

 פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל.  08.13.1.10

ציוד מיתוג )מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם   08.13.1.11

 ,MERLIN GERIN ,ABB, SIMENS,G &F, LEGRANDרט:כמפו 898לתקן 

ROCKLWELL. 

 . 10KA –כושר המיתוג של המאמ"תים/מא"זים לא יפחת מ   08.13.1.12

 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.  08.13.1.13

ומן ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסFCצל  -ממסר ועין פוטו  08.13.1.14

 בתוכנית.
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הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של   08.13.1.15

 הארגז.

" ו"הארקה" 0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "0חיבורים לפס "  08.13.1.16

" ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו 0יחובר לבורג נפרד. חיבורים לפסי "

 העדכנית.

 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.  08.13.1.17

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של   08.13.1.18

 מעגלים שונים.

 חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך.  08.13.1.19

כדי להבטיח כניסה ישירה של  PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  08.13.1.20 

 הכבלים למהדקים.

 התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים.  08.13.1.21

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית, גוף   08.13.1.22

 הלוח. התאורה יותקן מעל חזית

בברגים עם CIרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות    08.13.1.23

 אומים ולא בורגי פח.

 CIלא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר", פתיחת מכסי קופסאות     08.13.1.24

 תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".

וויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת. נוסח יבוצעו שלטי "סנד -שילוט   08.13.1.25

 ראה תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק. -השלטים 

 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית. -סרגלי מהדקים   08.13.1.26

 יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.  08.13.1.27

 תוכנית עדכנית. עפ"י -ח ופיקודסכמות כו  08.13.1.28

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות  08.13.1.29

תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המנהל לפני תחילת   08.13.1.30

 הביצוע.

על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע.   08.13.1.31

 נוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המנהל.כל שי

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י מנהל  8.13.1.32 

 והמתכנן.

 

 ארון לוח חברת החשמל 08.13.2

 5פאזיים מפרטינקס בעובי -לוחות עבור מונים תלת 2בתוך תא חברת חשמל יותקנו 

        "מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן ארגז מ 450*300מ"מ. לפי מידות 

CI4) D4   3*125מפוליקרבונט עם מבטחים DIN 00  אמפר. את ארגז המבטחים יש
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לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת אחזקה 

ארגז ותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים. בין י D4של חברת החשמל. הארגז 

המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש 

לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה 

סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה. המסד יהיה יציקת בטון 

המסד יותקן לפני היציקה צינור מ"מ לפחות מעל פני הקרקע. בתוך  300בגובה  

כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל. עבור  4שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי. בגודל "

 4הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קשיחים "

לפחות. בין שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה 

מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י  29. החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון ומפסק הראשי

של המבטחים יותקן פס הארקה D4חבקים מתאימים המודבקים לדפנות. על ידי ארגז  

 מגולוונים.  3/8ברגים " 3מ"מ לפחות עם   40*4מנחושת 

 

 התקנה 08.13.3

ש מפגיעת כלי רכב ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חש 50הארונות יותקנו לפחות 

 יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.

המשטח ימוקם בקרבת הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה 

 להתנגשות ברכב המתחזק.

כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל. ע"י חבקים מתאימים או 

 חלד.-באמצעות סרט אל

 

 צע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל.החיבור לרשת יבו

לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל, אחרי  

 סידור הליכים משרדיים.

 

 :הערה

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר 

נידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא פרקים מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור ב

תהא לקבלן תביעות שונות. הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. 

מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים אספקה, הובלה והתקנה מושלמת ואחריות 

אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף. התיאור בכתב הכמויות הינו תמציתי בלבד ואינו 

פרט זה ולכן יש לקרוא את כתב הכמויות יחד עם מפרט זה.   התשלום לקבלן גורע ממ

ייעשה על סמך המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות 

 המפורטות. שיטת המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל. 
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 אופני מדידה ותשלום:  08.14

 כללי 08.14.1

המפרט הכללי, המתאים  00 -ו 08ה ובפרקים כל המתואר והמפורט במפרט ז •

והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידות 

הנקובים בכתב הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה 

בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או 

רטים הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. הרשומים בתכניות ובמפ

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 חשבון הקבלן והעיכובים העלולים 

ם עם הקבלנים האחרים: פתיחה של אספלט קיים; להיגרם מכך, התיאומי

קרקעיים -מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת

קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי 

 העזר ועבודות הלוואי.

יצול שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פ •

 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  -"הובלה והתקנה" 

 וכל חומרי העזר הדרושים. 

אספקה, התקנה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף  באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות •

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  •

 יכות . הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבר

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 

 הסעיפים בכתב הכמויות.

בור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת לא ישולם כל תשלום ע •

העבודה בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו 

 במחירי הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות. 

אלא אם מצוין אחרת. מדידת  -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור  •

 מדידה של מתקני החשמל. אופני  0800.00 -הכמויות כמוגדר בפרק  
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 מחיר מוצר שווה ערך: 08.14.2

בכל מקום שמצוין שם היצרן או שמו המסחרי של החומר או המוצר, המחיר בכתב 

הכמויות מתייחס רק למוצר מסוים זה. חומר או מוצר אחר שאושר ע"י המהנדס מטעם 

לף בשווה ערך המזמין ו/או המנהל, מחירו יקבע בהתאם בין אם החומר או המוצר הוח

ביוזמת הקבלן או ביוזמת המנהל. מוצר שווה ערך הוא כזה השווה לחלוטין ותואם לכל 

דרישות התקנים ומחירו זהה. אישור מוצר שווה ערך ייעשה בכתב ע"י המתכנן ולאחר 

מכן ע"י המנהל. הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי הדגם מצויין בכתב הכמויות ולא 

 דגם ציוד אחר.  

 

 מחירי היחידה  08.14.3

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות יחשבו ככוללים את הערך כמפורט להלן: 

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים 

 בה( והפחת שלהם. 

במפעל,  כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה: ייצור האלמנטים 08.14.3.1

אחסון לפי הצורך, הובלה לאתר הבנייה, התקנה באתר וכל חומרי העזר והאביזרים 

 . המנהלהדרושים לביצוע מושלם לשביעות רצון 

אי הבנה של תנאי כלשהו, אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב  08.14.3.2

  בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 פריטים לתשלום  08.14.4

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:  

 

 חפירת תעלות: 08.14.4.1

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע 

ילוי באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך, כולל ריפוד וכיסוי חול, מ

החפירה במצע מהודק בשכבות כמפורט בתוכניות פרטי החפירה. החזרת השטח 

לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. 

המחיר כולל גם תאום מידות החפירה ותוואי החפירה עם רשות העתיקות והמתכנן וכן 

יידרש. הכול לפי המפורט במפרט תשלום בגין ימי פיקוח לרשות העתיקות במידה ו

 הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין. המדידה לפי מטר אורך לכל רוחב נדרש.

  

 פתיחת כביש קיים: 08.14.4.2

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש 

יים חפירה לעומק הדרוש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכנים ופנאומט

מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, הכול 

 לפי המפורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך. 
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 פתיחת מדרכה1שביל: 08.14.4.3

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זה 

כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת חפירה/חציבה בעזרת 

סרט פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט 

 המדידה לפי מטר אורך. הטכני. 

 

 צינורות: 08.14.4.4

המחיר כולל אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, קשתות  

גינליות, אטמים, פקקים ומופות אורגינלים, סימון בקצוות, כולל אספקה והשחלת אורי

חוט 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 

 .המדידה לפי מטר אורך. 858בכתב הכמויות ובתוכניות ולפי ת"י 

 

 תאי מעבר: 08.14.4.5

המחיר כולל אספקה, הובלה, חפירה, בניה, יציקה והצבה של תא מעבר טרומי במידות 

 הנחיות הפיקוח, כולל:  עפ"ילפי תוכנית, מילוי מסביב לתא באמצעות מצע מבוקר 

 .658מבנה התא טרומי במידות לפי תוכנית לפי ת"י  •

 תקרה לתא מעבר.  •

 כנת פתחים לחיבור צנרת כניסה לתאים, חיבור הצנרת וסגירתה.ה •

מכסה מיצקת פלדה כולל כיתוב מוטבע של שם המערכת וסמל הרשות לעומס  •

 .489הדרוש לפי ת"י 

 

 כבלים: 08.14.4.6

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט וסימון הכבלים 

ת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני.  אורך בכל תא ובמרכז ההדלקה, גליל

ממ"ר  10. כל קצוות הכבלים, בחתך של / עמודיםי שוחותהכבל יימדד נטו בין מרכז

 ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"( כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום.

שלום י: כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תקרקע-כבל תתהמדידה לפי מטר אורך. 

 לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג -להתקנה תת 0800.15
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 חוט נחושת שזור: 08.14.4.7

כמפורט חתך לפי תשלום  .אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפרט 

 בכתב הכמויות.

 

 גופי תאורה: 08.14.4.8

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד , כולל צביעה בתנור לפי  

בגוון הדרוש.הצביעה תהיה מותאמת לאזור ימי קורוזיבי. מחיר כולל  הספקה  פרטמ

  וולט . 1000-ממ"ר ל N2XY 3*2.5והתקנת כבל 
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  טיחעבודות   .00

  

 כללי  /00.0

   .מפרט זה מתייחס לעבודות טיח חוץ 

מפורשות בתכניות, או במפרט המיוחד, קובעות הוראות  בכל מקרה שלא נקבעו הוראות 

של המפרט הכללי ו/או לפי הנחיות ספקי ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות  85 פרק

המעודכנים בכל הנוגע .על כל חלקיו(   9598תקן  )במיוחד  הוראות התקנים הישראליים

 לטיב החומרים וכו'.

  

 

 דוגמאות  00.00 

ג טיח מ"ר לפחות מכל סו 9.8 -כעל הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ בשטח של  

ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין  לאישור המפקח, את הדוגמא המאושרת

 וקבלתו.

 

 בנוסף להוראות הנ"ל נקבע כי: 

מתחת לטיח חוץ מכל הסוגים תבוצע שכבת הרבצה. מחיר השכבה הזו כלול במחיר טיח    

 החוץ מכל סוג.

 

 הנחיות כלליות לעבודות טיח  00.05 

  הכנת השטחים 

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום  

ע"י המפקח. על פי הצורך ועל פי דרישת המפקח  הפגישה ברשת פלסטית מאושרת

 יש לבצע גישורים ברשת ברזל.

המילוי יבוצע  .9:9)ללא סיד וטיט(  חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט 

ת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות לכל האורך והעומק עד קבל

 מסוימים יש לבצע כיסי ברשת פלסטית.

  עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד. 

במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או בניה יושארו קטעי קיר שקועים )אך ללא גילוי  

ערב משפר הדבקה טיט מלט עם  ע"י הברזלים( על הקבלן לבצע יישור הקיר

 המפקח. בעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה כשכבת טיח נוספת. על ידי שיאושרו

  

  "טיח "דק 

מ"מ המשמש להכנת משטחי קירות  0 -טיח ליישור בטונים. הכוונה לטיח בעובי של כ 

 ועמודי בטון לצביעה ו/או לציפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מישרת.
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   ות כלליותדריש -טיח חוץ רגיל 

ליישם את השכבה השניה.  לאחר מכן ימים ורק 9יש לאפשר את השכבה התחתונה  

ימים לפחות. יש לראות דרישה זו  9את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

כעקרונית והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. מחירי 

ל מקום לפי דרישת המפקח וכן עיבוד בקווים הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות ובכ

 מעוגלים ומשופעים.

בקטעי טיח בוצע תשכבה עליונה )שליכט(  .הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים 

 קטעי טיח שמיועדים לציפוי שליכט דקורטיבי יבוצעו ללא שליכט. ,המיועדים לצביעה

-  

  

 שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים  

ובתוספת מוסף סנטטי דוחה  9:9)הרבצה( במלט צמנט וחול גם ביחס  ביצוע שכבה ראשונה 

" 099ק"ג למ"ק מלט מוכן, מוסף יהיה דוגמת "סולן  088 -מים, תכולת הצמנט לא פחות מ

במינון לפי הוראות היצרן או שווה ערך. סומך התערובת יהיה ממין השמנה הסמיכה. הרבצה 

 מ"מ. 0ווה את כל השטח בעובי מינימלי של תבוצע על הקיר בכך טייחים ותכסה באופן ש

 מ"מ לפחות. 99ביצוע שכבה שנייה בעובי של  

ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן ותמיסת חומר סינתטי דוחה מים )כגון:  988הרכב המלט )טיט(:  

 מהתערובת(. 9%, בכמות של 9:9או שווה ערך מדולל  090סולן  מלפלסט,

 יהיו חלקים ללא חורים ו/או סדקים. השכבה תעובד בשפשפת עץ, פני השכבה 

 עבודה כוללת עיבוד גליפים , קנטים, פינות וכו'. 

ימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש מוחלט, לפני התחלת  9יש לבצע אשפרת הטיח במשך   

 שכבת הציפוי העליונה. עבודותה

רילים, או במידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה ציפוי דקורטיבי מחוספס מורכב משרפים אק 

שרפים סנטטים עם אגרגטים, השכבה השנייה )המיישרת( כמפורט לעיל תכיל  תמיסות

מתאים אחר אשר יאפשר עבודות ולא יתקוף מבחינה "כימית" הציפוי  במקום הסיד, מוסף

והוראות של יצרן הציפוי העליון ובתאום עמו, כל זה ללא  העליון, הכל בהתאם להנחיות

 תב הכמויות.תוספת למחיר שנקוב בכ

 

  סרגלי פילוס ופינות 

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת 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. 

  חרי עבודות שונותתיקונים בטיח חדש א 

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון: נגרים,  

מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, וכו'( או במפגשים בין טיח חדש לקיים 

 ללא תשלום נוסף. –טיח  -הקבלן במסגרת עבודות ע"י יבוצעו
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  )רשימת עבודות והספקת חומרים )קבלן 

כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט שליכט רגיל, פינות  הספקת 

 גרמניות )למעט שליכט צבעוני(.

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. 

עיוורים, חלונות, דלתות וצנרת חשמל, מים ומזגנים, תיקונים לאחר  בטון משקופים 

 התקנות צנרת ברצפה לבטן עם סומסום.

 ניקיון האתר בסיום העבודות ריכוז הפסולת במקום אחד באתר. 

הרכבה מחדש  -טיח שחור, שלב ב'   -)שלב א'  הספקה והתקנת פיגום שתי פעמים 

פיגום אך ורק עם מוצמדות דרך החלונות ללא לצורך ביצוע שליכט צבעוני( קשירת ה

 חוט שזור ופלנקות.

 )על פי הצורך(. צול ברשת רביץ 0סגירה צינורות  
 השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקנות. 
 כל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית.  
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 מסגרות חרש  .0/

 אור העבודהית /0.0/

נה של אלמנטי הצללה שונים עשויים והתק פירוק, אחסנה, העברה  .א

מפרופילי פלדה מעורגלים, מגולוונים בחום, וצבועים בצבע בהתאם 

למפרט, על יסודות חדשים, אלמנטי ההצללה יהיו מחופים ביריעות 

מחוברות לקונסטרוקציית הפלדה. איחסון כל הרכיבים יערך בכל התקופה 

האיחסון יאושר על ידי  בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח אחרות בחוץ. מקום

 כך שלא יפריע לביצוע עבודות העפר ולדרכים לחוף. המנהל

ייצור, אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי הצללה חדשים יבצעו על כל   .ב

מרכיביהם 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. 

 98%העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המיוחד, ולהוראות הבאות.   .ג

מאלמנטי ההצללה של שלב א' בהתאם לתכניות, יובאו לאתר העבודות תוך 

הצללה של שלב ב' מאלמנטי ה 98%יום מיום מתן צו התחלת עבודה.  08

יום מיום מתן צו התחלת  08בהתאם לתכניות, יובאו לאתר העבודות תוך 

 העבודה.

 שבילים עם שלד של פרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים.  .ד

בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון החם והחלקים יצבעו במערכת  

ת צבע: לפי מפרט צביעה ימית המצורף. הנ"ל כלול במחיר התקנ

 קונסטרוקצית הפלדה. 

 

 דרישות לאישור מפעל הצביעה 0.00/

יש לאשר מראש את מפעל הצביעה, בק"א של מפעל הצביעה,  ואת החומרים,   .א

צבעים  ומדללים. החומרים יהיו כמופיע במפרט זה או שוו"ע מאושר מראש על 

ידי יועץ הקורוזיה והמנהל. הצביעה תבוצע בחומרים מאושרים ע"י הרשויות 

מבחינה  המנהלמוסמכות מהיבט בטיחות, אקולוגיה וגיהות, ושאושרו ע"י ה

 מקצועית.

 מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה לגלוון חם,  .ב

 לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה.  המנהלויקבל את אישור 

 באחריות הקבלן הראשי להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע

הנדרשים באתר לאחר הרכבה או/ו ריתוך, כולל פגיעות מכאניות על ידי אחרים. 

 הקבלן יבדוק תיקוני הצבע שביצע בשטח בעזרת "הולידיי דטקטור".
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קבלן הצבע/מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי   .ג

ISO 9002. 

ת עבודות הצביעה מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש לפיקוח דוחות בחינ  .ד

 של חומרי גלם, ופגי תוקף. COCלכל מנת ביצוע, אישורי התאמה 

 מעובי הצבע היבש הנומינלי. 08%אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת   .ה

מעובי הפילם היבש  988%לבין  08%ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין 

על לעובי הפילם הנומינלי, בתנאי שעובי צבע יבש ממוצע באזור הוא שווה או מ

 היבש הנומינלי.

בנוסף למערכת בקרת האיכות העצמאית של מפעל הצביעה ומערכת הבק"א של   .ו

הקבלן, יבוצע פיקוח עליון על הצביעה על ידי המזמין. פיקוח עליון זה אינו בא 

במקום בקרת האיכות של מפעל הצביעה, ואינו פוטר את מפעל הצבע מאחריותו 

  בודה ועמידות מערכות ההגנה מקורוזיה.המלאה בעניין איכות הע

במפעל הצביעה נדרשת הפרדה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים   .ז

)הכנת שטח לפני צביעה(  לבין אזור הצביעה. הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה, 

במקום מוגן וסגור. יש להשתמש באוויר דחוס ללא רטיבות, מים ושמן. יש 

 מתאים, בנוסף למלכודות מים ושמן. להשתמש במייבש אוויר

הניקוי האברזיבי ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים. יש להשתמש בחומרי   .ח

מאושרים מראש ובכתב על ידי משרד העבודה ועל ידי  Gritsשחיקה אברזיביים 

הפיקוח , ואשר יוצרים את דרגת החספוס והניקיון הנדרשת במפרט הטכני. אין 

 תעודות טיב מהספק לכל מנת חומר אברזיבי.  להשתמש בבזלת. יש לקבל

ייעשו באולם ו/או שטח סגור מתחת סככה עבודות הצביעה במפעל הצביעה,   .ט

. החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת ללא חשיפה לרוחות, גשם ושמש

 350בטון או אספלט בגובה מתאים מהרצפה. טמפרטורת המתכת לא תעלה על

C . 

מברשת ריתוכים, פינות חדות ואזורים קשים להתזה יש למרוח בעזרת   (9

בצבעי יסוד, ביניים ועליון. אין להרשות  Stripe Coatsבשכבות פספוס 

נזילות צבע. מספר שכבות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש 

 הכולל שמופיע במפרטים. 

ימים  0זמן ייבוש/הקשיה לפני אריזה ולפני הובלה של החלקים לשטח   (9

 .המנהל. אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכתב של לפחות

למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים, ומקום מסודר   .י

 לאחסון כלים.

מערכת ניקוי  -ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה 

רכת גרגירים, מערבלים מכאנים ופניאומטים לצבעים, מערכת שקילה, מע

צביעה ומכשירי בדיקה ובקרת איכות עם אישור תקינות ע"י גורם חוץ, על פי 

 הצורך.
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עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כל החלקים לצורך   .יא

הובלה לשטח, וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר 

אחר הרכבה לאחר )כולל צביעת ברגים מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה ל

 מיקרון לפחות(.  988ניקוי, במערכת אפוקסי בעובי 

אין להשתמש בברגים, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )אין להשתמש בציפוי   .יב

 אבץ אלקטרוליטי(.

המתכת לפני מסירה חלקים לגלוון, ולמפעל הצביעה המנהל למפעל יש לזמן את   .יג

 לפני התחלת צביעה.

יש לבצע צביעות קטע ניסוי לאישור מוקדם של  -ה טיפוס לצביע-בדיקות אב  .יד

תהליכי 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.
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 עה )לחות וטמפרטורה(תנאים אטמוספריים לצבי 0.05/

 .C 150. טמפרטורת המתכת מעל 09%הלחות היחסית תהייה מתחת   .א

 (.Tלפחות מעל לנקודת הטל ) C 300טמפרטורת המתכת תהיה   .ב

 

 הובלה, אריזה ואחסון 0.06/

הקבלן יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח, אחסון החלקים באתר ומהלך 

 ההרכבה. 

ן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה )עם באחריות קבלן הצבע להג

 הפרדה בין החלקים(. האחסון באתר יהיה אך ורק במקום מתאים, מסודר וישר. 

 העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות, לא מתכתיות.

 כת.אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות מת

 

 תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה 0.03/

קבלן המתכת אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה, אחסון, הרכבה או   .א

ריתוך במקום. לא תאושר הרכבת קונסטרוקציה כל שהיא ללא שבוצעו בה כל 

 תיקוני הצבע הנדרשים בשטח על ידי הקבלן ועל חשבונו.

על ידי צבעים בעלי ניסיון מוכח בצביעה של  עבודות תיקוני הצביעה יבוצעו אך ורק  .ב

רכיבים, ועל חשבון הקבלן. כל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח -צבעי אפוקסי דו

 כמפורט במפרט תיקוני הצבע.

 ASTM Dהקבלן יבצע בדיקות "הולידיי דטקטור" של כל תיקוני הצבע באתר לפי   .ג

5162-01, Method Aוולט, עם ספוג  58ך , בעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמו

רטוב. יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט.  יש לבצע קטע ניסיוני לאישור 

 המתכנן ויועץ הקורוזיה.

 

 מערכות צבע  0.04/

 .צביעה על גלוון )מערכת דופלקס אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם(  .9

 על פלב"מ. צביעה  .9

 

 לקס לפלדה מגולוונתמערכת דופ -מערכת צביעה על גבי גלוון  /0.04.0/

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 

 .SSPC .(SBV 62%)רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן -יסוד אפוקסי דו

 לודה לבנה )תחמוצות אבץ(.צביעה תיעשה לפני הופעת ח

במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה, יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים 

 מתוקים.



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 עבודות בחוף -/חלק 
-232-  

 

 

 

 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה

לפחות, כולל ביצוע  Grade 3 :(ISO 8501-3) גמר עבודות מתכת במפעל המתכת

ת והפינות לרדיוס ריתוכים מלאים וחלקים, הסרת כל נתזי הריתוך, עיגול כל הקצוו

מ"מ לפחות. הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון,  9מעל 

 מ"מ. 90ב"קוטר" חור מירבי עד 

ואחר כך שטיפה  , 9998: יבוצע עם תמיסת סבון   אקוקלין ניקוי ראשוני של השטח

י שטיפת לפנ חובה לשטוף בקיטורבמים מתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור. 

 גרגירים !!!.

-SSPC. שטיפה אברזיבית Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1) הכנת שטח

SP7- brush off  עם גרגירים מינרליים משוננים עדיניםFine Grits      לא מתכתיים

(, שאינם מכילים כלורידים, ובלחץ אוויר נמוך, להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני -98)

נראים כמו: אבק, שמן, גריז, -לוון יהיה חופשי מזיהומים נראים ולאהגלוון. השטח המגו

 עיבוי ומלחים.

 או קורונדום )אלומינה(.  SUPAFINE, ג'בלסט A1למשל, גרגירים שוחקים  יורוגריט 

, מרחק פייה של 988בר, זווית התזה:  9.9-0מ"מ, לחץ אוויר:  8.9-8.9גודל חלקיקים: 

 מטר.                       8.9-8.0 -התזה מפני השטח: כ

. 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 

 20: מוליכות מקסימאלית מותרת  (ISO 8502-9) בדיקת מלחים מסיסים במים

mg/m2 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.

   .המנהל(: )יצרן "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י מערכת  הצבע על גלוון

 SBVרכיבי לפלדה וגלוון, -יסוד אפוקסי דו, צבע 005-898"אפוגל" קוד  -יסוד 

 .5009בז' מיקרון בלבד. גוון  08-98בעובי ,45%

מיו" קוד  08או "אקופוקסי  008-099אלומיניום" קוד  08"אקופוקסי  -ביניים 

-999, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים,  עובי-, אפוקסי פוליאמיד רב008-090

 מיקרון. 998

-, אפוקסי פוליאמיד רב008-098" קוד  RAL 7035 08"אקופוקסי  -ביניים 

 מיקרון, בגוון אפור בהיר. 999-998, בעובי SBV 78%עובי וגבה מוצקים, 

, צבע עליון 39x-xxx, קוד PEטמגלס  - עליון )שטחים מעל קו המים(

לפחות, בשכבה מיקרון  98, בעובי SBV 50%אליפטי, -פוליאוריתני פוליאסטר
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משי או וברק  המנהלאחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי 

 (.Ready Madeיסופק  PE. )טמגלס מבריק

 

מיקרון לפחות + מריחות  530-600סה"כ עובי צבע יבש כולל )מעל הגלוון(: 

 במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות, כמפורט להלן:

מיקרון לפחות )כולל  998טר מעל קו המים והקרקע עובי צבע מגובה מ . 9

 (.PEטמגלס 

 PEמיקרון לפחות )אין צורך בעליון טמגלס  088מתחת למים עובי צבע  . 9

ממש מתחת למים, אבל במקומו יש ליישם שכבה  נוספת של אקופוקסי 

08 .) 

 מתחתית העמודים ועד גובה מטר מעל הקרקע ו/או מעל המים עובי . 9

 . PE)מיקרון לפחות )כולל טמגלס  088מערכת הצבע 

, ייכנס רק מעט לתוך המים ולתוך PEאפשר שצבע עליון טמגלס  

 הקרקע.

 

 הערות:

רכיבי -תיקוני גילוון חם בריתוכים, יעשו במריחות במברשת של צבע אפוקסי דו  .א

ס וחספו St 3מיקרון,  לאחר  ניקוי מכני מקומי  2x50בעובי  SSPCעשיר אבץ 

 רכיבי עשיר אבץ -יסודי של פני השטח במלטשת עם בד שמיר.  יסוד אפוקסי דו

SSPC אבץ בפילם היבש, לפי משקל.  08%יכיל מעל 

קבלן הצביעה יאטום את החורים מתהליך הגלוון החם במרק אפוקסי מתאים או   .ב

בחומר אטימה והדבקה פוליסולפיד או בעזרת מרק פוליאסטר מתאים, לפני 

 יעה או לאחר צבע היסוד.תחילת הצב

. לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על Recoatableאפוגל הוא צבע   .ג

 שעות. 00זמן המתנה מירבי בין שכבות של 

, שכבות Stripe Coatsקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של    .ד

מום מכל צד. מ"מ מיני 99מיקרון,   08אלומיניום נוספות בעובי  08 -אקופוקסי 

מיו -אלומיניום, אקופוקסי 08)למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי 

 (.(RAL7035בהיר -אפור 08כהה( ואקופוקסי -)אפור

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   .ה

 עליונה יקבע על ידי המזמין.

 RAL" 08מיו", ו"אקופוקסי -08סי אלומיניום", "אקופוק 08במקום "אקופוקסי   .ו

ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום", אפיטמרין  7035

 , בהתאמה.RAL 7035"מיו" ואפיטמרין "סולקוט -"סולקוט
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ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס   .ז

 .Ready Madeירכש  PEטמגלס אחיד, עובי וכיסוי מלא. צבע עליון פוליאוריטן 

 )בקיץ(. 98או  99: מדלל PEמדלל מומלץ עבור טמגלס   .ח

לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק", לשים   .ט

גומי או קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, 

 שינוע ואחסון.

 יעה לפני אריזה, שינוע והובלה.ימים לפחות מגמר צב 0יש לחכות   .י

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור   .יא

, והוראות MSDS, גיליונות בטיחות PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים   .יב

היישום של יצרן הצבע. יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים 

 בשימוש.

 

 מפרט תיקוני צבע בריתוכים, ותיקון גלוון חם. 

)יצרן "טמבור" או  Touch-up - בע לתיקוני גלוון וצבע מקומייםמערכת הצ

 שו"ע 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

 מיקרון.

(SBV 78%). 

-מיקרון בגוון אפור 999-998", בעובי RAL 7035 08"אקופוקסי  - ביניים

 בהיר.

(SBV 78%). 

, (SBV 50%)מיקרון,  98, בעובי PEטמגלס  -)שטחים מעל קו המים(  עליון

יסופק  PEוברק משי או מבריק. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  המנהלבגוון לפי 

 .Ready Madeמהיצרן 

 

 הערות:

 מיקרון לפחות. 088-098 -ובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה: כסה"כ ע  .א

 השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה.  .ב

אבץ בפילם היבש, לפי  08%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו  .ג

 משקל.

ולעבוד לפי  יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים. יש לקרוא  .ד

 , והוראות היישום של יצרן הצבע.MSDS, גיליונות הבטיחות PDSדפי הנתונים 
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 נוהל תיקוני צבע:

שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מלחים וניקוי במדלל   .א

" של 9998להסרת שומנים וייבוש. לדוגמא, ניקוי בדטרגנט "אקוקלין  9-99נקי 

( ושטיפה במים מתוקים לשתייה בלחץ גבוה, 085 -898ר )קוד טמבו GES חברת

להסרת שומנים, גריז ומלחים, וייבוש השטח. יש לשטוף היטב את שאריות חומר 

 נייטרלי, ולייבש. pHהניקוי מהשטח עד קבלת 

לפחות. יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני  St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני   .ב

רכיבי עשיר אבץ -יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דוהשטח. תיקוני גלוון חם, 

SSPC  2בעוביx50 .מיקרון לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי 

ס"מ לפחות בבד  3 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ  .ג

מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים  3/. חספוס של 40או  60מס'  שמיר

 נצבעים תקינים. 

כת הצבע לתיקוני צבע מקומיים 1 צביעה במערכת לפי המפרט לעובי צביעה במער  .ד

 המקורי.

בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי   .ה

 לפי 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  במתח

 רציפות בציפוי.-וולט. יש לתקן כל אי 58

 ליטר(. 9עד  9.9מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים )  .ז

 

 מערכת  הצבע על פלב"מ 0.04.00/

  כללי

 316Lצביעת פלב"מ ומעקות פלב"מ 

 316Lמערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה  –צביעה על גבי פלב"מ 

 מ לפני צביעההכנת שטח פני הפלב"

לפחות, כולל ביצוע  Grade 3 :(ISO 8501-3) גמר עבודות מתכת במפעל המתכת

 ריתוכים מלאים וחלקים, הסרת כל נתזי הריתוך, עיגול כל הקצוות והפינות. 

ואחר כך שטיפה במים  9998: יבוצע עם סבון אקוקלין ניקוי ראשוני של הפלב"מ

לפני התזת גרגירים  חובה לשטוף בקיטור. מתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור

.!!!  

 )הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כלורדים(.  

התזת גרגירים מינרלים עדינים משוננים   Sa 2.5:  (ISO 8501-1) הכנת השטח:

Grits blasting לא מתכתיים, ללא  כלורידים לדרגת ניקיוןSa 2.5   לפחות, ולהשגת

או   , ג'בלסטA3מיקרון. למשל, גרגירים שוחקים  יורוגריט  08ל חספוס מעל פרופי
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מיקרון. אין להשתמש בחול,  08קורונדום )אלומינה(, היוצרים פני שטח מט עם חספוס 

 בזלת או גרגרי פלדה. 

 . נישוב ושאיבת אבק.Ry5מיקרון,  08-99: (ISO 8503-2) חספוס פני שטח הפלב"מ:

: רמת אבק לא תעלה על (ISO 8502-3)אבק עם סרט שקוף הסרת אבק, ובדיקת 

 . נישוב יבוצע עם אוויר יבש, ללא רטיבות וללא שומנים.9דרגה

: מוליכות מקסימאלית מותרת                    (ISO 8502-9): בדיקת מלחים מסיסים במים

20 mg/m2 NaCl המנהל . )יצרן צבע יהיה "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י

 והפקוח(.  

יסוד אפוקסי פוליאמין , צבע 009-898אלומיניום קוד  EA9יסוד אפיטמרין יסוד: 

 .אדום מתכתימיקרון, גוון  98-08, בעובי SBV 38%רכיבי, -אדוקט  דו

מיו" קוד  08או "אקופוקסי  008-099אלומיניום" קוד  08"אקופוקסי  ביניים:

-988, בעובי SBV 78%בה מוצקים, וג עובי-, אפוקסי פוליאמיד רב008-090

 מיקרון. 999

-, אפוקסי פוליאמיד רב008-098" קוד  RAL 7035 08"אקופוקסי  ביניים:

 מיקרון, בגוון אפור בהיר. 988-999, בעובי SBV 78%עובי וגבה מוצקים, 

, צבע עליון 39x-xxx, קוד PE: טמגלס עליון )שטחים מעל קו המים(

מיקרון לפחות, בשכבה  98, בעובי SBV 50%פטי, אלי-פוליאוריתני פוליאסטר

משי או וברק  המנהלאחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי 

 (.Ready Madeיהיה  PE. )טמגלס מבריק

 

מיקרון לפחות+ מריחות במברשת לאחר כל  500סה"כ עובי צבע יבש כולל: 

 שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות. 

 

 הערות:

צועי מערכת צבע אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות לבי  .א

 שעות. 00הצבע של 

דקות  98אלומיניום, יש לערבב ולהמתין  EA9לפני צביעה ביסוד אפיטמרין   .ב

 .0C 25בטמפרטורה 

, שכבות Stripe Coatsקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של   .ג

מ"מ מינימום מכל צד.  99מיקרון,   08נוספות בעובי  אלומיניום 08אקופוקסי 

מיו -אלומיניום, אקופוקסי 08)למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי 

 (.RAL7035בהיר )-אפור 08כהה( ואקופוקסי -)אפור

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   .ד

 עליונה יקבע על ידי המזמין.
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 RAL 08מיו", ו"אקופוקסי -08אלומיניום", "אקופוקסי  08מקום "אקופוקסי ב  .ה

ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום", אפיטמרין  7035

 , בהתאמה.RAL 7035"מיו" ואפיטמרין "סולקוט -"סולקוט

ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס   .ו

 Readyיהיה מסוג  PEבי וכיסוי מלא. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס אחיד, עו

Made. 

 )בקיץ(. 98או  99: מדלל PEמדלל מומלץ עבור טמגלס   .ז

לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק", לשים   .ח

גומי או קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, 

 וע ואחסון.שינ

 ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה, שינוע והובלה. 0יש לחכות   .ט

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור   .י

, והוראות MSDS, גיליונות בטיחות PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים   .יא

היישום של יצרן הצבע.יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים 

 בשימוש.

 

 :צביעהה בחינת עבודות

לקבלן תהיה מערכת ביקורת איכות שתמלא טפסי בחינת עבודות צביעה   .א

. בגמר העבודה יש להגיש דו"ח בחינה המנהליומיים שיוגשו לאישור 

 מסכם עבור כל רכיב למפקח.

 הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה.  .ב

 ASTM D 5162-01, Test Method A-Lowיש לבצע בדיקת הולידיי לפי   .ג

Voltage Wet Sponge  וולט. 58במתח 

 

על פלב"מ )פגיעה מכאנית עד למתכת,  Touch-upתיקוני צבע מקומיים 

 ופגיעה שטחית(:

 9-99שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במדלל נקי   .א

להסרת שומנים וייבוש. )הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל 

 (.  9-99כלורידים, כדוגמת  שלא מכיל

לפחות, בעזרת כלים וציוד שלא היו  St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני   .ב

 במגע עם פלדה.

ס"מ לפחות  9 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ  .ג

מיקרון לפחות ועמעום ברק של  99חספוס של . 08או  08בבד שמיר מס' 

 . משטחים נצבעים תקינים
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 SURFACE) 08צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי   .ד

TOLERANT וצביעה בעליון טמגלס )PE לעובי המקורי. ברק משי 

בהברשה יש ליישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי 

 .המקורי

  TMDהקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת בדיקת הולידיי   .ה

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 )  .ו

 

 מידות 0.06/

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות 

נה הקונסטרוקציה הבטון והפלטות הטמונות בו ואת התאמתה לחלקי המב

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 

ם הטמונים בהם לצורך ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביי

 קביעת 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 

 מ"מ. 9.8ם )פטות( הדיוק במידות האורך של המרישי

 מ"מ. 9.8הדיוק במפלסי העמודים 
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 חיבורי ברגים  0.08/ 

הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים 

מיקרון לפחות( במידות תקניות, והחורים עבורם  09תרמודיפוזי )בעובי אבץ 

יר הברגים יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי הברגים. מח

 האומים והצביעה שלהם לאחר הרכבה כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 

 חיבורי עיגון  0.00/ 

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 

כפול  ש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אוםנקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שי

. הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית בה קפיציםיאו אום ושי

הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון, ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת של כל 

אליהם מיועדת להתחבר קונסטרוקצית הפלדה. בעיות  -העוגנים בשטח 

דיוק במיקום, או אי התאמת העוגנים -איבהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מ

הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. מחירם כלול 

 במחיר הקונסטרוקציה.

 

 קונסטרוקצית הפלדה המועתקת  0/.0/

קונסטרוקציית הפלדה מורכבת מפרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים היא 

זאת, אם מסיבות לוגיסטיות  תועבר בשלמותה על היסודות החדשים. עם

מוצדקות הקבלן יבחר לחלק את הקונסטרוקציה הקיימת לחלקים ואח"כ לחבר 

זהה בצורתה כפי שהיתה לפני  –את החלקים כדי לקבל קונסטרוקציה שלמה 

פעולה זאת תיעשה רק באישור המנהל. חיבור החלקים ייעשה  -החלוקה 

לאישור. הריתוכים ותיקוני  בריתוך. תכנית הפירוק וההרכבה תועבר למנהל

 הגלוון והצבע יבוצעו לפי הוראות מפרט מיוחד זה.

 ASTM D 5162-01, Methodתיקוני הצבע  יבדקו על ידי הקבלן באתר לפי 

A  וולט, ובעזרת ספוג רטוב.  58במכשיר בדיקה  הולידיי דטקטור נייד במתח 

 בצבע מחייב תיקון ובדיקה חוזרת. כל ליקוי

 

 מנהל תוצאות בדיקת תיקוני הריתוכים ותיקוני הצבע.יש להגיש ל

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 

במחירי הפירוק וההרכבה. המידות תהיינה מדוייקות הקבלן והן כלולות 

 ותתאמנה, בכל 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 

חלקי קונסטרוקציה שפורקו בחלקים  עקב בעיות הובלה, המתכנן. חיבורים בין 

 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, 

רכבה. כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או של המעבר, האיחסון והה

. במקרה מנהלחלקיהם תתוקן על ידי הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון ה

יכריז על רכיב או חלק ממנו שאינו בר תיקון, הקבלן יבצע על חשבונו  שהמנהל

 רכיב זהה לזה שניזוק וירכיב אותו במקום המיועד לכך.

יקוני ריתוך לפי הצורך, ותיקוני צבע מקומיים לפי אלמנטים מועתקים יעברו ת

בחינת המנהל  והפיקוח ואישורם.  בנוסף לבדיקה החזותית יש לבצע בדיקות 

הרס למשל של עובי דופן פלדה שיורי, ובדיקת הולידיי של רציפות -אל

 הציפוי/הצבע הקיים.

לאחר  בכל רכיבי המתכת שיועברו תוסר חלודה וצבע קיים רופף ושאינו תקין

ניקוי יסודי של פני השטח והסרת כל המלחים בשטיפה בקיטור ו/או מים 

 מתוקים חמים תוך שמירה קפדנית על הגלוון. 

שתייה בלבד( או -החלקים המועתקים ישטפו במים מתוקים חמים בלחץ )מי

            לרמה מירבית מותרת שלשטיפה בקיטור להסרת מלחים מפני השטח 

20 mg/m2 NaClרק אח"כ יבוצעו תיקוני הצבע לפי הצורך, ולפי החלטת , ו

 המנהל. 

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. 

 .המנהלתיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות 

יקונים על גלוון לחלקים חדשים )ראה סעיף: מערכת הצבע מערכת הצבע לת

( 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, 

יסוד אפוגל, אלא בשכבות ניתן לבצע את התיקונים לפי המפרט הטכני ללא צבע 

כמופיע במפרט. יש לבצע ניסוי תיקון צבע  PEועליון טמגלס  08צבע אקופוקסי 

 מוקדם.

  Test Patchלפני ביצוע תיקוני צבע רחבים, יש לבצע ניסוי צביעה מקומי

 לבדיקת התאמת התיקון לצבע הישן. 

ר הולידיי לאחר ייבוש הצבע והקשייתו, הקבלן יבדוק את תיקוני הצבע במכשי

וולט ובעזרת ספוג  58במתח  ASTM D 5162-01 , Method Aלפי  דטקטור

 רטוב. 
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יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט הטכני. יש להגיש למנהל דוח תוצאות 

 בחינת תיקוני הצבע לאישור.

 

 ריתוך קונסטרוקציית הפלדה המועתקת  //.0/

מ"מ  9 -ציה, יש להשחיז כהיכן שבוצע חיתוך בלהבה בזמן פירוק קונסטרוק  .א

לסילוק כל האזור המושפע מחום, ורק אז להכין פאזות מתאימות לריתוך 

 חדירה מלאה. 

 9 -באלמנטים שבהם החיתוך ייעשה באופן מכאני למשל בדיסק יש להשחיז כ 

 מ"מ בלבד.

 יש להסיר את ציפוי האבץ )הגלוון( מאזור הריתוך.  .ב

 GMAW, או מתוצרת "זיקה" יבשה Z-4 (E-6013)יש לרתך עם אלקטרודות   .ג

 המנהל.או שווה ערך מאושר על ידי , CO2עם גז כיבוי 

 יש לייבש את האלקטרודות דלות המימן  בתנור לפני ריתוך.  .ד

שעות לפחות מסיום הריתוך, יש לבדוק את כל הריתוכים בדיקה  99לאחר   .ה

יתוכי מהריתוכים, ואת ר 98%של  MPבדיקת חלקיקים  מגנטיים    +חזותית

 ו/או לפי הנחיות הפיקוח ויועץ הריתוך.   ההשקה לבדוק בדיקת רנטגן

הרס ואישורם, ולאחר הכנת השטח בניקוי מכאני -לאחר בדיקת הריתוכים ללא  .ו

יש לצבוע את אזור הריתוך בצבע  תוך יצירת חספוס על פני המתכתבמלטשת 

יקונים לפי ועליו במערכת הצבע לת SSPCרכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו

 המפרט.

 

 ביקורת 0/.0/

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים 

לפני הבאתם למקום  מנהלקורתו הסופית של היוהמיוצרים בבית המלאכה, ב

העבודה. אשור להבאתם למקום החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על 

קונים שנדרשו על ידו. כל הריתוכים ולאחר שבוצעו בהם כל התי המנהלידי 

שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה, על פי דרישות ת"י 

)בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות( לפי הנחיות  9999

הבודק המומחה. הקבלן יישא בעלות הבדיקות. הקבלן יגיש את דוחות הבחינה 

 למנהל לאישור.

   

 הרכבה  5/.0/

)שטח העבודה( ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות  אתרעל הקבלן לסייר ב

להובלה ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן 

יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו 

ר בין האלמנטים של המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבו
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הקיימים 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 

, בחלקים בעבודה והן כדי למנוע התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים

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. 

כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו. 

המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו האחריות לשלמות 

 זו, יהיה על חשבונו.

 

 תכניות עבודה מפורטות  6/.0/

. של כל אלמנטי הפלדה מפורטותייצור  תוכניותהמנהל הקבלן יגיש לאישור 

 וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.החיבור פרטי בין השאר את אשר יכילו בתוכם 

 

 מחיריםאופני מדידה ו  3/.0/

 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 

הגלוון, הצביעה לפי כל מרכיבי האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה, 

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'.

מיקרון לפחות +  09תרמו דיפוזי בעובי הברגים יהיו ברגים מגולוונים   .ג

לפחות( וצבועים  M16סילר סיליקטי )ברגים לחיבור הקונסטרוקציה: 

   לאחר הרכבה לפי המפרט, ומחירם כלול בהצעת הקבלן.

 אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים. 

 . A4 (316)בתוך המים הברגים יהיו   

מ יצבעו על ידי הקבלן לאחר הרכבה ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב"  

 לפי המפרט. מחיר הצביעה כלול בהצעת הקבלן.

חלקי קונסטרוקציה, הנמדדים ביחידות שלמות, יכללו את פלטות העיגון   .ד

 הצמודים להם. -והחיבור 

מיקרון וצביעה לאחר הרכבה,  09המחיר כולל גילוון תרמודיפוזי לעובי   .ה

 אריזה ושינוע לפי המפרט.
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 אריזה ושינוע 4/.0/

יש לארוז את חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות 

 בהובלה ופירוק.

מ"מ לפחות שיחוזק בשני  8.89המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי 

קצוותיו בעזרת סרט הדבקה.  בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה 

ת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מגומי. שינוע ייעשה במשאיות ובהעמס

מרבית ובצורה 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 

עלי מקצוע מאומנים. לעובדי הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום תיעשה על ידי ב

רכיבי, ציוד ואמצעים מתאימים לערבוב חלק א' וחלק ב' ביחסי -צבע אפוקסי דו

 ערבוב נכונים.

 עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע. 

 יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר.

 

 םגלוון ח 6/.0/

)ו/או  עם קירור אוויר בלבד 590הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט בהתאם לת"י   .א

(. המפעל המגלוון יהיה בעל מערכת עם קירור אוויר בלבד ISO 1461בהתאם לתקן 

יש לתאם מראש עם מפעל  .ISO 9002ניהול איכות מאושרת  ומוסמכת לתקן 

ונים המיועדים לצביעה יעברו הגלוון לפני מסירת החלקים לגלוון, שהחלקים המגולו

 , ולא קירור באמבט מים עם כרומטים.במפעל הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד

הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון חם. בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון  .ב

החם, יש לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי 

יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה מתאים לגלוון חם. 

או שוו"ע.   FE 360ובנושא הכנות לגלוון. פלדה מתאימה לגילוון באבץ חם היא 

 -פחות מ (P), ותכולת הזרחן 8.89% -בפלדה תהייה פחות מ  (Si)תכולת סיליקון

ותכולת זרחן  ,8.99%לבין  8.90%תהייה בין   (Si). לחלופין, תכולת סיליקון8.890%

(P) הקבלן אחראי שהפלדה תתאים לגילוון באבץ חם. באם 8.899% -פחות מ .

, ייעשו תיקוני גילוון 590משתמשים בפרופילים מגולוונים בחום מראש לפי ת"י 

, תיקונים כנ"ל SSPCרכיבי מיוחד עשיר אבץ -לאחר ריתוך בצבע אפוקסי דו

ן. יש לאשר את הצבע לתיקוני גלוון יבוצעו גם בחלקים שיורכבו באתר לאחר גילוו

 מראש.

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. 
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ה לגלוון חם, יש להכין חורי ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון ובקדח לפני מסיר

מ"מ בלבד. לדוגמא: קידוח בפרופילים )בכיפות( האוטמות את ראשי  90בקוטר עד 

או קצוות הפרופילים. באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת 

קדוח חור גם בפלטות ליסוד בברגים או באומים למתקן )כלים( יצוק ביסוד יש ל

ו/או לפי הוראות  CO2מ"מ לפחות. הריתוכים יהיו  9הנ"ל.  יש לעגל קצוות לרדיוס 

הרס, ויהיו היקפיים ומלאים, -יועץ הריתוך, ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל

כולל הורדת פיקים ונתזים. חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה. אין לעבוד 

 . מכני/שבביבוד בלהבה, אלא רק בעי

כל הריתוכים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים  

 צרים.

לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים, סיגי ריתוך )שלקות ריתוך(,   .ד

הרס(, זפת ובטון. -נתזי ריתוך, צבע )לרבות צבע סימון, וצבע שנשאר מהבדיקות ללא

למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע, צבע סימון, זפת, סיגי חלקי פלדה ישלחו 

ריתוך )"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

 לפחות. 590יהיה כמוגדר בת"י עובי הציפוי בטבילה באבץ חם   .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 

. אין להשתמש בדיסקת השחזה. יש להסיר קוצי אבץ ונזילות M9מחומר פלסטי 

גלוון חריגות במפעל הגילוון באופן מקצועי וכהכנה לפני צביעה.  התחלת עבודות 

צביעה תבוצע רק לאחר שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון, לפני שטיפת חול 

 וצביעה. 

 -וך וכו'( בקונסטרוקציה אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )חיתוך, קידוח, רית  .ח

יש צורך בתיקון הגילוון. התיקון של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי  -במפעל או באתר 

ס"מ  9במרחק של  ISO 8501-1לפחות לפי תקן  St 3ידני או מכני יסודי לדרגה 

לפחות מעבר לאזור התיקון, ליטוש, ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע 

מיקרון. בכל  988לעובי יבש כולל של  SSPCרכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו

, ויכיל לפחות המנהלמקרה, סוג צבע היסוד עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי 

אבץ ממשקל המוצקים. תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות  09%

-סינתטי חד. )אין לתקן גילוון, לאחר ריתוך, בצבע אלומיניום ISO 1461בתקן 

 רכיבי(.

חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ,   .ט

 באופן שיאפשר מגע חופשי של אוויר בחלקים, ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.
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 הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון, לפני מסירה למפעל הצביעה. 8/.0/

 לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד.  .א

, ואבץ קשה (FLUX)מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים   .ב

(DROSS). 

וללא מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק, בעל צבע אחיד, ללא שטחים מחוספסים 

אבץ -נטיפים עם קצוות חדים. על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר

תגלו פגמים בגילוון או בציפוי, כגון . אם נוקוצי גילוון לפני מסירתם למפעל הצביעה

לא  -עובי פחות מן הנדרש, או שכבות סיגים, או שאריות תלחים או קוצי אבץ 

 יאושרו הרכיבים לצביעה והרכבה.

יש לבצע בדיקה של הגילוון החם במפעל הגילוון לפני מסירת החלקים המגולוונים   .ג

 . לצביעה

ה לפני התחלת עבודות הכנת שטח כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביע .ד

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   .ה

 ובנופשים.

 

 איטום חורי הגלוון )במפעל הצביעה( 0/.0/

ריצים/מרווחים צרים ייעשה בריתוך אטימה לפני עקרונית, איטום חורי הגלוון וח  .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 

 .PPG PR-1750 B-11/2רכיבי בהברשה, למשל: -פוליסולפידי דו

תך, עבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע אם אין אפשרות לר  .ג

, שהוא מרק Stucco Cremeיסוד, במרק פוליאסטר מקצועי למכוניות, לדוגמא: 

 עדין לפחחות וצבע רכב.

 

 ברגים, אומים, דסקות, ומוטות הברגה 0.00/

ברגים, מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות, וחייבים אישור המתכנן   .א

, וברגי עיגון 0.0)כללית, ברגים יהיו  קונסטרוקטור לסוג החומר, חוזק וציפוי.וה

9.0.) 

 Typeמהיצרן המקורי לפי  COAכל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה   .ב

3.1 EN 10204. 
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בגלוון תרמודיפוזי לפי  מגולוונים  0.0ומעלה יהיו בחוזק  M16ברגי קונסטרוקציה   .ג

בקרת  .(Silicate Sealer)מיקרון לפחות + איטום סיליקטי  09עובי ל 0999ת"י 

 : יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי.איכות 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 

 אישור הפקוח.ל

)אין  אין להשתמש בברגים, מוטות הברגה, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר  .ה

 להשתמש בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי(.

קשיחים מגולוונים )ברגים, אומים, דסקות(, יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר   .ו

עבודות ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני 

או אפיטמרין סולקוט( ובשכבת פוליאוריטן עליונה  08להכנת שטח )אקופוקסי 

בגוון הסביבה.הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הברגים, דסקות  PEטמגלס 

מיקרון,  988רכיבי בעובי -ואומים מגולוונים וברגי פלב"מ במערכת צבע אפוקסי דו

בגוון  PEריטן טמגלס ועליון פוליאו 08שלוש שכבות אקופוקסי -כדלקמן: שתים 

 הנדרש.

הברגים ייסגרו באמצעות שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיצית ולפי   .ז

התוכניות והנחיות הקונסטרוקטור.  סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת מדידת 

הסיבוב. הקצה החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת 

 לפחות.

 לפחות.  A4 (316)ים יהיו ברגים ואומים פלב"מ ברגים ואומים בתוך המ  .ח

והמפקח מראש לחומר  המנהלבאלמנטים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור 

וחוזק בורגי פלב"מ, עקב חשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצים בבורגי פלב"מ 

גם את ברגי הפלב"מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי  רגילים, במאמץ גבוה וחום.

 מיקרון לאחר הרכבה 988

 

 עבודות נירוסטה /0.0/

 בלבד. L990בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה   .א

יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן. במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש   .ב

לטפל בנירוסטה כדלקמן: יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד  ריתוך 

עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן מתאים. פעולת הריתוך 

הפסיבית, ולכן יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח, יש 

או  9089908898מק"ט סקופ  Pלהבריש עליה משחת פסיבציה מסוג "פולינוקס" 

דקות. כל נקודות הריתוך  98-ש"ע בהתאם להוראות היצרן ולשטוף במים לאחר כ

 ו משויפות ומוחלקות היטב.יהי

כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן ההתקנה,   .ג

 היציקה והעבודות באתר.
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 בלבד.  990שייבות, ברגים, אומים וכו' יהיו מנירוסטה  –כל אביזרי הריתוך   .ד

 יעברו צביעה לפי המפרט הטכני. 316Lמעקות הנירוסטה מפלב"מ   .ה
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 חרש רותנג  .00

 כללי /00.0

מפרט כללי )יצירת -80)מוקדמות(  88העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים  

מפרט כללי לעבודות צביעה.  99סביבת עבודה יבשה לביצוע יציקות( לנגרות אומן ופרק 

העבודות כוללות יצור, הובלה והצבה. ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי המפרט 

חיות הקונסטרוקטור. כל מוטות ההברגה, הברגים והאומים יהיו בורג יעודי הכללי והנ

או ש"ע, לאחר טיפול בצביעה  "TORX"לעץ עם ציפוי קרמי מוגן מקורוזיביות דגם 

מלח, ומשוקעים בתוך העץ. לא יהיו קוצים, זיזים בולטים -ומתאימים לאלף שעות בתא

 או כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה.

 מכרז/חוזה זה על הקבלן לבצע את עבודות העץ ודמוי העץ )"פלדק"( הבאות:במסגרת  

  .משטח מ"פלדק" בכניסה לחוף 

  ."משטחי ירידה למים מפלדק 

  .מושבי עץ בספסלים 

  .מאחז יד מעץ במעקות 

 

 איפיון עצים למשטחי עץ  00.00

 אפיוני עצים 

קציה מקורות עץ אורן חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה או "פלדק" ע"ג קונסטרו 

מ'  לכל פרט לפני  9לקטע מבוצע לדוגמה באורך  המנהלפיני. על הקבלן לקבל את אישור 

 המשך העבודה טרם ביצוע העבודה.

 :עץ איפאה 

 כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים. 

 יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. 

 :"פלדק" 

 או ש"ע.תוצרת "פלרם"  P.V.Cדמוי עץ מחומר  

 ועל פי פרט. -יש להכין קידוחים עבור כל הברגים מראש  

 : עץ אורן 

העץ יהיה לאחר תהליך אימפרגנציה )חיטוי( בלחץ, עמיד לתנאי מזג אויר קשים  

 ולסביבה ימית.

  :עץ מהגוני למאחז יד במעקה 

כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים. יש להכין קידוחים מראש עבור כל  

העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ  מתאים באיכות מעולה, חדש, יבש ובריא,  הברגים.

לפי הפרטים. באחריות הקבלן לספק  –נקי, ללא עיניים. סוג העץ ואופן הגימור 

תעודת משלוח מספק העץ המעידה על טיב העץ ועל מקורו, ועל ייעודו לפרויקט 

 ISO ישות תקן זה. המנהל יהיה רשאי לדרוש בדיקה מעבדתית של העץ לפי דר
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(. הדרישות ללחות העץ הכלליבמפרט  9889המתאים לסוג העץ המסוים )סעיף 

 .909לפי מפרט מכון התקנים מס' 

 לפי מטר. מדידה: ןאופ 

 

 משטחי עץ  00.05

             משטח "פלדק" בתוך המים  /00.05.0

התקנת , ומואיטמבטון מזוין  ומרצףהעבודה כוללת הכנת הבסיס בקרקע, כולל שתית  

. העץ ושייקבע ע"י המנהל קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות ומסוג כרשום בתכניות

יעבור תהליך של אימפרגנציה בלחץ. אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות "פלדק" 

הלוחות  באזור החוף על גבי החול. -במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ 

מפלסטיק ממוחזר מתוצרת "פלרם" ישראל בע"מ או מ"מ, 140x25.4 יהיו במידות 

 שו"ע.

באזור הכניסה למים )הטבילה( תתבצע קונסטרוקציית מתכת, קונסטרוקציית המתכת  

כאמור במפרט מיוחד זה  תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת

 . מ"מ 0סגורים בפח בעובי  08-יציקת יסודות מבטון ב. 95.80.89בסעיף 

יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ  מתאים  

 באיכות מעולה, חדש, יבש ובריא, נקי, ללא עיניים. סוג העץ ואופן הגימור לפי הפרטים. 

 ייצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני )לפי פרט(. 

 .מ"רלפי  אופן המדידה: 

 

 על גבי קונסטרוקציה(  -רציף "פלדק" )בתוך המים   00.05.00

העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקציית  

 מתכת, הגנה במידה ותידרש. 

קונסטרוקציית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או  

 0ורים בפח בעובי סג 08-בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות. יציקת יסודות מבטון ב

 מ"מ. ייצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני )לפי פרט(.

וכרשום  המנהלהתקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י  

בתכניות. אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות "פלדק" במידות הנדרשות וחיבורן 

 לקונסטרוקציית העץ.

 לפי פרט(.ייצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני ) 

 .מ"רלפי  אופן מדידה: 
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 פיתוח נופי  .60

 כללי  /60.0

בהתייחס , 08במפרט הכללי פרק  ותהמתוארמהווה הרחבה של העבודות פרק זה  

לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

אביזרים הדרושים לשם הציוד והרים, חומהחלקים וההעבודה תכלול אספקה של כל 

   ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

 .סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכני מיוחד זהה 

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

 

 עבודות פירוק והכנה 

 ריצוף, חיפוי משטחים ואבני שפה 

 

 ריצוף אבן קיסריה בשבילי הטיילת .9

 לבת בחיבור שטח התכנון עם הקייםריצוף אבן משת  .9

 ריצוף רצועת הולכה לנכים באזורי נגישות .9

 אבני גן תוחמות שטחי גינון ורצועת חוף .0

 אבן שפה בחיבור מתחם החניות לפיתוח החדש    .9

 חיפוי גרנוליט בשטחי מקלחות חוף פתוחות בחוף    .6

 אלמנט ריצוף לערוגות העצים בפיתוח    .7

 ו שיפועית על פי תכניתאבני תעלה ד .2

 מדרגות חוץ טרומיות על פי תכנית .2

 מסמרות פלב"מ בכניסה למבנים ולאזורי נגישות .23
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 הגשות ודוגמאות   60.00

 :הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות 

   דוגמאות של כל סוגי אבני הריצוף צבע וגימור האבן בהתאם לכתוב   .9

 ובאיכות גימור טובה.

, אבן עליה לרכבים, אבני גן , אבן בלימה  י שפהדוגמאות של כל סוגי אבנ  .9

, צבע וגימור בהתאם לכתוב לרכב, אבן תעלה, אלמנט תיחום לערוגה 

 ובאיכות גימור טובה.

 י"עפדוגמאת קיר ישיבה טרומי בגמר בטון אדריכלי במספר רדיוסים   .9

 תכנית.

ור , צבע וגימור בהתאם לכתב הכמויות ובאיכות גימדוגמאות של הגרנוליט  .0

 טובה.

 דוגמאות של מסמרות פלב"מ.  .9

 דוגמא של הריהוט חוץ בחוף והמתקנים על פי הכתוב.  .0

 דוגמא של ריצוף ה"דק" בירידות למים ובגשר.  .9

 מפרט מתקני הכושר.  .0

 

 ( ובדיקותMock- upsדגמי דמי )   60.05

 :הקבלן יגיש את דגמי הדמי והבדיקות הבאות  

הריצוף והבדיקות המחייבות מדרישות תקן בעקבות אישור דגמי אבני  דגמי דמי:

SII דמי חזותיים כדלהלן:-, הקבלן יבנה דגמי 

 
של ריצוף  אבן כורכרית קיסריה תחומה בצד אחד באבן אקרסטון  מ"ר 9  .2

 , באזור רחבת כניסה לטיילת. המנהלבחירת  עפ"יבגוון 

של ריצוף אבן כורכרית קיסריה תחומה בצד אחד באבן אקרסטון  מ"ר 9  .1

 , ברחבת המבנים. המנהלבחירת  עפ"יגוון ב

של ריצוף אבן כורכרית קיסריה תחומה בצד אחד באבן אקרסטון  מ"ר 9  .2

 , בציר הטיילת.המנהלבחירת  עפ"יבגוון 

 בצבע אפור באזורי  נגישות. 98*98 םלעיוורישל ריצוף אבן סימון  מ"ר  .2

  99*99*99של אבן שפה בטון יחד עם אבן שפה עגולה מ"א   .2

 )חברונית( בגמר כורכרי 98*98*98של אבן גן רחבה  "אמ  .2

 אבן תיחום גומה לעץ מוקפת באבני ריצוף על פי פרט.  .2

פריקסט   -מ' אורך של קיר ישיבה על פי רדיוסים שמופיעים בתכנית  9  .2

 בגמר בטון  אדריכלי.



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 עבודות בחוף -/חלק 
-212-  

 

 

ואבן נחיה לעיוורים ברחבת ירידה  98*98מ"ר של אבן סימון לעיוורים   .2

 רי  נגישות לחוף ובאזו

דוגמאות בסוגי אבנים שונות טבעי עבור מקלחות  9עד -של גרנוליטמ"ר   .23

 החוף.

 של אבני תעלת שפה."א מ  .22

 ס"מ של דוגמאות של מסמרות פלב"מ 98*98 .21

 אקרסטון כוכרית מחורצת על פי תכנית. 99*08*98מדרגות  9 .22

ש לאורך טיילת כבי 98/99, 98/98, 99/99תלבת דגם סיינה שקטה שאבן מ .22

 המלונות.

בגוון אפור לאורך טיילת כביש  98/98/988מסגרת  -אבן תיחום גומה לעץ  .22

 המלונות.

 לאורך טיילת כביש המלונות. 98/98/98פינה  -אבן תיחום גומה לעץ  .22

 

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  המפקח. את דגמי הדמי האלה  

 כדי לדמות תנאים סופיים. ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה 

 . עבור הפרויקטאיכות וההאסטטיקה  רמתדגמי הדמי יקבעו את  

בגמר , תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות. המנהלדוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י  

 על הקבלן לפרק הדוגמאות והחומרים ולהרחיקם מהשטח. הביצוע 

אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל   

 של המפקח. ורצונאם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות 

 ותכלול ןלמען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלות 

 היחידה. יבמחיר

 

 עבודות הכנה ופרוק  60.06

ט בכתב הכמויות ופינוי הפסולת העבודה כוללת פרוק אלמנטים שונים בהתאם למפור 

 למקום מאושר ו/או לפי הוראות המפקח, גם אם לא נאמר כך במפורש בכתב הכמויות.

 בהתאם להוראות המפקח, הפרוק יהיה זהיר לצורך שימוש חוזר בתחום העבודה. 

 רוק ירוק יתוקן קצה קטע הפירוק, בגמר הפיבמידה וחלק מהאלמנטים אינם לפ 

 . המנהל וראות, בהתאם להויוחזר למצבו הקודם                 

הפרוק  כולל גם את כל החלקים התת קרקעיים לרבות יסודות בטון לכל עומקם  

 ומערכות התשתית כדוגמת: צנרת חשמל, מים תקשורת וכד' ופינויים כאמור לעיל.

באחריות הקבלן גם תאום וניתוק מערכות התשתית ולא תשולם לו תוספת בעבור  

 ות אלו.פעול

 בהתאם למפורט בכתב הכמויות.המדידה: אופן  

 

 עקירת1העתקת עצים  60.03

 .098900- 098999סעיפים   09פרק  כלליהעבודה תבוצע עפ"י המפורט במפרט ה 
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ידי גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח בהעתקת עצים בוגרים. המנהל רשאי -העבודה תבוצע על 

 ויב לאשר גנן פלוני וללא מתן הסברים.לבדוק את כישורי הגנן המוצע ואינו מח

       העתקת העצים תתבצע למקום עפ"י הנחיות המנהל ובתנאי שהמרחק לא יעלה על 

 ק"מ. 98

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:אופן  

 

 ריצוף, חיפוי משטחים ואבני שפה   60.04

      הנחיות כלליות  /60.04.0

   ות, אופני מדידה ותשלום:כלליהנחיות 

 ת פיזור בשטח על פי התכניות.העבודה כולל -ביצוע חיפוי הובלה ועבודה  .9

 סטיות אפשריות: .9

 10סטיות אפשריות הן בנוסף למפורט במפרט הכללי לגבי סטיות בפרק  .2

 מ"מ 2סטייה במיקום מישקי הריצוף לא תעלה על  .0

מטר אורך תעשה בעזרת  10בדיקה של סטיות במשטחי ריצוף עד גודל  .2

ך ארוכים יותר מטר ופלס. בכדי לבדוק טווחי אור   3סרט מדידה באורך 

 בריצוף, יש להשתמש בכלי מדידה אופטי.

יש לבצע סימון הגיאומטריה של הריצוף  –סימון גיאומטריה לריצופים  .2

 ע"י מודד. 

מטר מקסימום. יש להימנע  9קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  .9

מיצירת מקטעים ישרים בגיאומטריות קשתיות. גיאומטריות קשתיות 

 בשטח לפני ביסוסם והשלמתם. המנהליאושרו ע"י 

 

  :הנחיות כלליות לריצוף באבנים משתלבות 

מצע   העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, שכבת   .9

 מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי. 

אם לא ניתן להשלים משטח מאבנים שלמות, יש לחתוך אבנים, אך בכל   .9

ס"מ. החיתוך  98/98 -אבנים הקטנים ממקרה לא יהיה שימוש בחלקי 

 ידי גיליוטינה.-ידי מסור שולחן. לא יותר חיתוך על-יעשה על

השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט תעשה רק באישור המנהל ובכל מקרה   .9

 ס"מ. 9 -רק ברווחים הקטנים מ

סביב תאי ביקורת, עמודים וכד' תעשה השלמה ביציקת בטון עם חצץ   .0

 גוון הריצוף. היציקה תהיה עד לעומק המצע.'עדש' ופיגמנט ב
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 לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול ים. ההידוק יעשה עם פלטה ויברציונית.   .9

 ס"מ. -+ /  9לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל   .0

עפ"י הנחיות המנהל, על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג "אבן   .2

. לפני הצביעה יש לנקות את תוצרת 'יעקובי' או שו"ע 99500סילר", מק"ט 

השטח מאבק ושומנים. הצביעה תיעשה בשתי שכבות. שיטת הצביעה 

 תהיה במברשת, רולר או ריסוס, הכל בהתאם להוראות היצרן.

 

  :הנחיות כלליות לריצוף בגרנוליט 

, 08-העבודה כוללת: הכנת השתית, מצע סוג א' מהודק, חגורת בטון מב  .9

, יציקת הגרנוליט והכנה 08-משטח בטון בעיבוי טרפזי מבטון מזוין, 

 לאינסטלציה.

 המנהליציקת אבני גרנוליט דקורטיביות על בסיס מלט בגוון לפי בחירת   .9

 )כולל אופציה של תוספת פיגמנט(.

, וגובהם יהיה המנהלפסי ההפרדה יהיו מסוג מתכת וצבע לפי בחירת   .9

 כגובה היציקה.

ות טבעיות ו/או זכוכיות תערובת הגרנוליט מורכבת מאבנים מעובד  .0

בגוונים שונים עפ"י בחירת , מ"מ 0-5או  9-0מעובדות צבעוניות, בגודל 

 )התערובת תיבחן במשרד המפקח(.המנהל 

( או 890-9999859ממושב חמד )  Arkop כל האבנים והזכוכיות של חברת  .9

 ש"ע.

י הגרנוליט יבוצע ע"ג משטח בטון יצוק באתר עם שיפועי ניקוז )עפ"י פרט  .0

 (.ציההקונסטרוקתוכניות 

יש לערבב היטב את תערובת האגרגטים / זכוכיות שנבחרו, עם המלט   .9

ושאר חומרי התערובת, ולצקת בצורה אחידה על פני השטח, כך שכל 

 השטח יכוסה באגרגטים.

החדרה ראשונית של האגרגטים תיעשה בעזרת הצד הרחב של לוח עץ או   .0

 במכשיר דומה.

ים, יש ליישר ולהדק את פני השכבה בעזרת כף לאחר החדרת האגרגט  .5

מתכת )מאלג'(, עד אשר המלט יכסה את האגרגטים, ללא השארת חללים 

ונקבוביות על פני היציקה. לאחר גמר פעולת ההחלקה, ולאחר שהבטון 

כמעט יבש, יש להבריש את פני הגרנוליט במים בחשיפה עדינה )ע"י 

ן כבר יבש(, מנקים את שאריות העבודה )כשהבטו מברשות עדינות(. בסוף

 המלט בחומצה מדוללת במים.

 .יש לפסול שכבת גרנוליט בלתי אחידה, סדוקה או פגומה  .98

של  ק"ג למ"ר לעובי יציקה 98-כמות נדרשת של אגרגטים ו/או זכוכיות: כ  .99

 ס"מ. 9-9.9
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לא יאשר דוגמאות אלה, יבוצעו דוגמאות נוספות על חשבון  המנהלאם   .99

 קבלן.ה

המשטח הנסיוני לא יפטור את קבלן מאחריותו המלאה לחומרים  אישור  .22

 זמניםהלוח עמידה ב, לרבות ההסכם ולביצוע של כל העבודה  במסגרת

 מאושר.ה

 

  :הנחיות כלליות לבניית מדרגות 

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה / חציבה, הידוק שתית, הכנת   .9

סוג א', יציקת יסוד "צורך דרך", פיזור והידוק שכבת תשתית ממצע 

 ופלטת בטון מזוין ובנית המדרגות.

המדרגות יהיו בחתכים שונים ומאלמנטים שונים בהתאם למפורט   .9

 בתוכניות. הבטון יהיה כמפורט בתכניות הקונסטרוקציה.

האבן תהיה קשה ואחידה, ללא שברים, סדקים וגידים.  סוג האבן,   .9

 ת. מידותיה וצורת הסיתות יהיו כמפורט בתוכניו

 על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוג האבן.  .0

 

      לחניהמבטון רגילה אבני שפה   60.04.00

  או שו"ע. תוצרת אקרשטייןס"מ בסיומת בטון רגילה.  99*99*988גודל כל יחידה:  

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, ובנית אבן השפה עם יסוד וגב  

 בטון.

 תו תקן. ותבעלהיו י אבני השפה 

 ותהאדריכלבתוכניות היסוד וגב הבטון יבוצעו עפ"י התכניות הפרטים והמפרטים של  

 הקונסטרוקציה.ו

היציקה תהיה כנגד תבניות עץ. חלק הבטון שצריך להיות מכוסה באדמת גן יהיה בגמר  

 בטון חשוף עם פינה קטומה.

 אורך.מטר המדידה: לפי אופן  

 

 תוחמות שביל טיילת שפהאבני   60.04.05

 . בטיילת ולאורך שטחי ריצוף לאורך החוף ס"מ, 98*98*98גודל כל יחידה:  

. בגוון גרנית אפור בהיר )חזית עליונה וצדדית של האבן( סוג גימור: אקרסטון מסותת 

 או שו"ע. על פי פרט תוצרת אקרשטיין -סוג אבני שפה

תית, ובנית אבן השפה עם יסוד וגב העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק ש 

 בטון.

בתוכניות האדריכלות היסוד וגב הבטון יבוצעו עפ"י התכניות הפרטים והמפרטים  

 והקונסטרוקציה. 

 היציקה תהיה כנגד תבניות עץ.  

 אורך.מטר לפי  המדידה:אופן  
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 גן תוחמות שביל טיילתאבני   60.04.06

 . בטיילת ולאורך שטחי ריצוףשטחי גינון  לאורך ס"מ, 98/98/98גודל כל יחידה:  

בגוון גרנית  )חזית עליונה וצדדית של האבן( אקרסטון מסותת -אבן גן רחבה סוג גימור:  

 או שו"ע. על פי פרט תוצרת אקרשטיין -. סוג אבני שפהאפור בהיר

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, ובנית אבן השפה עם יסוד וגב  

 ון.בט

 ותהאדריכל,בתוכניות היסוד וגב הבטון יבוצעו עפ"י התכניות הפרטים והמפרטים 

 והקונסטרוקציה.

 היציקה תהיה כנגד תבניות עץ.  

 אורך.מטר לפי  המדידה:אופן  

 

 הטיילת בעיבוד "יהלומים", לאורך כל שטח -מחוזקת -ריצוף באבן כורכרית קיסריה  60.04.03

 .ס"מ  ,9/98/98,7/30/60גודל כל יחידה:  

אקרשטיין או  תוצרת' 'קיסריה -סוג אבנים משתלבות כורכרית,האבנים: סוג גימור  

  .ש"ע

 ר"מלפי  המדידה:אופן  

 

 במיקום על פי תכנית פיתוח -ריצוף באבן דגם אקרסטון אורבנו   60.04.04

 ס"מ. 9/98/98גודל כל יחידה:  

דגם אקרסטון אורבנו תוצרת  -שתלבות צבע האבנים: גרנית אפור בהיר.סוג האבנים מ 

 . גימור: חלק.אקרשטיין או ש"ע

 ר"מלפי  המדידה:אופן  

 

 באזורי נגישות -ריצוף באבן סימון עיוורים עם בליטות    60.04.06

 ס"מ. 0*98*98כל יחידה  

 צבע האבנים: גוון  צבע אפור של אקרשטיין או ש"ע.  

 .מ"רלפי  אופן מדידה: 

 

 במקלחות החוף הפתוחות ובמתקני שטיפת הרגליים -וף משטחי גרנוליט ריצ  60.04.08

 גודל משטח הריצוף על פי פרט ובהתאמה למיקומו בתכנית הפיתוח. 

 .המנהלבחירת  י"עפגוון הגרנוליט  

 .מ"רלפי  אופן מדידה: 

 

 בכל שטח הטיילת -אבן תיחום לערוגות עצים בפיתוח   60.04.00

 וררת בגמר אקרסטון כורכרי.אבן תיחום גומה לעץ מח 

 .998  -קוטר פנימי  998/998/99גודל היחידה:  

 , תוצרת אקרשטיין או ש"ע.s.wגוון וגמר: אקרסטון כורכרי  

 לפי יח'. אופן מדידה: 
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 מסמרות פלב"מ לכניסה למבנים  0/.60.04

 תוצרת יעד נגיש או ש"ע ממסמרות פלב"מ . 

גומי ודבק אפוקסי  כולל שבלונה ולפי הוראות יצרן  מ"מ , פטיש 0התקנה על ידי מקדח   

. 

 ההתקנה תיהיה לפי תקן ישראל לנגישות יש לקבל אישור יועץ נגישות.  

 במידה וההתקנה לא תבוצע לפי התקן והנחיות יועץ הנגישות .  

 הפירוק והתקנה מחדש תיהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו.  

 לפי יח'. אופן מדידה: 

 

 במיקום על פי תכנית -מדרגות חוץ טרומיות   //.60.04

 מדרגות חוץ טרומיות מחורצות תוצרת אקרשטיין או ש"ע, 

 דגם קיסריה בגמר כורכרי. 98/99/99גודל היחידה:  

 לפי יח'. אופן מדידה: 

 

 לאורך הפיתוח על פי תכנית -תעלת שפה   0/.60.04

 תעלת שפה  תוצרת אקרשטיין או ש"ע, 
 בצבע אקרסטון. 98/98גודל היחידה:  
 לפי יח'. אופן מדידה: 

 
 

 אבן משתלבת לאורך טיילת כביש המלונות  5/.60.04

 אבן משתלבת דגם סיינה שקטה תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 
 ס"מ בגוון כורכרי, הנחה ב"בנייה". 0/99/99גודל היחידה:  
 .מ"רלפי  אופן מדידה: 

 
 המלונותאבן משתלבת לאורך טיילת כביש   6/.60.04

 אבן משתלבת דגם סיינה שקטה תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 
 מ בגוון כורכרי.ס" 0/98/98גודל היחידה:  
 .מ"רלפי  אופן מדידה: 

 
 

 אבן משתלבת לאורך טיילת כביש המלונות  3/.60.04

 אבן משתלבת דגם סיינה שקטה תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 
 ס"מ בגוון אפור. 0/98/99גודל היחידה:  
 .מ"רלפי  אופן מדידה: 

 
 בכיכרות ובאיי תנועה - אבן משתלבת לאורך טיילת כביש המלונות  4/.60.04

 אבן משתלבת דגם סיינה שקטה תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 
 ס"מ בגוון אפור.9/99/99גודל היחידה:  
 .מ"רלפי  אופן מדידה: 

 
צב קיים בחיבור מדרכה חדשה לפי מ -אבן תיחום גן לאורך טיילת כביש המלונות   6/.60.04

 עם גינון
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 אבן גן תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 
 ס"מ בגוון אפור. 98/98/988גודל היחידה:  
 יחידה.לפי  אופן מדידה: 

 
 אבן תיחום גומה לעץ מסגרת  8/.60.04

 אבן תיחום גומה לעץ תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 
 ס"מ בגוון אפור. 98/98/988גודל היחידה:  
 יחידה.לפי  דידה:אופן מ 

 
 אבן תיחום גומה לעץ פינה למסגרת  0/.60.04

 פינה למסגרת תוצרת אקרשטיין או ש"ע. -אבן תיחום גומה לעץ  
 ס"מ בגוון אפור. 98/98/98גודל היחידה:  
 יחידה.לפי  אופן מדידה: 
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 עבודות גינון והשקייה  ./6

 כללי  00./6

   ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית

המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות 

 לביצוע תקין.

   התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית

 מעודכנת ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

  מויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים כל הפרטים במפרט הכ

להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

 הכמויות.

 

   ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת

 אישור המפקח על השלב המבוצע.

   הכללי לעבודות גינון והשקיה מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט- 

 .09.89פרק 

   ,מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה

אביזרי חיבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר 

 במפרטים ואחריות טיב.

 

  .המים הינם מים מושבים 

  בין המים המושבים והמים  יש להקפיד על הפרדה מוחלטת וחד משמעית

 השפירים.

   כל החומרים במערכת ההשקיה: צנרת, ממטרים, טפטוף, אביזרי חיבור וראשי

 הבקרה יהיו כאלו המתאימים במים מושבים.

   העבודה כולה תבוצע בהתאם לתקנות משרד הבריאות וכל רשות אחרת הקשורה

ר ע"י אחרים בוצעו אף אם העבודות שנעשו בעב, לנושא, כולל צבע, שילוט וכו'

 .אחרת

 

 ביצוע מערכת ההשקייה   /0./6

 הנחת צנרת  /0./0./6 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק המפורט במפרט משרד   .9

הביטחון, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות 

 לאחר תיאום עם המפקח.
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מטר  9.8יים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצינורות המתוכננים ליד עץ ק  .9

 מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף(.

 

 

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים  00./0./6

   בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר

 להנחת השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר את

המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על 

הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון 

הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או 

 אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

  ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  98לים הטמונים באדמה יבלטו שרוו 

  יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע 

 עמיד למים.

  .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים 

   עפ"יעל הקבלן  לגלות את הקצוות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח 

ות המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה הנחי

ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי 

 עבודות אחרות.

   יהיה  מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה

 לתכנית. או בהתאם  98מ"מ דרג  998בקוטר מינימלי 

   ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  988ראש השרוול בעומק 

   יאפשר שימוש במהדקים מכניים.שיבוצע במעברי כביש רוחב החפירה 

     

   ללחץ מים  פוליאתילן עשויים -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה

כנית בהתאם למצוין בת ,98מ"מ דרג  998או בקוטר  0מ"מ  דרג  99-98בקטרים 

 וכתב הכמויות.

   ס"מ.   08ראש השרוול טמון בעומק 

   נהלהשחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המ. 

   שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין

  בתכנית.

   המחיר כולל: אספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט

 העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.משיכה  ואת כל 

 
 שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  אופן המדידה: 
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 תאי בקרה  05./0./6

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך   

 תא הביקורת.  המכסה בגובה הריצוף.

 ס"מ.  98יכה, יהיה מינימום מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבר 

 ס"מ. 98בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי  

הנחיות המפקח,  עפ"יס"מ, לרבות זיון  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.98 -הבטון מסוג ב

ומכסה דגם "מורן"  ס"מ עם טבעת 08ס"מ או  08בריכת בטון בקוטר   –בריכה במדרכה  

 של וולקן או ש"ע. 

 בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.  –בריכה בשטח גינון  

  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה". 

 המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות. 

 תא ומכסה. –יחידה  אופן המדידה: 

 

 תילןאפוליצנרת   06./0./6

  :מחברים 

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף 

או מתחת לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או 

 ש"ע. 

פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש   90Mהיו מחברי "חיבור בין שלוחות הטפטוף י

 בתחיליות ומחברי שן.

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, 

מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה,  -אביזרי חיבור 

 קת הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.בדי

לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור 

ולא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות 

 נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.

ר(, ירופד בחול והכל צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינו

 כלול במחיר היחידה.

 במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור. פוליאתילןצינורות  אופן המדידה:

 

  פרישת הצנרת וחיבורה 

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא 

 עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.
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ונחו אחד ליד השני . צינורות זהים בקוטרם, צינורות המונחים באותה תעלה י

 יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר.

 מ"מ.  99כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר 

 ממטירים או מתזים   03./0./6

 מ משולי הדשא.ס" 98ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  

 נגר פנימי. כולל במחיר היחידה.-ממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל  

 חיצוני יורכב, במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר -אל נגר 

 שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.

נגר ואחר -ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אלנגר, פירוק -המחיר כולל: אספקת אל 

 הרכבת הממטיר מחדש.

לנדרש.  מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל בהתאם 

 סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח.

 יחידת ממטיר קומפלט. אופן מדידה: 

 

 קווי טיפטוף   04./0./6

תקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן. כל ההוראות המתייחסות לה 

 מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

 9מ"מ ספיקת הטפטפת    90שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  

  ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. 

 יצרן(.  בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו 

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. 

ס"מ כשהם   צמודים  98הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  

מ"מ, אם לא   99לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

 נאמר אחרת בתכנית.

פטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או כל קצוות שלוחות הט 

במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים 

 יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.

 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.  

ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י  98הגנה, כולל מכסה בקוטר  פרטים מוגנים בבריכת 

 "עומר" או ש"ע. 

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. 

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. 

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין  - בשיחים 

אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד 

הנחיות המתכנן לפני  עפ"יהתכנית בסגול לסירוגין או  עפ"יחזרות. הטפטפות יונחו 

 הביצוע.
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מטר, הקו המחלק והמנקז  988כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד  

ם לקוטר המצוין מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתא 988יהיו משלוחת הטפטוף. מעל 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 99ע"ג התכנית. )צינור בקוטר 

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה. 

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות  

 מטר. 9.8י מייצבים סטנדרטיים, כל ס"מ או ע" 98מ"מ בצורת ח באורך  0ברזל מגולוון 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.  -בשטחים מדרוניים  

 במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל צמח.

 מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  

 הכל בהתאם לנדרש. –טפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב ושלוחות ה

במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו  

 תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.

  שלוחת טפטוף במטר אורך.  אופן המדידה: 

 

 מק הנדרש.יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעו   - לעצים 

 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל. 

מרחק ב לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע 99 -טפטפות לעץ, ו 99הכוללת:  

 יתדות כנ"ל.    9 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   98

 .      המנהלביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י  

העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י מיקום צינור המחלק מים לעצים  

 הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך  

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.  90שרוול. ממנו יצא צינור עיוור 

זרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, המחיר כולל: אספקת צנרת, אב 

 חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 יחידה.  -טבעת טפטוף  אופן המדידה: 
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 ראש מערכת )ראש בקרה(   06./0./6

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש, צורת  

 ידת הצורך.הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במ

 מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. 

 . 9/0לכל ראש יורכב ברז כדורי " 

 פרט בתכנית. עפ"ימגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או  

ם אנטי ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתו 9מקוטר " 

 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 9/9ואקום  "

לקרקע  במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן  

 ויכיל מדכנים למדידת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.

 התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. עפ"יבחירת הצבת ראש המערכת תעשה  

ל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש המערכת המחיר כול 

למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל העבודות המפורטות 

 הדרושות.

 יחידה.  –ראש מערכת קומפלט  אופן מדידה: 

צוין  אםכל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא  

 אחרת בתכנית.

מעל פני הקרקע בהתאם ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב  

 )לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת(.                                   לפרט בתכנית

יבור, ח , רקורדים, אבזרי 9/0מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 9המחיר כולל: מז"ח,  

אספקה  ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח, 

 והרכבה.                      

בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים 

 שהוצא ע"י משרד הבריאות. 

 

 ארון ראש מערכת   08./0./6

יט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע בתכנית, הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלי 

 הנחיות הפיקוח.  עפ"יבכמויות או 

 ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש. 

אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות  

 ס"מ מהדופן.  98

מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים. גודל הארון יהיה  אביזרי ראש המערכת יהיו 

 בהתאם לאבזרי ראש המערכת

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש  

המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על 

 בפרטים ובכמויות.חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר 

 .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  
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הרשות המקומית בריח", בהתאם לדרישות -על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב 

 .ובאישור המנהל

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.  08 -הארון יהיה מרוחק כ 

ס"מ. משני צידי  98או טוף בעובי השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ,  

שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע. אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם 

 .המנהללתכנית 

ס"מ באורך ורוחב המתאימים  98התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  

 למידות הסוקל ופילוס האדמה בתחתית.

ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על  

 הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.

הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת  

 וקיבועם במקום המיועד לכך.

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב. 

כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך  

 אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.

 מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה,  

 מנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון. 

ם למופיע בכתב קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתא אופן המדידה: 

 הכמויות.  

 

 בקר ההשקייה   00./0./6

המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה  מחשב 

 תקינה, חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. 

המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה של  

בורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחי

 החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 

 הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות   בכמויות.  

 המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע. 

הכולל ברז, מקטין    לחץ למי פיקוד  9/0בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 

מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת( או  998ישיר )גוף פליז( ומסנן 

חיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית בגוף 

 .המגוף

          סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס              

 סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

 יחידה.    -סולונואיד  אופן המדידה: 
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 סיום העבודה 0/0./0./6

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את  0לאחר תקופה של  

ע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרק

במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו 

 בשטח בזמן הביצוע.         

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש  

 הנתונים למתכנן או למפקח.

  

 בסעיפי העבודה.כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול 
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 עבודות גינון ושתילה     00./6

 עבודות גינון ושתילה    /00.0./6

  :הנחיות כלליות 

 מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות:  .9

אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה או חציבה, שתילה, מילוי בורות  

וכל העבודות , מורשה לתלאתר פסובאדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת 

הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט  הכללי 

 .09.9לעבודות גינון פרק 

הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים,  ושומר לעצמ המנהל  .1

 .( או ביטול סעיפים בשלמותמכל סוגקוטר גזע וכמויות )

ין הצמחייה על מנת להבטיח  עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמ  .9

אספקה סדירה של כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת 

 העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת  -עונות השתילה   .0

 המקומית הרשותשל  עצים בוגרים מהקרקע. בהתאם להנחיות מח' גינון

 .המנהלובאשור 

 הרשות צוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים שיסופקו ע"ילפני בי  .9

 , וזאתלהחזרתם תקינים בגמר העבודה שיתן הקבלן תמורת דמי עירבון

עלות המים עד למועד  .לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה

ע"ח הקבלן המבצע. בגמר תהיה חודשי האחזקה 9מסירה סופית, ובמשך 

מסירה סופי באחריות הקבלן להגיש קריאת  סיור תבעביצוע העבודות 

מונה על צריכת המים לביצוע. כל עוד לא יגיש הקבלן קריאת מונה 

המאשרת את כמות המים שנצרכו בתק' הביצוע , יחויב בעלות המים עד 

 למועד שבו יקרא  המונה.  

 

  מתקנים וצמחים קיימים 

ה הורה המתכנן הקבלן לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר, נוף ושורשים, אות

לשמור מכל פגיעה, לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן והמפקח לפני 

תחילת העבודות באתר. עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים 

המצויים בשטח תבוצע בכפיפות להוראות המפקח ו/או רשות מוסמכת ורק 

תת קרקעית לפני לאחר קבלת אישור בכתב. הקבלן יקבל מידע על כל הצנרת ה

תחילת העבודה. ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי, 

יודיע על כך מיד וללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך עבודה ויקבל ממנו 

 הוראות על אופן הטיפול במתקן הנדון.
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האישור לביצוע העבודות לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של 

קרקעיים תוך כדי ביצוע -לן לכל נזק שייגרם למתקנים עליים או תתהקב

 העבודה.

 

   סימון 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את 

המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית 

רות לפני אישור המתכנן בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא יתחיל בחפירת בו

והמפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור המתכנן. כמו כן יסמן הקבלן 

 את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.

 

  :שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים:   .9

 ן והשקיה והמפקח לקבלת הסבר כללי. לגינו

 

הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים ממח' גינון בשלבים   .9

הבאים )ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע 

 השלב הבא(:

 .הדברת עשבים  -

 ניקוי  השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן.  -

 גן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר.מקור וסוג אדמת ה  -

 ושטחי הריסוסיש לתאם עם מח' גנים סוג הדשנים, חומרי הריסוס   -

לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע עבודות הכשרת הקרקע. לא יותר 

שמוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או 

 בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בפארק.

 .גמר הכנת קרקע  -

לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה   -

: לפי המיקום, קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הערהוסימון. 

הרלוונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי 

הקרקע הגננית רק לאחר  פרישה ואו טמינה של מערכת ההשקייה, 

 השקייה והדברת עשבים. 

 שקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.בדיקת צנרת הה  -

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(.  -

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.  -

גמר שתילה ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך   -

 בביצוע השלב הבא.

 

  :בורות לעצים 
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לל חפירה זהירה, במידות בהתאם למפרט חפירה לעצים בשטחי גינון: המחיר כו

וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילוי הבור בעת 

השתילה, השקיה הנחתה. השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת 

 הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. 

יר כולל את כל העבודות הדרושות חפירה לעצים בשטחים מרוצפים: המח

בהתאם לסעיף בורות לעצים, חפירה בשטחי גינון בתוספת הבאה: פירוק ריצוף 

בהתאם לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה 

 סמויה סביב הגומה או אבן גן בהתאם לפרט. 

 הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט.

סנטימר  998על  998 איזורי השבילים ובערוגות שבריצוף יהיה כגודל הבור ב

 סמ או עד סוף מילוי מבנה הדרך בחומר נברר ומצעים . 998בעומק 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים 

חודשים. התשלום  9הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה במשך 

 .ירי היחידה של הסעיפים השוניםכלול במח

 

   סמוכות לעצים 

מ' לעץ, אקליפטוס עגול או  9.9סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובה 

, מקולפים ומחוטאים, יטמנו 9מרובע בהתאם להנחיות מח' גינון ובקוטר "

מ', שלוש סמוכות לפחות לכל עץ ועליהם מושחלת צינורית  8.9בקרקע 

 ס"מ.  99שטיכמוס( באורך שקופה=אלסטית )

ס"מ לצידי העץ, הקשירה  99שלוש הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

, בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל 0תהיה בצורת 

 לנוע ברוח.

 

  דוגמאות 

 מיני לכל הקבלן, חשבון המתכנן, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על  .9

-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה צויינו אשר מחיםהצ וזני

 .מהאדמה בוגרים

 בסיור המתכנן בפני יוצגו במטע/באדמה מגידול שאספקתם עצים  .1

 .מועדו לפני שבועיים לפחות המתכנן עם מראש שיתואם

 יישארו המתכנן י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל  .2

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח משרד ליד למשמרת

 

  :שלבי עבודה 

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות 

ובמקומות שונים תוך התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת 

 בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.  
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  ות טרנצ'ר: חיתוך שורשים באמצע 

 במידה ויידרש חיתוך שורשים באמצעות טרצ'ר העבודה תבוצע כדלקמן. 

המפרט מתייחס לחיתוך באמצעות טרנצ'ר )שרשרת או דיסק ניסור( באזור מסעה 

 מאספלט, באזור מדרכות מרוצפות ובאזורי אדמה. 

באזור הכביש ו/או המדרכה יבוצע החיתוך במקביל לציר הרחוב. ובמרחק 

 ס"מ.  988ס"מ מצוואר השורש ובעומק של עד  988של  מינימלי

ס"מ  988כנ"ל באזור המדרכה. בניצב לציר הרחוב, תבוצע במרחק מינימלי של 

ס"מ עבור הנדרש לביצוע התשתית לריצוף.  98מצוואר השורש ובעומק של 

 ס"מ עבור מערכות.  988ובעומק של עד 

תבוצע בתחום הריצוף שבין  חפירה וחיתוך בניצב לציר הכביש, עבור מערכות

 העצים ובכל מקרה לא יבוצע חיתוך נוסף בשורשי העץ. 

מודגש במיוחד, כי לא תבוצע כל חפירה וחיתוך בקרבת עצים קיימים שלא 

 לצורך. 

הנחיות אלו מתאימות לעצים קיימים מסוג פיקוס למיניו השונים, אשל וסיסם 

 קבל את אישור המתכננים מראש. הודי. לחיתוך ליד כל עץ קיים מסוג אחר, יש ל

מחיר היחידה כולל ניסור בכל שטח שהוא. לרבות פינוי שיירי הניסור. כמוגדר 

 מ"א דרך.  עפ"יהכמויות, וימדוד -בסעיפים השונים בכתב

שורשים ראשיים יש לחתוך בעזרת כלי חתוך ולא ע"י שבירה וקריעה. יש לעבוד 

לבצע חפירה בעבודת ידיים  ובכלים בזהירות מרבית סביב העץ, ובמידת הצורך 

 קטנים. 

 
 חיתוך שורשים, רק מצד הכביש.   .9

 ס"מ.  08עומק חתוך מינימום   .9

 ס"מ.  988מרחק חיתוך מצוואר השורש   .9

ס"מ מצוואר השורש ועפ"י מצב  988-988חפירה שטחית לצורך ריצוף בין   .2

השורשים השטחיים בשטח. לא יחתך שורש מרכזי ושטחי במרחק הקטן 

 ס"מ מצוואר השורש.  988 -מ

 
 אופציה חיתוך מדורג מועדפת: 

דה ועבודות הפיתוח מאפשרות זאת עדיפה אופציה זו. לחיתוך שורשים יבמ

שככל שהחפירה בסמוך לעץ תהיה רדודה יותר הנזק לעץ  -במרכז הכביש. כמובן 

 יהיה קטן יותר. 

 

 עיבודי קרקע  00.00./6 

כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע  לפני מילוי השטח באדמת גן או 

 ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  98חריש לעומק 
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יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או  

יעשו משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים. העיבודים 

 בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר  9כל פסולת ואבן הגדול מעל  

 על חשבון הקבלן.  -אשפה מאושר 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה.  

 מ"ר.לפי  אופן מדידה: 

 

 יבול ודישון ז 00.05./6

,  הקומפוסט יאושר על 089דרישות התקן הישראלי,  עפ"יהקומפוסט לאספקה יהיה  

 סמך בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

 את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא.  

ונו זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשב 

 )וכן סילוק הזבל הקודם(. 

 98את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולהצניעה בתיחוח באדמה לעומק של  

 ס"מ ע"י כלים ידניים או במתחחת.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור  9.9בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  

ם תעשה לפחות שבועיים לפני הזבל והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשני

מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש 

 קוב לדונם. 98להשקות באופן חד פעמי לפי 

 בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.  

 ס. ליטר הומו 8.9ק"ג תוספת  9שיחים ושתילים במיכל  

 ליטר הומוס.  9.9ק"ג תוספת  9שיחים ושתילים במיכל  

בכמות של  9אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה  

 ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 8.9

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת  

 מזג האוויר. הדישון משתנה בהתאם לתנאי

 

 אדמת גן  00.06./6

 אדמת גן מובאת מבחוץ: 

לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע  

בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת 

 ט.שתאושר ע"י המפקח. באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפור

יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח ומחלקת גנים ונוף.  

מטר ומטה. נקייה משרידי צמחייה מגורמי  9האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של 

שורש, זרעים, ופקעות. נקייה מגורמי מחלות  -עשביה כלשהם כמו שלוחות, קנה 

דמה תהיה אחידה בכל חלקיה ללא ומזיקים ומשאריות כלשהן של קוטלי עשבים. הא

רגבים, ללא גושים או שרידי קרקע נזזית  בכל מקרה תהיה האדמה אדמת חמרה חולית 
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ס"מ ושיעור  9חול לפחות בבדיקת מעבדה(. האדמה לא תכלול אבנים שגודלן מעל  09%)

 .99%גיר כללי קטן מ  P.H 0-9. דרגת החומציות תהא 9%האבן נפחית לא יעלה על 

ק"ג לדונם. לא  998, 58%יש להוסיף גופרית טכנית  -9.0של הקרקע גבוה מ  PHאם  

זהירות החומר מתלקח בחיכוך יבוצע פיזור והצנעה כשהאדמה רטובה או אחרי גשם. 

 וחום.

אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח למקום אחר מאושר ע"י  

התאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחיר. המפקח ועל הקבלן, הקבלן יחויב להביא אדמה ב

עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל 

 תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל. 

פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית עד לקרקע  

ת שיורה המפקח רק לאחר הדברת עשבים ס"מ ובמקומו 98טבעית בעומק מינימלי של 

 והצנעת מערכת השקייה.

יש לקבל אישור המפקח ונציג מח' גינון לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה  

 לפני המילוי.

בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה  

תשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי למטרה זו במתחם הפארק או בשוליו. במקרה זה ה

 בלבד, ללא אספקה. 

המחיר כולל בין היתר: ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי  

לשטח שיורה המפקח מחוץ לתחום שיפוט עירית הרצליה. פיזור אדמת הגן בשטחי 

לפגוע בצנרת הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא 

 קיימת. המחיר כלול במחירי הסעיפים.

 

 זן חייני  -נטיעת דקלים מבוגרים  00.03./6

מ'.  9.9-0.9הדקלים חייבם לקבל את אישור המנהל לפני העברתם לשטח. גובה הגזע בין  

 לפני הוצאת העץ מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות )בתיאום עם האדריכל

וף את הכפות בשק יוטה להגנה. הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על ( ולעטמטעם המנהל

חפירה נכונה סביב מערכת השורשי, והוצאת העץ מהקרקע עם גוש אדמה שקוטרו עולה 

מ'. מיד לאחר ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי רכב ולהובילו  9על 

 אל אתר הנטיע, באופן מוגן משמש ורוחות.

 90       ס"מ ויהיו מוכנים תוך 998x998x998ים לנטיעה ייחפרו  במידות הבורות המיועד 

שעות לפני הנטיעה. העץ יורם  99 -שעות לפני הנטיעה. יש למלא הבורות במים במשך כ

מהרכב אל תוך הבור באמצעות מנוף, תוך הקפדה שלא לפגוע בקליפתו. הבור ימולא 

גדושה. לפני נטיעת העץ הבור ימולא באדמת חמרה חולית תחוחה, תוך השקיה רצופה ו

עד מחצית גובהו באדמה ושארית התערובת לאחר הצבת העץ. לאחר הנטיעה  יש להציב 

אמצעי הגנה שיבטיחו את יציבותו והגנתו בפני רוחות. זיבול ודישון יעשה רק לאחר 

 בתאום עם אדר' הנוף. -קליטת העץ 

מיום הנטיעה; כל עץ שלא נקלט  הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה 

יורחק מהשטח על ידי הקבלן וינטע במקומו עץ אחר, עד לאחר הבטחת קליטתם 
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המלאה של כל העצים. עצים שנקלטו לכאורה,  היינו ירוקים במרכזם אבל לא ניכרת כל 

ס"מ במשך שנת האחריות, ייחשב הדקל כלא  98תוספת גידול לגובה בשיעור של לפחות 

  החליפו בדקל אחר ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל.נקלט ויש ל

 צמחים ממשפחת הדקליים תלהבאבהתאם להנחיית משרד החקלאות יש לקבל אישור 

 .צריך לתאם עם נציגי משרד החקלאות כן, -וכמו

יח' לעץ בודד והמחיר יכלול את  עפ"יאופן המדידה לתשלום יהיה  אופן מדידה: 

הנטיעה וכיסוי הבור באדמת גן וזיבול וכל האמור לעיל ההספקה, ההובלה חפירת הבור, 

 בסעיף זה.

 

 דשא מזן קוקיו  00.04./6

מין הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה. השתילה תעשה רק  

לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה בשטח המשתלה. אישור זה אינו פוטר את 

או פסילתו כתוצאה מאבחנה מאוחרת להמצאות הקבלן מאחריות לקליטת הדשא 

 עשבים או זני דשא זרים. 

עיבודים זיבולים, דישונים, יישורים כנ"ל. אספקת מרבדים שגדלו אך ורק על מצע של  

אדמה קלה ונקיים מכל עשביה. ומזני דשא שלא הוזמנו. המרבדים יסופקו בשעות 

ו  בצורה בנית לבנים ומצעם לא הבוקר המוקדמות, כשהם מכוסים במשך הנסיעה, ויונח

 יהיה יבש. 

מסמנים בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה )כמו שנהוג בהנחת  

 מרצפות(. 

המרבדים יהיו צמודים אחד לשני בצורה מקסימלית ובאופן ש"התפר" יהיה קטן ביותר.  

ל בין תפרים לא יש להקפיד על גובה אחיד של המרבדים בחיבורם בתפרים, ולפיזור חו

מלאים ובשולים לאחר ההנחה, יש לדאוג ללחות קבועה והשקיות רצופות עד להשרשת 

 המרבדים. 

 ק"ג. 98/98בסוף הנחת המרבדים יש לעבור עם מעגילה  

במקרה של הנחה בגלילים יש לחתוך ולסלק לחלוטין שרידים של רשת הגלילה שיבלטו    

 לפני השטח.  

מ"ק  5-0מ"מ ליום ) 5-0סה"כ  -ביום בהתאם למזג האוויר פעמיים עד חמש פעמים  

מ"מ ואחר  9-9ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות  9-9לדונם(. כעבור 

ימים  90כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות המפקח. כעבור 

מות ששקעו ע"י ק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים מקו 9מוסיפים דשן חנקני בכמות של 

 הוספת אדמה תחת המרבד. 

 מ"רלפי  אופן המדידה: 
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 ריהוט חוץ ומתקני חוף  .60

 כללי  /60.0

 העבודה כוללת שביל, משטחי עץ, סככות צל, ריהוט חוץ, ועוד כמפורט בתכניות.  

 88 -. מפרט טכני זה מבוסס על המפרט הכללי פרקים הכלליהעבודה תבוצע לפי המפרט  

  80)עבודות בניה(,  80)עבודות בטון יצוק באתר(,  89)עבודות עפר(,  89 )מוקדמות(,

)עבודות  90)עבודות צביעה(,  99)עבודות ריצוף וחיפוי(,  98)נגרות אומן ומסגרות פלדה(, 

)סלילת כבישים ורחבות(, של משרד  99)פיתוח האתר(,  08)עבודות מתכת(,  95אבן(, 

 ונה.הביטחון בשלמותו ובמהדורתו האחר

אינו מצורף למכרז, אולם על הקבלן להכירו ולמלא אחרי כל  שנזכר לעילמפרט  

 הדרישות. בעת הגשת ההצעה למכרז ייחשב הקבלן כאילו קראם והכירם.

יש לראות את המפרט המיוחד המצורף בזה, כהשלמה לתוכניות  ולמפרט הכללי. אין  

שרדי ימצאו תאור במפרט הכרח כי כל העבודה המתוארת בתוכנית והמפרט הבין מ

מיוחד זה. הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות כוללים את כל מרכיבי הביצוע, גם אם 

לא תוארו במלואם, כולל אספקה, הובלה, חומרים, פינוי פסולת, כל העבודות ומלאכות 

וכו', אלא אם כן תוארו אחרת. הסעיפים מתייחסים לעבודה כשהיא מושלמת ונקייה 

 ל הפסולת וקבלת האישורים המתאימים.לאחר פינוי כ

 

 הנחיות לריהוט חוץ 60.00

 העבודה כוללת אספקת האלמנטים, ביסוס, עיגון והתקנה בשטח. 

כל פרטי הריהוט יהיו אלמנטים "קטלוגיים" מיצור סידרתי, כמפורט בפרטים ובכתב  

 הכמויות.

ים כדוגמת גווני ולקבל את אישורו לפרטי הגימור המשתנ המנהלעל הקבלן לתאם עם  

 צבע, גווני בטון ואופני הגימור.

במידה והקבלן יהיה מעוניין לספק אלמנטים שווי ערך לאלו המפורטים בתכניות, יהיה  

 עליו להביא דוגמא לשטח של כל אחד מהאלמנטים ולקבל בכתב את אישור המנהל.

תנאי קו חוף ים כל חלקי הבטון, חלקי הברזל וחלקי העץ יעברו טיפול מתאים לעמידה ב 

 .80 -ו  89על פי המתואר במפרט מיוחד זה פרקים  המלח

 ופרטי האדריכלות והקונסטרוקציה המפרט הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות, 

 ובהעדר כאלו, עפ"י הנחיות היצרן. 

 

 הנחיות כלליות לאלמנטי ההצללה ורציפי ירידה למים 60.05

 כללי 60.05.00

 העבודה תכלול: 

חסנה, העברה והתקנה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי פלדה מעורגלים, א 

מגולוונים וצבועים בצבע בהתאם למפרט, על יסודות חדשים, אלמנטי ההצללה יהיו 

 פלדה. המחופים ביריעות מחוברות לקונסטרוקציית 
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עפר ופיתוח אחרות בחוץ.  רכיבים יערך בכל התקופה בה יבוצעו עבודותהאחסון כל                   

 מקום האחסון יאושר על ידי המנהל 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 המנהל, כולל יסודות צביעה גילוון ריתוך והרכבה. לא יאושרו 

 ריתוך גילוון וצביעה בשטח. עבודות 

 שבילים עם שלד של פרופילי פלדה. 

בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון ויצבעו במערכת צבע: לפי מפרט צביעה ימית.  

 הנ"ל כלול במחיר התקנת קונסטרוקציית הפלדה. 

 AIR-TITE (Type II), כדוגמת "ארז" PVC -היריעות בכל מתקני ההצללה יהיו מ 

 ו שו"ע., א1528

 

   מערכות צבע 

 פוליאוריטן לפלדה מגולוונת.  –מערכת צבע : דופלקס אפוקסי  

 –כל אלמנטי הפלדה המגולוונים יצבעו במערכת צבע: דופלקס אפוקסי  

 . ISO 99500 – 9פוליאוריטן, מערכת צבע 

 99, קיים דרוש: )גדול( 0C(: ISO 99500 – 9מערכת הצבע תתאים לסביבה ) 

 שנים.

 ת:הערו

תיקוני גילוון חם בריתוכים, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ   .9

SSPC  2בעוביx60  מיקרון,   לאחר  ניקוי מכני מקומיSt 3. 

לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ  Recoatableאפוגל הוא צבע   .9

 שעות. 00לשמור על זמן המתנה מרבי בין שכבות של 

, שכבת Stripe Coatיחה במברשת של קצוות, פינות וריתוכים יקבלו מר  .9

 מ"מ מינימום מכל צד. 98מיקרון,   08יסוד נוספת בעובי 

, תהיה בגוון שונה. גוון Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   .0

 שכבה עליונה יקבע על ידי המזמין.

צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד,   .9

 י מלא.עובי וכיסו

 .0C - 65 % RH 25הנתונים עבור   .0

ביבש. מעל   0C 120המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מרבית    .9

100 0C .דהייה ואיבוד ברק ללא  פגיעה בפילם 

 בקיץ. 98או  99מדלל מומלץ עבור טמגלס:   .0

 ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן.  .5

 

  מידות 
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עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע 

הקונסטרוקציה הבטון והפלטות הטמונות בו ואת התאמתה לחלקי המבנה 

המועברים העשויים להתחבר לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון 

 המפורט וביצוע ההעברה.

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת 

ומם החדש, מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה, וכן מיקומם המתקנים במק

ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך 

 קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה המועברת.

 

  :הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן 

 מ"מ. 9.9חיבורים למיניהם עבור ה -הדיוק במידות בין חורי ברגים   .9

 מ"מ. 9.8הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים   .9

 מ"מ. 9.8הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות(   .9

 מ"מ. 9.8הדיוק במפלסי העמודים   .0

 

   חיבורי ברגים 

הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים במידות 

יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי תקניות, והחורים עבורם 

 הברגים. מחיר הברגים כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 

  חיבורי עיגון 

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 

לק הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום. הקבלן נקוב בתוך ח

יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקציית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון, 

אליהם מיועדת להתחבר  -ויהיה אחראי להתקנה המדויקת של כל העוגנים בבנין 

ק דיו-בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי קונסטרוקציית הפלדה.

במיקום, או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות 

 הנובעות מהן. 

 מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 

  ביקורת 

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים 

והמיוצרים בבית המלאכה, בקורתו הסופית של המפקח לפני הבאתם למקום 

שור להבאתם למקום החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על העבודה. א

ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו. כל הריתוכים  המנהלידי 

שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה, על פי דרישות ת"י 
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חיות )בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות( לפי הנ 9999

 הבודק המומחה. הקבלן יישא בעלות הבדיקות.

 

  הרכבה 

ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות להובלה  אתרעל הקבלן לסייר ב

ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם 

תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של 

ת במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים המתכנן. מודגשו

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 

הוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. מערכת למנוע הת

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. 

ן ועל חשבונו. כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבל

האחריות 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 העזר וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.

נה באתר )בתוך חומרים, הרכבה, ביסוס והתקהעבודה כוללת אספקת ה  -

, עבודת מילוי חומר בתוך המים לצורך התקנת מתקנים בתוך המים המים(

 כלולה במחירי היחידה ולא תשולם לקבלן בנפרד.

הרמפה כוללת קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה. הביסוס, ביצוע   -

טרוקציה הקונס למפרטים ולפרטי והגימור יהיו בהתאם לתכניות, 

הצביעה תהיה צביעה ימית כמפורט במוקדמות ובגוון לפי  .ותוהאדריכל

 .המנהלבחירת 

 "פלדק". P.V.Cקונסטרוקציית העץ תהיה מעץ מהגוני והמדרך   -

העבודה והמחיר כוללים גם את מסעדי היד משני הצדדים. המסעדים יהיו   -

פ"י מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת ומאחז יד מעץ מהגוני, הכל ע

   .כמפורט לעיל ותהקונסטרוקציה והאדריכל  פרטים ופרטי מהתכניות, ה

 

  :ריהוט חוץ ומתקני חוף 

 ספסלים לאורך הטיילת .9

 קירות ישיבה טרומיים לאורך הטיילת .ו
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 אשפתונים לאורך הטיילת  .1

 קר" לאורך הטיילת-ברזיות ו"מי  .2

 מתקני אופניים  .2

 מחסומי רכב  .2

 מקלחות חוף פתוחות  .2

 רגליים בחוףמתקן שטיפת   .2

 מתקן שטיפת עיניים בחוף  .2

 סוכת מציל  .2

 אלמנט החלפת בגדים בחוף  .23

 אלמנט הצללה מרכזי בחוף  .22

 אלמנט הצללה לאורך הטיילת  .21

 אלמנט הצללה מעל למתקן שאיבת הביוב  .22

 רציף "דק" ירידה למים  .22

 גשר "דק" בחוף על פי תכנית  .22

 מתקני כושר לאורך הטיילת  .22

 שילוט הסדרת חופי רחצה  .22

 רן דגלתו  .22

 

 ספסלים לאורך הטיילת   /60.05.0

של אקרשטיין או ש"ע. כולל  ELEMENTSמסדרת  9805ספסל בטון עץ איפאה דגם  

 צביעה באווירה ימית הרכבה וביסוס לפי הוראות יצרן. 

 לפי יחידה  אופן מדידה: 

 

 קיר ישיבה טרומי   60.05.00

ס"מ  98ס"מ רוחב  08, בגובה 8, 09, 99קיר ישיבה טרומי בגמר בטון אדריכלי ברדיוסים  

 מ', דגם "בר" של אקרשטיין או ש"ע. 9ובאורך של 

 כולל ביסוס והרכבה בשטח על פי תכנית. 

 לפי יחידה  אופן מדידה: 

 

 אשפתונים לאורך הטיילת   60.05.05

 99, כולל מכסה, נפח המנהלפח אשפה מבטון גימור בטון כורכרי מסותת לפי בחירת  

 ליטר

 דגם 'רותם' מיוצר ע"י שחם י. אריכא ובניו בע"מ או ש"ע. -ג פח אשפהסו 

 לפי יחידה אופן מדידה : 
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 ברזיית מי קר לאורך הטיילת   60.05.06

ברזיית בטון עם מתקן קירור ומתקן למילוי בקבוקים + יחידת ניקוז, גימור בטון בהיר  

 מסותת. 

שיווק ופיתוח בע"מ או שו"ע. כולל בריכת  ' מיוצר ע"י י.מ.9דגם  'אפיק  - סוג ברזייה 

" 9ניקוז מבטון עם מכסה מיציקת ברזל ומחסום גלי הכולל יציאה לחיבור צינור פלסטי 

 . והכנה לחיבור חשמל ו ארגז מגוף ראשי הכולל מסנן ומכסה מיציקת ברזל

 לפי יחידה אופן מדידה : 

 

 ברזייה לאורך הטיילת  60.05.03

 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע. 9998גם" מק"ט ברזיית בטון דגם "א 

 לרבות שוקת, ביסוס ועיגון וכל החיבורים הנדרשים למקור מים וניקוז.  

 לפי יחידה אופן מדידה : 

 

 מתקן אופניים לאורך הטיילת   60.05.04

תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע,ממתכת צבועה  0558מתקן אופניים דגם לביא מק"ט  

ריכל, כולל רולקה. התקנה לפי תכניות ופרטים. יעשה בתיאום בגוון לפי בחירת אד

 הקבלן הראשי וקבלן ריצוף. יש להחזיר את השטח לקדמותו.

 לפי יחידה אופן מדידה : 

 

 מחסומי רכב מתקפלים על פי תכנית  60.05.06

של חברת שחם אריכא או ש"ע.  0599עמוד מחסום מתקפל לרכב לפי דגם לביא מק"ט  

סטטית עם אבקה בתנור –מיקרון ובצביעה אלקטרו  988ון חם  לעובי מפלדה בגילו

 .המנהללפי בחירת  בגוון  

 התקנה לפי תכניות ופרטים. 

 לפי יחידה אופן מדידה : 

 

 מחסומי רכב  ללא קיפול על פי תכנית  60.05.08

של חברת שחם אריכא או ש"ע. מפלדה  0599-9עמוד מחסום לרכב לפי דגם לביא מק"ט  

סטטית עם אבקה בתנור בגוון  לפי –מיקרון ובצביעה אלקטרו  988ילוון חם  לעובי בג

 .המנהלבחירת 

 התקנה לפי תכניות ופרטים. 

 לפי יחידה אופן מדידה : 

 

 לאורך חוף הרחצה -מקלחת חוף מנירוסטה    60.05.00

 ראשים לפי פרט, עמיד לתנאי ים המלח. 9מקלחת חוף מנירוסטה  

יסוס לפי הוראות יצרן, כל ההכנות הנדרשות לחיבור מים וניקוז לרבות המחיר כולל ב 

 חיבור מושלם ליציקת משטח הגרנוליט על פי תכנית.

 למקלחות נגישות בצמוד לדק הירידה למים תהיה תוספת מאחז יד לנחים )יימדד בנפרד(.                 
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 לפי יחידה. משטח הגרנוליט נמדד בנפרד. אופן מדידה : 

 

 לאורך חוף הרחצה -מתקן שטיפת רגליים    0/.60.05

 מתקן שטיפת רגליים לפי פרט, עמיד לתנאי ים המלח. 

 יציאות מופעל ע"י ברז לחצן מנתי, מתוצרת אגםאו ש"ע. PVC 0עמוד                   

ס"מ, איטום ביטומני מעל לבטון  9המחיר כולל הכנת השתית, שכבת בטון רזה בעובי  

סוד ופלטת בטון מזוין וכל ההכנות הנדרשות לחיבור מים וניקוז לרבות חיבור הרזה, י

 מושלם ליציקת משטח הגרנוליט על פי תכנית.

 לפי יחידה. משטח הגרנוליט נמדד בנפרד. אופן מדידה : 

 

 לאורך חוף הרחצה -מתקן שטיפת עיניים   //.60.05

ת חרום לשטיפת עיניים, התקנה מערכ -ברז לשטיפת עיניים תוצרת חברת אג"מ או ש"ע  

 לפי פרט ,מ"מ 958מ"מ עובי קוטר  9על הרצפה, כיור אלומיניום 

 .במפרט זה ובכתב הכמויות( 89)ראה פרק                  

 המחיר כולל: 

 יח' מכוסות בכיפות מחוברות לשרשרת. 9 -עיניות התזה   -

 י(נקבה, מצופה כרום )תקן ישראל BSP 9/9 -ברז כדורי   -

 PUSH TO OPENשטוחה + סימון  -ידיות הפעלה   -

 צבע אפוקסי צהוב, צנרת מגולוונת מצופה כרום. -ציפוי   -

 ביסוס לפי הוראות יצרן  -

 יחידה אופן מדידה: 

 

 לאורך חוף הרחצה על פי תכנית -סוכת מציל    0/.60.05

י תכניות העבודה כוללת אספקה והתקנה של סוכת מציל מעץ, כולל ביסוס עפ" 

  וחיבור לתשתיות כמפורט להלן.קונסטרוקציה 

                  

מ' לפחות מפני הקרקע,  9.8מ' נטו וכוללת משטח עליון בגובה  0.8x9.8וכה במידות הס                  

גג דו שיפועי מעץ ומדרגות עליה עם מסעדי יד משני הצדדים. לא תתאפשר עליה עם 

 סולם.

ה מעץ אורן רב שכבתי. המעטפת החיצונית מלוחות עץ אורן  דקורטיבי שלד הסוכה יהי 

והמעטפת הפנימית מעץ דקורטיבי בשיטת "נוט פדר". המרווח בין המעטפות ימולא 

בחומר בידוד טרמי המתאים לתנאי האזור. כל חלקי העץ, אביזרי החיבור, אופני 

 החיבור וצביעת העץ, יטופלו כמפורט במוקדמות שלעיל.

חלונות הזזה עם תריסי עץ ננעלים,  9וסף תכלול הסוכה דלת עץ עם מנעול צילינדר, בנ 

שקעים,  9פתח מבוקר עם צינור גלישה, ארון חשמל תיקני עם מפסקי חצי אוטומט, 

 תאורה פנימית וחיצונית אנטי ואנדלית, פתח הכנה למזגן והכנות למערכת כריזה.

רכת הצללה הפונה לכוון הים )מזרח( מרקיזה הנפתחת ונסגרת לסוכת המציל תסופק מע                 

 .ע"י מנואלה
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תוכניות של 'פיברן' ועל פרטי  RS-99809הכל מבוסס על "מגדל מצילים" מק"ט  

 הקונסטרוקציה.אדריכלות ו

 לפי יחידה קומפלט כולל ביסוס ועיגון והתחברות לתשתיות. אופן המדידה: 

 

 ם בחוף הרחצהאלמנט להחלפת בגדי   5/.60.05

 אלמנט להחלפת בגדים בחוף על פי פרט. 

המחיר כולל הכנת השתית, שכבת בטון רזה, מרצף בטון מזויין וזיון, איטום ביטומני,  

 לוח טרספה לבןאספקת והרכבת קונסטרוקציית פלדה מחוברת למרצף בטון, חיפוי 

 ת.ווהרכבת אביזרים לפי תכנית אדריכלואספקת 

 קומפלט. -יחידה  לפי אופן מדידה : 

 

 אלמנט הצללה מרכזי בחוף  6/.60.05

 - P.V.Cאלמנט הצללה מרכזי לאורך חוף הרחצה המורכב מעמודי פלדה ובד מתיחה  

 עפ"י תוכניות קונסטרוקציה.

)היסודות בחול יאטמו  08-המחיר כולל הכנת השתית בקרקע, יציקת יסודות מבטון ב 

 די היסודות למצללות.באיטום ביטומני(, אביזרי עיגון עמו

ייצור, אספקת, הובלת והרכבת מצללות על עמודיהן. כל קונסטרוקציית הפלדה תהיה  

 מיוחד זה.מגולוונת וצבועה לפי דרישת המפרט 

עם פנים חלקות ופינות קטומות ומריחת  08-השלמת יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב 

 ה(.שתי שכבות של איטום צמנטי )שכבה לבנה ושכבה אפור

 קומפלט. -לפי יחידה  אופן מדידה :  

 

 אלמנט הצללה לאורך הטיילת  3/.60.05

 עפ"י - P.V.Cאלמנט הצללה מרכזי לאורך הטיילת  המורכב מעמודי פלדה ובד מתיחה  

 הנחיות קונס'.

)היסודות בחול יאטמו  08-המחיר כולל הכנת השתית בקרקע, יציקת יסודות מבטון ב 

 ביזרי עיגון עמודי היסודות למצללות.באיטום ביטומני(, א

ייצור, אספקת, הובלת והרכבת מצללות על עמודיהן. כל קונסטרוקציית הפלדה תיהיה  

 .המנהלמגולוונת וצבועה לפי דרישת המפרט ו

עם פנים חלקות ופינות קטומות ומריחת  08-השלמת יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב  

 לבנה ושכבה אפורה(.שתי שכבות של איטום צמנטי )שכבה 

 השלמת ריצוף ומילוי בחומר צמנטי בממשק עם הקונסטרוקציה בגוון הריצוף. 

 קומפלט. -לפי יחידה  אופן מדידה : 

 

 אלמנט הצללה במים   4/.60.05

 - P.V.Cאלמנט הצללה במים לאורך חוף הרחצה המורכב מעמודי פלדה ובד מתיחה  

 הנחיות קונס'. עפ"י
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, הכנת שתית, יסודות מבטון מזוין, איטום ביבש המיםשטח בה המחיר כולל עבוד 

 הנחיות קונס'( עפ"ימ"מ, ייצור והתקנת הצללות. ) 0היסודות בפח בעובי 

 קומפלט. -לפי יחידה  אופן מדידה :  

 

 אלמנט הצללה מעל למתקן שאיבת הביוב   6/.60.05

 הנחיות קונס'. עפ"י -אלמנט הצללה מעל למתקן שאיבת הביוב 

, עובי UVהיריעות תוצרת "פטוריז" או ש"ע, מאריג פוליטילן בדחיסות גבוהה ומוגן  

 אדריכל. עפ"יהצללה וגוון  58-59%מ"מ  9.9מינימלי 

" בנקודות העיגון ויאפשר ניתוק לצורכי טיפול יםאלמנט ההצללה יחובר ב"שאקל 

 הנחיות קונס'. עפ"י -בתחנה 

 הנחיות קונס'( עפ"יהתקנה. )המחיר כולל אספקה, הובלה, עיגון ו 

 לפי מ"ר. אופן מדידה : 

 

 רציף דק בירידה למים   8/.60.05

 פרט. עפ"ימ'  9.9בתחום החוף והמים ברוחב  P.V.C -"פלדק" /רציף מלוחות איפאה 

העבודה כוללת יישור והידוק שתית לאורך התוואי, ייצור והרכבת קונסטרוקציית מתכת,  

 הנחיות קונס'. עפ"י -הגנה )במידה ותידרש( 

קונסטרוקציית המתכת תיהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או בכל  

 חומר אחר כנדרש בתכניות.

 הנחיות קונס'.  עפ"ימ"מ  9סגורים בפח בעובי  08-יציקת שדות מבטון ב 

 הנחיות קונס'. עפ"י( מעץ 990)אל חלד  -ייצור והרכבת מאחז יד  

 .מ"רלפי  דידה :אופן מ 

 

 מתקני כושר לאורך הטיילת   0/.60.05

 ומשחק מתקני כושר 

 סעיף זה כולל כל מתקני הכושר.  .9

יודגש כי על הקבלן להציג לגבי כל מתקן כושר אישור מכון התקנים. הצגת    .9

אישורי מכון התקנים הינה חלק מהגשת הדוגמא ובאחריות ובמימון 

 הקבלן.

שרות לשלוש שנים על שלמות המתקנים כמו כן יש לספק אחריות ו  .9

ותקינותם. מחיר המתקן כולל ייצור, אספקה, התקנה , ביסוס ,עיגון  

שנים על פי המפרט  9ואחזקה של מתקני משחק ומשטח בטיחות במשך 

והוראות היצרן, אשר יעברו )הוראות ומפרט( למח' הגננות במועצה 

 האזורית תמר בתום הביצוע.

נה המתקנים, חלקיהם, הצבעים והחומרים ע"י אישור התכנון של מב  .0

 אדריכל הנוף.
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יש לקבל אישור ממכון התקנים עבור מתקנים ומצע בטיחותי אחרי ביצוע   .9

 עבודות בשטח

על ספק המתקנים לספק גם את המצע תחת המתקן, בעומק הנדרש על פי   .2

 התקן.

 לשנות את סוגי המתקנים ואת כמותם ללא מתן פיצויהמזמין רשאי     .2

 לקבלן. .

 במפגש המתקן עם הריצוף יבצע הקבלן מילוי צמנטי בגון הריצוף.  .2

 

   מתקני הכושרלהלן: 

-GR          דגם  -מאמן טרייספס בישיבה משולב חתירה בתמיכת חזה   .9

 תוצרת אורבניקס או ש"ע.  2005-1-44

תוצרת אורבניקס או  GR-2005-1-14 דגם -מקבילית כנף זוגית, טרייספס   .1

 ש"ע.

 תוצרת אורבניקס או ש"ע. GR-2005-1-19 דגם  -מיטות לכפיפות בטן זוגי   .2

תוצרת אורבניקס  GR-2005-1-45דגם  ס"מ לצד( 998מתח זוגי )ברוחב של   .0

 .או ש"ע

 תוצרת אורבניקס או ש"ע GR-2005-1-03דגם  -אליפטיקל  .9

 תוצרת אורבניקס או ש"ע GR-2005-1-98דגם  -כורסא לפשיטת רגליים  .0

 לפי יחידה. מדידה :אופן 

 

  :להלן מתקני המשחק 

 תוצרת "פרולודיק" או ש"ע. J440 -נדנדת "קן לציפור" מק"ט   .9

 תוצרת "פרולודיק" או ש"ע. J818 -נדנדת קפיץ אריה מק"ט  .9

 תוצרת "פרולודיק" או ש"ע. J834 -נדנדת קפיץ אוטו מק"ט  .9

 ע.תוצרת "פרולודיק" או ש" J985 -נדנדת קפיץ דו מושבית מק"ט  .0

 תוצרת "פרולודיק" או ש"ע. J2401 -משתמשים מק"ט  0 -קרוסלה סיבובית ל .9

 תוצרת "הוק" או ש"ע. 98.89.908 -מסלול קני ציפור בשווי משקל מק"ט  .0

 

 שילוט הסדרת חופי רחצה   60.05.00

 העבודה כוללת אספקת החומרים, ביסוס והתקנה בשטח. 

 מפורט בתכניות ובכתב הכמויות.השלטים יהיו מסוגים שונים ובגדלים שונים כ 

כל השלטים יהיו תקניים ויבוצעו עפ"י המפורט בנוהל "שילוט אתרי רחצה" של משרד  

, לרבות כל המפורט לגבי המידות, החומרים, נוסח 9889מרץ  –הפנים, מהדורה שנייה 

 הכיתוב והסימולים, גודל הכיתוב, הצבעים וכו'.

חד זה וניתן להורידו מאתר משרד הפנים או לקבלו נוהל זה אינו מהווה חלק ממפרט מיו 

 באישור המנהל. עפ"י בקשה, מהמתכנן
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קונסטרוקציה מיוחד לעבודות מפרט ו תכניותפרטים בהביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י  

 ובהעדר כאלו, עפ"י המפרט הנ"ל.

 לפי יחידות. המדידה: 

 

 תורן דגל  /60.05.0

 מ'. 0.8של תורן לדגל בגובה  העבודה כוללת אספקה, ביסוס והתקנה 

התורן יהיה מפרופיל עגול מפלדה מגולוונת בגילוון כפול וצבוע בצביעה ימית, הכל עפ"י  

 המנהל.ובגוון לפי בחירת בפרק זה  המפורט במוקדמות

, עפ"י המפורט 990התורן יכלול מערכת גלגלות וכבל להנפת הדגל, העשויים נירוסטה  

 במוקדמות.

 ו/או בהתאם להנחיות הקונסטרוקציההפרטים בתוכניות ון יהיו עפ"י הביסוס והעיג 

 המנהל.

 יחידה קומפלט. המדידה: 
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 סלילההסדרת ו מי נגר עבודות ניקוז  .30

 כללי 30.00

והסדרת הסלילה כגון כיסוי  ,פרק זה מתייחס לבצוע עבודות הנחת קווי מערכת ניקוז

לאחר )בתחום החניה הציבורית הקיימת(  ', וכותיקון אבני ספה ומשטחי בטון ,אספלט

, 99 –ו  99מפרט הכללי בפרקים ה. העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות הנחת הצינורות

 אלא נאמר אחרת.

 

 עבודות עפר להנחת קווים /30.0

 חפירה

בהתאם למידות, המפלסים והשיפועים  תבוצעתעלות להנחת הצינורות חפירת ה

בהתאם לדרישות תקנים ישראלים  ועלה יבוצעהמתוארים בתוכניות )דפנות הת

 99 –ו  99פים לחפירות לפי סוגי הקרקע ועומק החפירה ובהתאם להנחיות של סעי

 משרדי(.נמפרט הכללי הביב

בהתאם לקווים ולשיפועים המתוכננים תבוצע החפירה לתאי ביקורת ותאי קליטה 

מצע סוג א' בעובי שכבת יצירת מרווח עבודה להקמת התבניות. התאים יבנו על לרבות 

 הנחיות המנהל.  עפ"יס"מ, או  9בטון רזה בעובי ומעליה שכבת  ס"מ 98

בעת ביצוע החפירות לצינורות ולמבנים ינקוט הקבלן בכל האמצעים למנוע התמוטטות 

התעלות יקבע בשטח בהתאם לסוגי הקרקע ועומק הצורך לביצוע דיפון החפירה. 

  המנהל. ובהתאם להנחיות התעלה 

חפירת התעלות עד לעומק הדרוש תבוצע ביבש, במידה ויתגלו מי תהום בתוך החפירות 

 של המפרט זה. 89.85יש לבצע השפלתם בהתאם למתואר בסעיף  

 טבלה שלהלן:ברוחב תחתית התעלות כפונקציה של קוטר הצינור, ראה 

 
 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 

 

 מילוי

ס"מ בכל רוחב התעלה  98הצינורות יונחו בתוך עטיפת חול נקי מהודק בשכבות בעובי 

(. השכבה תחתונה תהווה ריפוד 89/80-099 ס"מ מעל הצינור, )ראה תכנית מס' 98עד 

 לצינור.

מחומר ככל הניתן יבוצע קרקע התחתית המצעים או פני מעל עטיפת החול ועד ל המילוי

החומרים לביצוע עטיפת  .או כל חומר אורגניו/מקומי מובחר אשר לא יכיל פסולת בנין 

ס"מ, וברטיבות  98מילוי יקבלו אישור המנהל מראש. המילוי יבוצע בשכבות של החול ו
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מ' מפני  9.8 המילוי מעומק של .Modified AASHTO 59%אופטימלית עם הידוק 

עד לגובה התשתית יבוצע בהידוק בבקרה מלאה, דרגת צפיפות הנדרשת בחניה הכביש ו

. החומר מסביב לתאי ביקורת ותאי קליטה יהיה מצע סוג מודיפייד א.א.ש.ה.ט.ו 50%

א', שימלא היטב את מרחב בין המבנה ודפנות החפירה מבלי להשאיר חללים. ההידוק 

ה במהדקי יד או מהדקים יעשו Modified AASHTO 59%מעל לצנרת יהיה 

שיאושרו ע"י המנהל, תוך זהירות מרבית שלא לפגוע בצינורות ומבני , פנאומטיים

ייעשו במידה שווה ובבת אחת מכל התא הבטון. הנחת חומר המילוי והידוקו סביב מבנה 

 או  ,ותכדי למנוע תזוז התא דייצ

עד לגבהים הנדרשים  יבוצעהמילוי . התא ות מאמצים בלתי רצויים במבנהתייצרה

 בתוכניות וייושר כנדרש.

תבוצענה רק לאחר קבלת ההנחה עבודות המילוי לפני הנחת הצינורות )ריפוד( ואחרי 

 אשור המנהל.

 

 צינורות ניקוז 30.00

  ,אם לא צוין אחרת בקוטרים פנימיים שונים. ניקוזהקבלן יספק ויניח צינורות 

או  99לדרישות  ת"י  מתאיםזיון ברזל ג" עם  9סוג "מין מזובטון יהיו מצינורות ה

 או שווה ערך. 9989בעלי דופן מבני דגם "פלדקס" , ת"י  ,בפלדה שוריןפוליאתילן ממ

הקבלן חייב לקבל מראש את אישור המנהל ליצרן שממנו הוא מתכוון לרכוש את 

וימציא  9989או  99כל הבדיקות הנדרשות בת"י  להצינורות. הקבלן יהיה אחראי ע

שהצינורות מהסוג שסופקו לעבודה המאשרים  ,מכון התקניםשל תעודות ה אתלמנהל 

עמדו בכל הבדיקות הנ"ל. צינורות הבטון יהיו אטומים למים )כדוגמת "הידרוטייל" של 

" של חב' "וולפמן" או ש''ע( עם אטם מובנה Fחב' "אקרשטיין" או "מגנוקריט 

(Integrated מותאם לתקן )0808 DIN  .יצוק בתוך פעמון הצינור 

 

 

את  הקבלן סיאישורו, יכנלאחר ההצינורות באתר ורק  התקינותם שלהמנהל יבדוק את 

 על חשבונו.יחליף על תקין ופסל ע"י המנהל, הקבלן יצינורות לעבודה. כל צינור שיה

 

 צינורותההנחת  30.05

 ת העבודה וגם משך התקדמוהב .הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה

וחומרים אחרים.  שאריות עפרמבפנים מכל לכלוך, יינוקו היטב הצינורות  המסירהלפני 

ות הצינורות זמנית כדי למנוע כניסת וסתמו קציהקו יקטע שלמה הנחת הואחרי ש

 לכלוך ובעלי חיים.

ע"י  ופני שכבת הריפוד בתעלה ואושרנבדקו ש יבהנחת הצינורות אחריחל הקבלן 

 לאחרהורדת הצינורות לתעלה תעשה בעזרת מנוף בהתאם להנחיות היצרן. המנהל. 

בקו ישר יהיה תאים ה, הקטע שבין שני זה לזה ולתאים הנחת הצינורות וחיבורם

. ך הקויציבה לכל אורמפולסת וו על שתית ונחתכניות. הצינורות יפי השיפוע הנדרש לוב
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ס"מ ביחס לרום המתוכנן באותו  9הסטייה המותרת ברום תחתית הצינור לא תעלה על 

ס"מ מהתוואי המתוכנן. במפגש  9מקום. הסטייה האופקית של ציר הצינור לא תעלה על 

 ס"מ. 9הסטייה המותרת לא תעלה על  תא ללא מפל,בתוך הבאוטו קוטר צירי שני קוים 

בחיבור תקע עם כיוון השקע במעלה. האטמים -חיבורי צינורות הבטון יהיו מטיפוס שקע

התקנים הישראלים יעמדו בדרישות ות וייעודם ורונייותאמו לסוגי הצן הצינורות בי

 הנחת. האטמים יבדקו לפני ASTM C-443או  -DIN 4060ובינלאומים 

הצינורות. אין להשתמש בשום אופן באטמים פגומים. לפני ביצוע החיבור יש לנקות 

ר סיכה מיוחד המומלץ ח בחומוהיטב את התקע והשקע מכל לכלוך ושאריות עפר ולמר

 ת.ורוניע"י היצרן. השימוש באטמים יהיו עפ"י הוראות יצרן הצ

כל צינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא בקו ישר 

אתו ואז יש לדחוף אותו לתוך החיבור. אסור שדחיפת הצינור תהיה מאולצת ויש 

 הצינורות. מ"מ בין שני 98עד  9-להשאיר חריץ של כ

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 למקומה. במידת הצורך ועפ"י דרישה מפורשת יחוברו הצינורות לתאים בעזרת 

או שווה ערך. האטם יחוזק  Waterstop F150 מחבר תעשייתי אטום וגמיש כדוגמת

. יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות יצרן הצנרת 980לצינור בעזרת חבק פלב"ם 

ביצוע מילוי חוזר סביב ומעל הצינורות תעשה רק לאחר מדידת תיעוד של  והתאים.

 הצינורות וקבלת אשור המנהל.

 

   מדידה לתשלום

צינורות הינה מ"א. המחיר יכלול את האביזרים ההנחת יחידת מדידה לתשלום עבור 

לרבות דיפון וסילוק מי תהום במידת  הנדרשים להרמה ושינוע, עבודות עפרוהציוד 

 בהתאם לתכניות הביצוע ושטיפה.  תםצינורות, התקנה, הובלה, פריקה, הנחת הצורך

 

 תאי הקליטה 30.06

 99מפרט הכללי, פרק הל שתאי קליטה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות 

 כמפורט להלן:מתוצרת "וולפמן" או "אקרשטיין", ויהיו . תאי קליטה יהיו 99ופרק 

 

 בטון יצוק מתוצרת וולפמן או ש"ע, או מ תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים

 ס"מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל 80x45באתר במידות 

  80תא קליטה ראשי לרשת ללא אבן שפה במידותx45 99 ס"מ דגםMD- 

 .חברת "וולפמן" או שווה ערך מתוצרת

  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"  תוצרת

 או שווה ערך.
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  80רשת ניקוז במידותx45  40ס"מ דגםX90 C-250  MR -  חברת של

 "וולפמן" או שווה ערך.

 
    בנוסף לתאי הקליטה באזור החניות הציבוריות יונחו תעלות קליטה מיוחדות מסוג 

Slot Drain .מתוצרת כנ"ל ולפי הפרטים בתוכניות 

 

   מדידה לתשלום

הינם לפי יח'. המחיר יכלול את  (קולטנים)יחידת מדידה לתשלום עבור תאי הקליטה 

רשת הניקוז, והאביזרים הנדרשים להרמה ושינוע,  עבודות עפר, הובלה,  פריקה, הנחת 

 תאים, התקנה בהתאם לתכניות הביצוע. 

 

 תאי בקרה 30.03

ופרק  99תאי הבקרה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות מפרט הכללי, פרק  

 מנהל.הום עם של המפרט הכללי  ויונחו ע"ג מצע מהודק או בטון רזה בתא 99

לעומס  ו/או B-125בינוני לרבות המכסים מטיפוס  תקרות תאי הבקרה יהיו לעומס

. התאים הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים D-088מטיפוס  לרבות המכסיםכבד 

מראש עפ"י מיקום וקטרי הצנרת המתחברת. התאים יכללו מדרגות/סולמות ירידה 

או "אקרשטיין"  "וולפמן" מתוצרת בקרה פה בפלסטיק או שו''ע. תאי ומפלדה עט

 כמפורט להלן:

 
  100במידות  )עם תא בקרה( תא קליטה משולבx120 0  ס"מ, דגםMD- תקרה ,

 חברת "וולפמן" או שווה ערך. תוצרת  -MD21998x998MT-דגם 

  988 תא בקרה מלבני במידותx988  םבנית דגלתחתית מס"מ,MB-100x100 

חברת תוצרת  MT-130x130 Cרה דגם , תק-988x988MCחוליות דגם 

 "וולפמן" או שווה ערך. 

  998 תא בקרה מלבני במידותx988 דגם בניתלס"מ, תחתית מ             ,MB-

100x120  998חוליות דגםx988MC- תקרה דגם ,MT-130x150 C תוצרת 

 חברת "וולפמן" או שווה ערך.

  908 תא בקרה מלבני במידותx998 דגם בניתלס"מ, תחתית מ             ,MB-

120x140  908חוליות דגםx998MC- תקרה דגם ,MT-150x170 C תוצרת 

 חברת "וולפמן" או שווה ערך.

 
   מדידה לתשלום

יחידת מדידה לתשלום עבור תאי בקרה הינה יח'. המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים 

ומכסים בקוטר  םהתאיהרכבת הובלה,  פריקה, אספקה, להרמה ושינוע,  עבודות עפר, 

של  )שטח קולטן) M33-60D400-RO -ו  M33-60D400-NAל ס"מ דגם כרמ 08

 חברת "וולפמן" או שווה ערך.
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 חיבור קוים  לתאים 30.04

עפ"י שוחות, היבוצע בהתאם להנחיות של יצרן צינורות בטון לתאים וקולטנים חיבור 

 ובהתאם להנחיות של המנהל.פרטים בתוכניות לביצוע 

 

   דה לתשלוםמדי

 יחידת מדידה  לתשלום עבור חיבור בין היחידות   הינה יח'.

 

 ניקוז מרתפים נמוכים   30.06

מרתפים שבתוכם נכנסים מי גשם ללא  9קיימים בצידי הבנינים באזור המרכז המסחרי 

 מוצא: מרתף מסעדת קפולסקי ומרתף כניסה לחדר חשמל של קניון עין תכלת.

מי גשם. חיבור ניקוז המרתפים  ניה במרתפים יורכבו קולטלצורך הגנתם בפני הצפ

ייעשה באמצעות מגוף מופקד חשמלית, שיורכב על צינור יציאת ניקוז מקולטן הריצפה 

 במרתף.

הצינור, ויפתח  פני עליונייםהמגוף ייסגר אוטומטית במצב עליית מפלס המים מעל 

 יה לפתיחה/סגירה ידנית.לאחר ירידת המפלס עד תחתית הצינור. למגוף תהיה אופצ

 מערכת המגוף החשמלית תורכב בתוך תא הבקרה ותכלול את האביזרים שלהלן:

 

 " עם מפעיל חשמלי, מורכב על צינור ניקוז. 98מגוף בקוטר 

  הסתעפות"T"  10בקוטר"x10"  עם אוגן ואוגן עיוור )מכסה(, מורכב על צינור

 בצמוד למגוף.

 רים ללוח בקרה מקומי.גששי קירבה טבולים לפיקוד, המחוב 

 

 "עבודות חשמל" של מפרט זה. 80הגדרות הזנת החשמל והפיקוד מתוארים בפרק 

 הרכבת מערכת המגוף תעשה לפי הפרטים בתוכניות.

 

יכלול אספקה, הובלה יחידת המדידה הינה "קומפלט". המחיר  מדידה לתשלום:

ת וכל האביזרים עם אוגנים, קטעי צנר "T", הסתעפות מפעילוהרכבת המגוף עם 

 הדרושים להפעלה תקינה, לרבות הכנות להזנת החשמל והפיקוד.

 

  98קולטנים במרתפים ומגופים חשמליים לרבות קטע צינור " הרכבתהערה: 

 והסתעפות יעשה רק ואף עפ"י הוראת המנהל ולאחר תאום עם בעלי הבנינים.
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 בדיקת אטימות המערכת 30.08

לפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין שני לאחר השלמת הנחת קטע קו ו 

תאי בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה 

בפקקים זמניים אשר בגופן מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם צינור בפקק העליון, 

מ',  9 -שלא נוצר עומד מים של יותר ממ' מעל גב הצינור וזאת בתנאי  9.08הצינור יוגבה עד 

בנקודה הנמוכה. הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור ו/או תא בקרה 

 עם קטע צינור וקולטן מי גשם.

לאחר האטימה/עגון הפקקים, יוחל במילוי הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האוויר  

 הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליון.

שעות  90 -מ' מעל גב הצינור העליון וישארו במערכת ל 9.0ים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה המ 

 לספיגה.

מ' מעל גב הצינור העליון ומודדים  9.0שעות יש למלא את המים החסרים לגובה  90לאחר  

 שעה. 9ירידת מים במשך 

 פנימי.ליטר/שעה לכל קילומטר קו לכל אינטש של קוטר  98בבדיקה מותר להפסיד  

שעות(, ניתן  90במקרים מיוחדים בלבד בהם לא ניתן להשאיר את קטע הקו גלוי לזמן ארוך ) 

 לבצע בדיקה מקוצרת.

לאחר מלוי הקו והמתנה של שעה אחת, ימולא הקו מלוי חוזר עד לגובה הבדיקה ותוערך  

זו,  המדידה לאחר כחצי שעה )נוספת( של כמות ירידת המים. יש לקחת בחשבון שבבדיקה

 כמות ירידת המים תהיה גדולה יותר כי חלקי הבטון עדיין סופגים מים.

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה, במקרים אלה, מתאימות. במידת  

 הצורך, יקבע אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצינורות.

 אטומים.הצינורות והתאים הלהנחת עלות הבדיקה כלולה במחירי היחידה  

 

 החזרת הסלילה למצב קודם 30.00

בשטחים ציבוריים סלולים הקיימים, כגון דרכי גישה, חניות רכבים, חצרות מבנים 

 יונחו קווי ניקוז חדשים לרבות קולטנים ותאי בקרה.וכד',  ציבוריים

שלא מתוכנן בהם פיתוח שטח חדש, תעשה החזרת הסלילה בתוואי בשטחים הנ"ל, 

 ודם לאחר הנחת קווי ניקוז, התקנת קולטנים ותאי בקרה.הניקוז למצב הק

החזרת הסלילה למצב הקודם תעשה ע"י סלילת רצועת אספלט חדשה ו/או אבנים 

כיסוי  התשתית, השתית, יהיה תקני ויכלול מבנההמשתלבות בתוואי הנדרש, כאשר 

 יהיו זהים לקיימים.שאספלט ו/או אבנים משתלבות 
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 וב וקולחיםמערכות מים, בי    36

 כללי  /.36

 תיאור העבודה  /./.36

העבודה בפרק זה של המכרז כוללת הנחת קווי מים ואביזרים )הידרנטים, מגופים וכד'(,  

הנחת קווי ביוב כולל שוחות בקרה והנחת קווי קולחים להזנת ראשי מערכת השקייה 

 מתוכננת, תוך השתלבותם במערכות הקיימות בחוף ובכביש הציבורי.

 

 הפסקות מים  0./.36

על הקבלן להביא בחשבון שיש להמשיך ולספק מים לכל הצרכנים במשך כל זמן  

העבודה. על הקבלן לבצע את כל העבודות וההכנות לחיבורי בתים לפני החיבור בפועל, 

וזאת על מנת שבעת ביצוע החיבור החדש יהיו ההפסקות באספקת מים לצרכנים קטנות 

נקוט בכל הסידורים הדרושים למילוי דרישה זו. מודגש כי לא ככל האפשר. על הקבלן ל

יאושרו הפסקות באספקת מים, אלא לתקופות קצרות ביותר, בכל מקרה אין להפסיק 

את המים למשך למעלה מהזמן ההכרחי לביצוע החיבורים לקו "חי" וזאת בתיאום מלא 

 ומראש עם נציגי הרשות המקומית. 

 

 אמצעי זהירות  5./.36

ן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הקבל

הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, 

הובלת חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר 

התקנות וההוראות של משרד או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל 

העבודה. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר 

את הצבור מתאונות העלולות להגרם בשל הימצאותם של בורות, תעלות, ערמות עפר, 

חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב 

ת כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל הקבלן למלא א

 המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה. 

 

כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניה בתוך התעלות באתר 

העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות 

, כולל דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד והתמוטטות

כאשר החפירה נחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי והוראות התקן הישראלי לחפירות 

  9.88ליסודות. עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות  

כן, על הקבלן ובאחריותו מ' משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו 

להבטיח אמצעי הגנה מירביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה 

 ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, כובעי מגן וכד'. 
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במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן 

הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי לבדוק תחילה את 

 הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו: 

 

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות  א.

מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא 

ר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר הבקרה אלא לאחר שהתא אוור

שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא 

 הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז. 

שעות לפחות לפי   90מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של   ב.

 הכללים הבאים: 

ה שבו עומדים לעבוד והמכסים מכסה השוח -לעבודה בתא בקרה קיים  -

 בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. 

 המכסים משני צידי נקודת החיבור.  -לחבור אל ביב קיים  -

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה  ג.

 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. 

פות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפ ד.

מחליקות והוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו 

 החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

 מ' יישא מסכת גז מתאימה.   9.8הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   ה.

ווררים מכניים לפני כניסת מ' יופעלו מא  9.8בשוחות בקרה שעומקם עולה על   ו.

 אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה. 

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי 

 בטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת 

עי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, אמצ

לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא 

לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק 

י הצדדים או בוררות עפ"י מסמך לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שנ

אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם 

אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן 

באמצעות פוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה. 

של תנאי החוזה,  הינה הפרה יסודיתרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הפ אי תשלום

 את כל התשלומים המגיעים לקבלן.  לעכבוהמזמין יהיה רשאי מייד 

בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן 

ויבצע את  על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור,

 כל הנחיותיו. 
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בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, 

הציוד, והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם 

 ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 

 חפירה במקומות מוגבלים  6./.36

ת בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי במקומו

 מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. 

תוואי קווי המים, קווי הביוב וקווי הסניקה הקיימים, המסומנים על גבי התוכניות, 

שהוכנו ע"י חלקיים, בלתי מחייבים ומשוערים בלבד, התוואים הועתקו מתוכניות עדות 

המודדים של הקבלנים השונים שביצעו את הקווים או ע"י מודד האתר והמזמין איננו 

אחראי ואיננו ערב לנכונות התוואים המסומנים על גבי התוכניות. לפני תחילת העבודה, 

על הקבלן לאתר, באמצעות חפירות גישוש בידיים, את מיקומם המדויק של כל הקווים 

ם הם נחצים ע"י קווים מתוכננים ובמקומות בהם מתוכנן הקיימים, במקומות בה

אליהם חיבור של קווים מתוכננים. הקבלן הוא האחראי הבלבדי לאיתור תוואי הקווים 

 הקיימים, כל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה במלואן על הקבלן. 

אחריותו של הקבלן לשלמותם והמשך פעולתם התקינה והרצופה של כל הקווים 

במשך כל תקופת ביצוע העבודה, היא בלבדית ומוחלטת. כל נזק שיגרם להם הקיימים 

כתוצאה מעבודת הקבלן, גם אם לא היה לו מידע על תוואי הקווים ו/או במקרה 

 שהמידע בתוכניות שגוי, יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

 ( AS MADEתוכניות "לאחר ביצוע" ) 3./.36

 9על גבי דיסקט, וכן  DWGוימסרו למזמין כקובצי  ממוחשבות תוכניות העדות יהיו /.3./.36

סטים של העתקים בצבע על גליון לבן. המודד ונציג הקבלן יחתמו על ההעתקים ויאשרו 

בכתב את אמיתות תכנית העדות. על גבי התוכניות יירשמו פרטי הקבלן והמודד כגון: 

בסיס חישוב הכמויות לצרכי שם, טלפון, פקס, כתובת וכו'. תוכניות העדות יהוו את 

 תשלום. 

 

 חתומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך.  תכניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת 3.0./.36

הרקע לתכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או  -

על רקע מפות כבישים, בתים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם 

העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור. בהעדר כל  ממוחשבים. במפת

 הערה אחרת תכנית העדות תהיה בקנ"מ של מפות התכנון. 

(( AUTOCADתוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד  -

 או שווה ערך טכני. 

, המדידה תהיה מחולקת לשכבות, שכבות לנושא קווי הצינורות לפי סוגם, ייעוד -

)"עירוני" או "מקורות"( קוטר, שכבות טקסט לצינורות לפי קוטר, שכבות 

 לשוחות, ושכבות לטקסט עבור שוחות. 
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כל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים  -

(Symbols).  

"הרומים והקואורדינטות מתאימים לרשת מדידה על כל תכנית יצויין כי:  -

 .עודכנת"ארצית האחרונה המ

 

 תוכנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים:  3.5./.36

 מערכת צנרת ביוב ומתקניה:  א.

מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב קווי  

 הביוב והמתקנים בתוכנית העדות בגודל אמיתי

 מ'( וקואורדינטות.  9יחידה =  9) 

 ה של שוחות הביוב, יש לציין: בנתוני המדיד ב.

 שם או מספר השוחה  בתוך אליפסה. -

 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.  -

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.  -

 רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה.  -

 רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה.  -

 ינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה. רום מפלס תחתית צ -

 רום מפלס תחתית צינור של חיבור צידי בדופן שוחת בקרה.  -

 קוטר  ועומק השוחה.  -

 סוג וגובה המפל.  -

 טון.  0טון,  99 -סוג וקוטר מכסה  -

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה וקוטר השוחה.  -סוג השוחה  -

 ס או רגיל. טרומית או יצוקה קונו -סוג תקרה  -

 עיבודי בטון או פלסטיק.  -סוג  העיבוד בשוחה  -

 איטוביב או רגיל.  -סוג מחברי שוחה  -

 שימוש באטמי איטופלסט כן / לא.  -

 בנתוני המדידה של קווי ביוב יש לציין:  ג.

 אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה.  -

 לעצמים בולטים בשטח. סוג הצינור ואיתורו המדוייק ביחס לאבן שפה או -

קוטר קטע קו ביוב "באינטשים" )פלדה( או במילימטרים )פי.וי.סי.( וציון  -

החומר ממנו עשוי הצינור. במקרה של צינורות פלדה עובי דופן, סוג הציפוי 

 הפנימי, והעטיפה החיצונית. 

 שיפוע בין שוחות וחיצי זרימה.  -

סוג הצינור ואורכם בתנוחה. איתור של עטיפות בטון או מיקום שינוי ב -

 סימון שרוולי מגן סוגם וקוטרם וכו'.

 ציון מעברי קיר תומך.  -
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 מערכת צנרת מים, קולחים ומתקניה:  3.6./.36

מערכת צנרת מים קולחים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב  א.

( מ' 9יחידה =  9מערכת המים והמתקנים בתכנית העדות בגודל אמיתי )

 וקואורדינטות ובשכבות לפי סוג, ייעוד וקוטר. 

את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי מוחלטת  ב.

)שם נקודה( כגון:  בין הידרנט למגוף, בין חיבור מבנה  למבנה עצמו, הסתעפות 

 וכד', תוך ציון חומר הצינור, קוטר הצינור, ודרג הצינור. 

צינור יצויין ייעודו, ויסומן בשכבה נפרדת, באם הוא קו מים "עירוני" או  על כל 

 קו אספקת מים של "מקורות".

אוויר,  ציון סוג, קוטר ותוצרת של אבזרים שונים כגון: מגופים, שסתומי  ג.

 ברזי כיבוי אש  )הידרנט(, מלכודות אבנים, מדי מים וכו'. 

 . של קווי המים. I.Lרום  ד.

מיקום,  ביזרים או גשר אביזרים עילי, גודל, חומר, אביזרים בשטח, שוחת א ה.

 רשימה, וצורה. 

שרטוט של כל גשר אבזרים הכולל פירוט מדוייק של האבזרים הנמצאים על  ו.

 הגשר כולל מידות ומרחקים.

העלות הכוללת של הכנת תכניות עדות כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה  

 ורה בנפרד. השונים, ולא ישולם עב

 

 חומרים, מוצרים ובדיקות  4./.36

 טיב החומרים והבדיקות  /.4./.36

 מקור חומרים  א.

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח הן ביחס למקורות החומרים  

בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה 

משמש אישור לטיב החומרים  במפורש כי בשום פנים אין אישור המקור

המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור 

מאושר אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. לא ירכוש הקבלן חומרים 

 מכל סוג שהוא אלא באישור מוקדם מאת המפקח. 

 התאמה לתקנים  ב.

ים חדשים ויתאימו מבלי לגרוע מהאמור במסמכי החוזה, יהיו כל החומר 

 לדרישות התקנים כפי שנדרשו מסמכי החוזה. 

אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר  

 של החומר אלא אם צויין במסמכי החוזה סוג אחר. 

חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים או מפרטי מכון מטעם מכון התקנים  

יהם לתקנים או למפרטים האמורים אלא אם כן הישראלי, יתאימו בתכונות

 נדרשת במסמכי החוזה התאמה לתקן זר או דרישות מיוחדות נוספות. 

חובת ההוכחה של התאמת החומרים לתקנים ולדרישות מסמכי החוזה חלה על  

 הקבלן.
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 תו תקן  ג.

 חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן ישראלי כלשהו ישאו תו תקן.  

דרשת עמידתם בתקן זר או קיימות לגביהם דרישות מיוחדות חומרים אשר נ 

במסמכי החוזה ייבדקו במעבדה מוסמכת באמצעות הקבלן ועל חשבונו, לשביעות 

 רצון המפקח. 

למרות האמור לעיל, אם מחומר מסויים אשר נדרש לגביו תו תקן לא קיימת  

יהיה הקבלן בארץ תוצרת מסויימת עם תו תקן או קיימת רק תוצרת אחת כזאת, 

רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שחומרים אלה ייבדקו 

 במעבדה מוסמכת באמצעות הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. 

חובת ההוכחה לעמידת החומרים בתקנים ובדרישות שבמסמכי החוזה חלה על  

 הקבלן. 

 בדיקת טיב החומרים והעבודה  ד.

צע, ביוזמתו הוא ומבלי להמתין להוראת המפקח לכך, באמצעות הקבלן יב (9)

מעבדה מוסמכת, את כל בדיקות המעבדה והשדה )לרבות נטילת 

 המדגמים( הדרושות להוכחת עמידת החומרים והעבודה. 

לדרישות המפרט והתקנים המחייבים. תדירות הבדיקות תהיה עפ"י נדרש  (9)

 במפרט ו/או כפי שידרוש זאת המפקח. 

הקבלן ישתמש בחומרים רק לאחר אישורם ע"י המפקח וע"י המעבדה  (9)

 )במקרים בהם נדרשות בדיקות מעבדה(. 

הקבלן ידאג לכך כי נטילת המדגמים והעברתם אל המעבדה תעשה מבעוד  (0)

 מועד וזאת כדי למנוע עיכוב בעבודה. 

 התאמה לדרישות  ה.

נות לאלה שאושרו ויהיו בכמות החומרים שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחי 

הדרושה כדי להבטיח התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המאושר. מצא המפקח 

כי החומר המסופק אינו מתאים מבחינת הטיב למדגמים שאושרו, יורה לקבלן על 

הפסקת העבודה ועל סילוק החומר מהאתר והחלפתו בחומר המתאים לדרישות. 

 ן לבצעה מיד וללא ערר. ניתנה הוראה כאמור, חייב הקבל

 

 טיפול בחומרים ואיחסונם  ו.

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה ואת יתר הפעולות  

 הכרוכות בטיפול בחומר באופן שימנע כל פגיעה בהם וכל חשיפה מזיקה. 

החומרים יאוחסנו באופן אשר ימנע מצד אחד פגיעה בהם וחשיפה בלתי רצויה  

 שני באופן אשר לא יגרום להפרעה לתנועה באתר ובשטחים הגובלים אותו.  ומצד

 דוגמאות  ז.

הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין  

 אותם או בטרם יחל בייצורם או בהזמנתם. 
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הדוגמאות המאושרות תישמרנה במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע  

 השוואה בינן ובין החומרים שיסופקו ו/או העבודות שתבוצענה. ותשמשנה ל

 הדוגמאות תוחזרנה לקבלן לאחר גמר העבודה וקבלתה ע"י המזמין.  

 מדידה לתשלום  ח.

עבור ביצוע כל האמור בסעיף זה, לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות  

 ויות. בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמ

 

 דמי בדיקות   4.0./.36

דמי בדיקת דגימות, שתוצאותיהן תענינה על הדרישות המפורטות במפרטים  א.

יהיו כלולים במחירי ובתקנים הישראליים המתאימים, החלות על הקבלן, 

 . היחידה

 ההוצאות המפורטות להלן תהיינה על חשבון הקבלן: בנוסף לאמור לעיל,  ב.

 של יצרני הצינורות ויצרני המגופים. תשלומים לשרות שדה  -

 האספקה.  דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות -

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה,חסכון וכו'(.  -

דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות  -

 החוזה. 

 מטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא. הוצאות לוואי שונות ל -

המזמין יאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות. כמו כן, המזמין שומר  ג.

לעצמו את הזכות ולהזמין את בצוען מבלי שהשמוש בזכות זו יגרע מאחריותו של 

 הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה. 

שהמזמין יהיה רשאי  מביע את הסכמתו לכך הקבלן בחתימתו על מכרז/חוזה זה ד.

 לשלם את דמי הבדיקות ולחייב בהם את חשבון הקבלן. 

למועד  על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או 

לפיצוי כלשהו  השלמתה עקב בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהן. תביעות 

 ב הנ"ל לא תובאנה בחשבון. ו/או הארכת זמן ביצוע העבודה עק

 

 קבלת העבודה עם השלמתה  6./.36

לפני קבלת העבודה על הקבלן ביחד עם המפקח לבצע בדיקה סופית של כל רשת 

הצינורות כולל השוחות והמתקנים השונים, שבסיומו יוציא המפקח דו"ח מפורט על 

ן יהיה לתקן סיום העבודה. אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח על הקבל

 את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח. 

העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם 

 של העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה וידרשו. 

לן לידי המפורטים לה כל המסמכיםתנאי בל יעבור למסירת עבודה היא הכנת ומסירת 

 : המנהל

חתומות ע"י מודד  )לאחר ביצוע(,מסירת שלושה סטים של תדפיס תכניות עדות  -

 מוסמך וקבצי מחשב מתאימים כנדרש. 
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 , מאושרות ע"י המפקח )צינורות פלדה(. בדיקות רדיוגרפיותתוצאות  -

תעודה המעידה על תוצאות תקינות לבדיקות הידראוליות לבדיקת אטימות של  -

 וצינורות ביוב גרביטציוניים. שוחות 

 , ואביזרי צנרת לפי העניין. שרות שדה של יצרני הצינורותאישור  -

אישור יצרן צינורות על נוכחותו בזמן בדיקות לחץ לצינורות המים כולל אישורו  -

לאופן ביצוע בדיקות )משך זמן הבדיקה, גודל לחץ הבדיקה, מיקום הבדיקה 

 וכו'(.

, תמונות "סטילס" של הליקויים )לפני צילום וידאו תקיןשל קבלת דו"ח מפורט  -

ואחרי התיקון( וקלטת וידאו של פנים הצינור המבוצעת ע"י גורם מאושר, 

 החתום ע"י המפקח, עבור כל הביבים. 

אישור המפקח על ביצוע חיטוי הקווים ושטיפתם בידי גוף מורשה, )קווי מים  -

 ט תוצאות החיטוי וחתימת בודק מורשה.בלבד(, כולל אופן ביצוע החיטוי פרו

וכל בדיקה  בדיקות הבטון, המצעים, האספלטאישור מעבדה מאושרת עבור כל  -

 נוספת שנידרשו במהלך העבודה בהתאם ליומני העבודה. 

 מסירת כתבי אחריות לכל האביזרים כנדרש.  -

 דו"ח  מאזן חומרים במקרה ואספקת החומרים מבוצעת ע"י המזמין.   -

הקבלה ואישור תיקוני אישור המפקח לקבלת העבודה, כולל עותק של פרוטוקול  -

 ליקויים. 

 . לתקופת הבדקמסירת כתב אחריות  -

 לקבלת העבודה.  אישור המזמין -

דו"ח על אופן ביצוע בדיקות לחץ )משך זמן בדיקה, גודל הלחץ וכו'( ותוצאות  -

 תקינות חתומות ע"י המפקח.

ות בסעיף זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויראו אותם ככלולים כל העבודות המתואר

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. 

  

 עבודות עפר לקוי מים ביוב וקולחים  36.0

 חפירה  /.36.0

במפרט הכללי בכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא   99898בניגוד לאמור בסעיף  

ניים או בידיים, בכל סוגי קרקע וסלע. לא יותר לקבלן לבצע כוללת גם חציבה בכלים מכ

 פצוצים אלא באישור מפורט מהמזמין. 

 

 חפירה של תעלות להנחת צינורות  ומילוי חוזר  36.0.0

 החפירה והמילוי החוזר יבוצעו עפ"י המפורט להלן. א.

ים החפירה של תעלות להנחת צינורות ובנית המתקנים לאורכה תבוצע לפי פרק ב.

החפירה והמלוי על כל שכבותיו של המפרט הכללי. פרטי ומידות  89-ו 9989

מכל סוג שהוא  לצינורות IIטיפוס  58ופרטים נוספים יהיו בהתאם לפרט סט. מס' 

 עם השינויים והתוספות שיפורטו להלן.
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במקומות בהם יתגלו מי תהום ו/או במקומות שיורה המפקח, תבוצע התעלה עם  

 כמפורט להלן. IVטיפוס  58זת לפי פרט סטנדרטי מס' שכבת חצץ מנק

תחתית התעלה תהודק היטב לפני הנחת הצינורות כמפורט ולשביעות רצון  

 המפקח.

סעיף זה מתייחס לחפירה לצינורות והוא כולל את התעלות לצינורות ביוב ומים  

 ברצועות הכבישים, המדרכות והשטחים הפתוחים. 

במפרט הכללי, דיפון, תימוך וניקוז  89898 - 89899סעיפים  בצוע חפירה יהיה לפי  ג.

 במפרט הכללי.   89880 - 89885על פי סעיפים 

 50שכבת החול מתחת, מסביב ומעל צינורות פוליאתילן תהיה בעובי של  -

ס"מ( בניגוד  40-ס"מ מכל צד של הצינור )סה"כ עובי שכבת החול

 למצויין בפרט הסטנדרטי.

 כביש או מדרכהמילוי חוזר ב ד.

החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפות החול עד תחתית מבנה  

הכביש או המדרכה )מסומן בתוכנית הסטנדרטית בכנוי "חומר מתאים"( יהיה 

, מהודק בשכבות של הכללישל המפרט  998909מחומר נברר כמוגדר בסעיף מס' 

 . 988%ס"מ לצפיפות של  98

בלן למצוא באתר העבודה "חומר מתאים" כזה ישלים את אם אין באפשרות הק 

במפרט הכללי באשור    898909-ו 898909החסר במלוי מובא ומושאל על פי סעיף 

 המפקח. 

גם בחומר זה תהיה הגבלה לגודל אבן ולא יורשה שימוש בחומר המכיל אבנים  

מר כזה . אם אין באפשרות הקבלן למצוא או למיין באתר חו9בגודל העולה על "

 ישלים הקבלן את החסר במילוי מושאל או מילוי מובא כנ"ל.

מבנה הכביש או המדרכה והאספלט או אבן משתלבת יבוצעו לפי תוכניות הכביש  

 ו/או הנחיות המפקח.

 מילוי חוזר בשטח פתוח ה.

ס"מ מעל  08החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול עד  

בתכנית הסטנדרטית בכנוי "חומר מתאים"( יהיה ממיטב קדקד הצינור )מסומן 

 הקרקע המקומית ולא יכיל אבנים כלל . 

ס"מ מעל קודקוד הצינור( או סביב  08המילוי המוחזר מפני "החומר המתאים" ) 

ועד פני השטח הפתוח יהיה  -שוחות או מפני עטיפות הבטון במקום שקיימות 

בנפח. העבודות יבוצעו  99%ס"מ עד  9כמפורט בפרט עם גודל אבן מכסימלי של 

במפרט הכללי, תוך הרטבה והידוק בשכבות  99899 -ו 89890על פי סעיפים 

 50%לדרגת הידוק  8980בידיים ובציוד מכני וברטיבות אופטימלית לפי סעיף 

 לצפיפות מקסימלית מודיפייד א.א.ש.ו.

 מילוי תעלה בדרך שירות ו.

 אופייני. מחומר נברר ומצעים כמתואר בפרט מילוי מוחזר בדרך שירות יבוצע 

במקומות בהם קיימת שכבת מצע בתוואי הצינור יחזיר הקבלן את שכבת המצע  ז.

 לקדמותה הן מבחינת עובייה והן מבחינת סוג המצע והידוקו. 
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בכל המקומות בהם עובר קו המים, הקולחים או הביוב בתחום רצועת הכביש  

לכל עומק התעלה לצפיפות המפורטת במפרט  והמדרכה יהודק המלוי המוחזר

 .99המיוחד של פרק 

מ' מפני כביש או  9.8קוי מים יונחו בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של לפחות  ח.

מדרכה סופיים. בחציות בין שני קווי מים, הקו בקוטר הגדול יהיה תמיד עמוק 

 יותר, אם לא תינתן הוראה אחרת ע"י המפקח באתר.

 נחו במקום בהתאם לחתך לאורך מפורט.קווי ביוב יו

 

 עבודה בכביש קיים ומדרכה קיימת  36.0.5

אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות סלולות ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם אם 

הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן. כל הכבישים שאותם חוצים הקווים יפתחו 

מלוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של  ברוחב מינימלי אפשרי. תקון הכביש יעשה ע"י

במפרט   99899המסעה כולל שכבות מצע, תשתית ואספלט או מרצפות בהתאם לסעיף  

של המפרט הכללי. השתית  9989הכללי. שכבות המצע יתאימו לדרישות סעיף  

של מפרט הכללי. בתחום הכביש תהיה החפירה  99והאספלט יתאימו לדרישות פרק 

בחתך העליון לצורכי תשלום לא יעלה על המידות המפורטות בטבלה  ורטיקלית ורוחבה

 דלהלן: 

 

 קוטר
 עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור במ' הצינור

 
 - 0.03 03./עד 

/.04 
5.03 - 
0.04 

6.03 - 
5.04 

3.03 - 
6.04 

4.03 - 
3.04 

"98 - "0  
"90 - "99  
"90 - "90   

8.08  
8.59  
9.99  

9.98  
9.99  
9.09  

9.08  
9.99  
9.99  

9.98  
9.09  
9.89  

9.98  
9.99  
9.09  

9.98  
9.09   
9.09  

 

במפרט הכללי   89899-89899ביצוע החפירה והמלוי המוחזר יהיו כמפורט בסעיפים מס' 

במפרט   89885-89880במפרט הכללי, דיפון ותימוך עפ"י סעיפים  99899ובמיוחד בסעיף 

 הכללי. 

 

מוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול יהיה ממצעים בהידוק החומר למלוי ה

במפרט  998999כמתואר לעיל. פני הכביש ונקיונו יוחזרו למצבם המקורי עפ"י סעיף  

 הכללי. 

 

 עטיפות ומצע חול לצינורות  36.0.6

מצע  חול  מתחת  לצינורות  ועטיפת  חול מסביב ומעל לצינורות יבוצעו לפי החתך 

וכמתואר לעיל. החול יהיה נקי ללא חומרים אורגניים,  II טיפוס  58ט סט'  הטיפוסי פר

 אבנים או מלחים.

החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול דיונות נקי או מסוג טוף נקי מאבנים או 

. הטוף יהיה שטוף ורחוץ ויכיל מ"מ 5מחומרים אורגניים, בעל גודל גרגיר מכסימלי של 
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בירים הטוף יענה על דרישות תקני ישראל המתאימים ויכיל גרגירים לא פריכים ולא ש

. הטוף יהיה ממחצבה מאושרת עם תעודות 988חומר עובר נפה  9%לכל היתר 

 מתאימות.

 חפירת יתר תמולא בחול דיונות מהודק.

המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני תיקוני ראשים ובדיקות העטיפה 

 כתב ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.החיצונית ומתן אישור ב

 

 עבודות ביבש   36.0.3

 כ ל ל י   א.

של המפרט הכללי על הקבלן  99880-ו 99889מבלי לגרוע מהנאמר בסעיפים   

להקפיד לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל 

ם, התקנת האביזרים, ועד שלבי הביצוע החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבור

לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי 

 גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כל שהם וכד'.  

 מים עיליים   ב.

למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן,  

 כולם או מקצתם:  

 חפירת תעלות ניקוז והגנה.   -

שאיבה  הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אדם מיומן להפעלתו, לרבות ציוד  -

 רזרבי.  

סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד  -

 מתאים אחר.  

 הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש.   -

 פני מים בכל אחד משלבי העבודה.   מניעת קו צינורות מלצוף על -

כל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו 

הגמורה של המפקח ושל כל גורם מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו 

המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי 

 סעיף זה.  

  מי תהום  ג.

במקומות בהם תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה  

 על הקבלן להנמיך את מפלס המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.  

 של המפרט הכללי.   99880הרחקת מי תהום תהיה כמפורט בסעיף  

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את  

ות ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את החפירות יבש

אישור המפקח. המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על 

החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהיא. 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים 

 יטה.  בהחלפת הש
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המפקח רשאי להכתיב לקבלן מועד ביצוע של חלק מן הקוים הנמצאים על גבול  

 מי תהום בעונה שלפי דעתו לא תצריך שאיבה להנמכת מפלס מי תהום.  

 יספק ויחזיק באתר העבודה משאבה וציוד שאיבה רזרביים.    

רכות בזמן השאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקים ליסודות מבנים סמוכים או מע 

 צנרת ו/או שרותים סמוכות.  

הרחקת המים בכל שיטה שהיא תבוצע, באישור מראש של המפקח, תוך נקיטת  

 הצעדים הבאים:  

 אחריות הקבלן לסילוק המים   (9)

על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהזרימם למקום שיאושר  

לביצוע  על ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לרכוש ולעבודה, או

עבודות סמוכות )גם כאלה המבוצעות בידי אחרים( ולא יציפו מתקנים 

 סמוכים או כל שטחים אחרים.  

כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שיגרמו עקב הרחקת מי התהום, יתוקנו על  

 חשבון הקבלן ובאחריותו.  

 יצוב תחתית תעלות   (9)

ת או בכל במקומות אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתי 

ס"מ  08אדמה שאינה יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של  

מתחת למפלסים הסופיים של תחתית התעלה וישפוך על תחתית התעלה 

חומר מחצבה אשר ישוקע בתוך הבוץ ויהודק במכבש מכני עד לקבלת שטח 

 יציב, עליו יונח הצינור מבלי אפשרות של שקיעה.  

חפירה מתחת למפלס מי התהום, יש להמנע במקומות בהם תחתית ה 

מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת 

התעלה ויצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל 

 הבדיקות כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.  

 58' הנחת הקו, העטיפה והמילוי החוזר יבוצעו עפ"י פרט סטנדרטי מס 

כאשר בנוסף למצויין בפרט, תסופק ותותקן עטיפת בד גיאוטכני  IVטיפוס 

מסביב לשכבת החול העוטף את הצינור וזאת במטרה למנוע את "בריחת" 

 החול אל בין גרגירי החצץ.

 

 החזרת השטח למצבו הקודם  36.0.4

העבודות על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת 

למעט הקטעים בהם מצוין הזזת קרקע לאורך התואי תוך החלקת השטח ומניעת קירות 

עפר. עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס, לתקן קווי מים וצינורות ניקוז וכל מבנה אחר 

לרשום את מצב השטח,  מנהלשנהרס או התקלקל עקב העבודה. הקבלן רשאי לדרוש מה

העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו  המבנים והכבישים בסמוך למקום

הוא חייב בהם, על  מנהלוהקבלן יחוייב לבצע את התיקונים שלפי דעת ה מנהלשל ה

חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים תחייב אותו למלא את 

 בנדון.  מנהלכל דרישות ה
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השטח למצבו הקודם יהיו על חשבון  כל האמצעים, חומרים ועבודות שיידרשו להחזרת

  הקבלן ולא ישולם לו בנפרד על כך.

  

 קווי אספקת מים וקולחים 36.5

 כללי  /.36.5

העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללות אספקה והנחה של קווי אספקת מים 

וקולחים, חיבורם לקווים קיימים, ביצוע חציות, התקנת ברזי כיבוי אש, גשרי אביזרים 

יים, שוחות מגופים, חיבורים למבנים קיימים, יציאות מהקו הראשי כהכנה עיל

לחיבורים מתקני החוף השונים כגון: מקלחות, ברזיות,משטפות רגליים וכד'. מפרטים 

 .9של החיבורים הנ"ל נכללים בפרק 

 אין להתחיל בהנחת הקווים לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון. 

 הצינורות 36.5.0

" תוצרת מפעל "פלסים", מיוצר מפוליאתילן PE-988, "988צינורות יהיו מריפלקס ה

 .9888-055, נושא תו תקן ישראלי ת"י מס' HDPE -בעל צפיפות גבוהה 

 ( יהיו כמפורט בכתב הכמויות.SDRהיחס של הקוטר לעובי הדופן של הצינור )

, תוצרת מפעל PE - 988על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור: 

 ", קוטר הצינור הדרג ועובי דופן מתאים.055"פלסים", ת"י 

הצינורות יסופקו בגלילים או במוטות וחיבורי הצינורות והאבזרים יהיו ע"י ריתוכי 

פנים וכן עם מחבר מעבר פלדה/פקסגול ואבזרים אורגינלים של המפעל עשויים פלב"מ 

 ".90אימים ל"דרג או אביזרים תוצרת "פלסאון" המת 990

מ"מ )כולל( יחוברו בהברגות ע"י אביזרי פלסאון כנדרש,  99צינורות ואביזרים עד קוטר 

 ובקוטר גדול יותר החיבורים יהיו בריתוך ע"י אביזרי אלקטרופיוז'ין.

 כל החיבורים יבוצעו ע"י אנשי שירות שדה של יצרן הצינור או קבלן מורשה על ידם.

יצוע הקווים והחיבורים וכו' יהיו עפ"י המפרט הכללי ועפ"י טיב החומר, הבדיקות, ב

 הנחיית היצרן.

 יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 

 מפלדה -צינורות לגשרי אבזרים  36.5.5

 צינורות שישמשו לגשרי אבזרים עיליים יהיו מפלדה בהתאם לפרק 

 : במפרט הכללי וכמפורט להלן 9980מס' 

 הצינורות יהיו מפלדה מתוצרת "אברות", "צינורות המזרח התיכון" או שווה ערך.

 הצינורות יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם. 
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 צינורות לחיבור הידרנטים  36.5.6

צינורות תת קרקעיים לחיבורי כיבוי אש )הידרנטים(,יהיו צינורות פלדה עם ציפוי פנימי 

ס"מ מעל לפני הקרקע.  9-נט ועטיפה חיצונית כמפורט לעיל בגובה של כשל מלט צמ

 הזקף העילי יהיה עם ציפוי פנימי של מלט צמנט וללא עטיפה חיצונית. 

 

 הנחת הצינורות  36.5.3

במפרט הכללי, וכן עפ"י הנחיות  9980, 9989הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרקים 

דה של יצרן הצינורות. אין להתחיל בהנחת הקווים מפורטות ובקרה צמודה של שירות ש

 לפני שהמפקח אישר את החפירה לשביעות רצונו.

חיבור הצינורות יהיה בדרך כלל ע"י ריתוך פנים אך יאושר גם ריתוך אלקטרופיוז'ין 

 )מודגש כי אספקה והתקנה של כל האביזרים הם על חשבון הקבלן(.

ב את תקינות הביצוע בכל השלבים וכן לאחר שירות שדה של יצרן הצינורות יאשר בכת

 גמר העבודה.

מעל הצינורות ולכל אורכם יונח סרט סימון, שיכלול בתוכו גם חוטי תיל מתכתיים 

 לזיהוי הקו, בצבע שידרוש המזמין.

צינורות גלויים שיהיו מפלדה יהיו ללא עטיפה חיצונית. צביעה חיצונית של צינורות 

של המפרט הכללי ולפי  99805ההרכבה תעשה לפי סעיף  ואבזרים גלויים, לאחר גמר

 הוראות המפקח, וכמפורט.

הובלה והנחת צינורות תעשה בהתאם להנחיות היצרן ותוך הקפדה מלאה על שלמות 

 הצנרת.

עבודות הצנרת והריתוכים יעשו ע"י איש מקצוע מאושר נושא תעודה מתאימה של 

 המפעל המייצר או משרד העבודה.

הקו יזמין הקבלן את שרות השדה של המפעל המייצר ויבצע בדיקות רציפות  לפני כיסוי

אחידות הציפוי ובדיקה רדיוגרפית של הצנרת במקומות שיסומנו לו ע"י המפקח. אישור 

בדיקת שרות השדה והבדיקה הרדיוגרפית ומסירת תעודות מתאימות הינם תנאי הכרחי 

 לאישור הקו.

ת יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו בין אם בדיקות השדה והבדיקה הרדיוגרפי

התוצאות תהיינה חיוביות ובין אם לא. המפקח רשאי לדרוש בדיקה רדיוגרפית לחלק 

 מהריתוכים או לכולם עפ"י שיקול דעתו, אך לא פחות 

 מכמות הריתוכים. 98%-מ

  

 אבזרים חרושתיים  36.5.4

יטום, רקורדים, קשתות, כל האבזרים לצינורות פלדה: אוגנים, ברגים, חומרי א

"( וכד' יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויהיו חרושתיים Tמיצרים, הסתעפויות )מעברי "

בלבד כולל ציפוי הפנים והעטיפה החיצונית. כל האבזרים ייוצרו מצינורות פלדה )זהים 

לצינורות עליהם יותקנו(, וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו הצינורות. כל 

בזרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית הא
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)או הצביעה( לדרישות המפורטות לעיל. הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יעשו ע"י 

 יצרן הצינורות בביהח"ר. 

" ויסופקו אף הם ע"י הקבלן ועל 90כל האביזרים לצינורות הפוליאתילן יהיו מ"דרג 

ו על פי שמות היצרנים, הסוגים והתקנים המפורטים לעיל. כל האביזרים יענו חשבונ

 מבחינת הסוג והטיב, המבנה והדרג לדרישות הנ"ל והביצוע יהיה עפ"י הנחיות היצרן. 

חיבורים, הסתעפויות וכו', יבוצעו אך ורק באמצעות מחברי ריתוך אלקטרופיוז'ין. 

בוצע רק לאחר אישור מיוחד בכתב של שימוש במחברי נירוסטה בקטרים גדולים י

 .990 -המפקח אם ייעשה שימוש באביזרים מנירוסטה, הם יהיו מסוג מעולה 

 כל הרוכבים יותקנו בריתוך בלבד. 

 האבזרים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם. 

 .9.9טבלה  08כל האוגנים והברגים יהיו מתאימים לתקן ישראלי מס' 

 

 ט סימון מעל צינורות הפוליאתילן סר 36.5.6

מעל שכבת החול שתונח מעל צינורות המים יונח סרט סימון. הסרט יהיה מפוליאתילן, 

 9מ"מ ובתוכו יהיו שזורים  8.99ס"מ ובעובי של  99לא ממוחזר ונטול עופרת ברוחב של 

 לזיהוי הקו.  990חוטי מתכת נירוסטה 

של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר הסרט יונח לכל אורך הצינור ובכל מקום 

ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה  98-מגופים עילי, יבלוט גם קצה סרט סימון כ

 מתאימה לרגל הגשר. 

" ע"י חברת ש.ב. Boddingtonsתוצרת חברת " Wavelay -898הסרט יהיה מסוג "

 טכנולוגיות בע"מ, או שווה ערך. 

"זהירות קו  -צבע תכלת ועליו יהיה כיתוב הסרט המיועד לזיהוי צנרת מים יהיה ב

 מים". 

הסרט מיועד לזיהוי צנרת קולחים יהיה בצבע סגול ועליו יהיה כיתוב "זהירות! קו מים 

 אסורים לשתייה". 

 

 ריתוך צינורות פלדה  36.5.8

של המפרט הכללי,  99809ריתוך צינורות ויישום חומרי האטימה יבוצעו לפי סעיף  א.

והנחיות שיועברו לקבלן בכתב ע"י יצרן הצינורות ובפיקוח שירות ולפי המלצות 

שדה של היצרן. במידה ותתגלינה סתירות ו/או אי התאמות בין המפרט הכללי 

 למפרט המיוחד יש לבצע בהתאם למפורט להלן במפרט מיוחד זה. 

 FILLETחיבור צינורות פלדה עם חיבור פעמון קצר לריתוך יהיה בריתוך מילוי ) ב.

WELD .חיצוני, ולפי הנחיות יצרן הצינורות ) 

חיתוך צינורות פלדה והסרת העטיפה החיצונית יעשו לפי הנחיות  ג.

 והמלצות יצרן הצינורות.  

בחיבור לאבזרים ובמקומות בהם ידרש ויאושר ע"י המפקח ביצוע ריתוך קצה  ד.

לקצה, חיבור הצינורות יהיה "בריתוכים ישרים", כששפות הצינורות 

 "מוסדרות". 
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הקבלן יעסיק בעבודה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית נאותה, בהתאם  ה.

של המפרט הכללי, שיעברו הדרכה מיוחדת  998098לדרישות המפורטות בסעיף 

בריתוך צינורות עם חיבור פעמון קצר וביישום חומרי האטימה. כל רתך ידרש 

ח שעבד במשך השנה להציג תעודת הסמכה מתאימה, שתהיה בתוקף, ולהוכי

האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך צנרת ולקבל את אישורו של המפקח. המפקח 

יהיה רשאי לדרוש מבחני הסמכה לרתכים וכן לדרוש את החלפתו של כל רתך 

אשר לפי דעתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה או אינו מתאים לעבודה מכל 

 ומגן מסודרים. סיבה אחרת. הרתכים יצויידו בבגדי עבודה 

לפי הוראות והנחיית היצרן, בחיבור צינורות עם פעמון קצר יש לעבוד ולרתך  ו.

בתוך התעלה. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לא יורשה לקבלן לבצע ריתוך 

 צינורות מחוץ לתעלה, אלא אם ינתן לו אישור מיוחד בכתב מאת המפקח. 

 

 צינורות פלדה ציפוי פנים של  -תיקון מלט צמנט  36.5.0

 כ ל ל י  (/)

צמנט בצינורות הפלדה והאבזרים יעשה בהתאם -תיקון ציפוי פנים של מלט 

להמלצות והנחיות יצרן הצינורות שיועברו על ידיו בכתב לקבלן ויאושרו מראש 

ע"י המפקח, וכמפורט להלן. המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל 

 צמנט בחיבורי הצינורות והאבזרים. -ן המלטכן למילוי ותיקו-ההיקף וכמו

יש להקפיד להכין את התערובות של החמרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט  

 להלן. 

צמנט מוכן למריחה על מנת לדללו, לאחר שהתחיל -אין להוסיף מים למלט 

 צמנט כזה פסול לשימוש. -בתהליך ההתקשות. מלט

 

 צמנט -הכנת המלט (0)

 ובת הרכב התער א. 

 חלק )בנפח(.  9 -צמנט טרי, שמור כנגד רטיבות  -

חלקים  9 -חול דיונות נקי ממלח, מחמרים אורגניים ולכלוך  -

 )בנפח(.  

במים   מלפלסט( תוצרת "שרפון" רחובות, מדולל  0888שרקריל  ) -

 מכמות הצמנט(.   08%-, כ9:9

 מים נקיים.  -

  אופן ההכנה . ב

חול וצמנט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר, לערבב החמרים המוצקים;  

. להוסיף, בהדרגה, את המלפלסט המדולל 9:9 מלפלסט מדולל במים ביחס

חול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה  -לתערובת צמנט 

למריחה )לא דלילה(. יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה ואין 

ות תוך כדי עבודה, מלט כזה יפסל להוסיף מים למלט שהתחיל להתקש

 לשימוש. 
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 היישום  (5)

 הכנת השטח  א.

השטחים המיועדים לתיקון ינוקו מכל חומר רופף, בליטות ולכלוך. שטחים  

צמנט הישן יחוספסו, הניקוי והחספוס יעשו באמצעות -חלקים של המלט

 חשמלית(. -מברשת פלדה )ידנית או מכנית

מנט הישן לחדש, יש לנקות מאבק, להרטיב צ-ליצירת קשר טוב בין המלט 

 .9:9היטב ולמרוח במברשת את השטחים במלפלסט מדולל במים ביחס 

 צמנט -יישום המלט ב. 

צמנט יעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון לח. -יישום המלט 

צמנט בעזרת כף טייחים )שפכטל( או כל כלי נוח אחר. יש -מריחת המלט

ו חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה למרוח כך, שלא ישאר

 לעובי הציפוי המקורי לכל היקף הצינור. 

 מ"מ.   0-צמנט שישמש לתיקון לא יפחת מ-בכל מקרה, עובי המלט 

 

 אשפרה  ג.

שעתיים לאחר יישום -כאשר יש אפשרות גישה לאזור התיקון, כשעה -

ח התיקון צמנט, בהתחלת ההתקשות, יש להרטיב את פני שט-המלט

)בעזרת מברשת או ספוג( במלפלסט ולהחליק סופית את שכבת 

התיקון. רצוי לכסות בסמרטוטים רטובים ולהמשיך להרטיב במים 

 שעות.   00למשך  

צמנט ו/או -במקרים שלא ניתן להמתין להשלמת התקשות המלט -

אין אפשרות גישה לשם הרטבת שטחי התיקון, יש למרוח ולהחליק 

( 0888ן עם משחה של תערובת מלפלסט )שראקריל את פני התיקו

מ"מ. יישום   9-9-כ     בנפח(. עובי הכיסוי  9:9עם צמנט ביחס )

 והחלקה יעשו בעזרת מברשת או ספוג. 

 

 התקנת עטיפה חיצונית בראשי הריתוך  0/.36.5

על הקבלן לדאוג לכך שעובדיו שיועסקו בעבודות התקנת העטיפה החיצונית בראשי 

)אזורי החיבור(, ו/או תיקון העטיפה החיצונית של הצינורות במקום שתפגע,  הריתוך

ו/או התקנה ותיקון העטיפה החיצונית בכל האבזרים, יהיו מיומנים ויודרכו ע"י 

ביהח"ר המייצר את הצינורות עם העטיפה החיצונית לגבי אופן ביצוע העבודה 

ך ורק עובדים שיציגו תעודה והתיקונים שידרשו. הקבלן ידרש להעסיק בעבודה זו א

 שאכן עברו הדרכה כנדרש. 

בעבודות התקנת העטיפה החיצונית בראשי הריתוך ו/או תיקון העטיפה החיצונית של 

הצינורות במקומות שתפגע, יעשה שימוש בחומרים; פריימר אפוקסי עשיר אבץ, דבק 

 צינורות. מתאים, יריעה מתכווצת, רשת פלדה וכד', שירכשו ע"י הקבלן מיצרן ה



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 עבודות בחוף -/חלק 
-221-  

 

 

העטיפה החיצונית של הצינורות, לאחר השלמת עבודת הקבלן ולפני המילוי החוזר של 

התעלות, תבדק ע"י נציג ביהח"ר המייצר את הצינורות, במכשיר הולידיי דטקטור 

(HOLIOAY DETECTOR .על חשבון הקבלן  ) 

ם ו/או התקנת העטיפה החיצונית בראשי ריתוך )באזור החיבור(, בחיבורי האבזרי

בצינורות תעשה בהתאם למפרטים הכלליים, התקנים, הנחיות והמלצות יצרן 

 הצינורות. 

 

 בדיקות ריתוך ובידוד  //.36.5

לאחר השלמת ביצוע הריתוכים, התיקונים וההשלמות בעטיפה החיצונית, ולפני המילוי 

 . החוזר, תעשה בדיקה חוזרת של שלמות העטיפה באמצעות מכשיר הולידיי דטקטור

באותם קטעים שהמפקח יראה זאת לנחוץ, יורה המפקח לקבלן לבצע צלומי רנטגן של 

הריתוכים, כדי לבדוק את טיב הריתוך, שלמות קצה הבטון וגודל המרווח ואחידותו 

בהיקף הצינור. שעור צילומי הרנטגן שהמפקח רשאי להורות לקבלן לבצע יהיה לפחות 

פקח להורות לקבלן להוציא דגימות של ממספר הריתוכים. כמו כן רשאי המ 98%

"ראשים" לבדיקה ולחצות אותם לשניים כך שניתן יהיה לראות את קצות הבטון, 

מרווח ההכנסה וכמות המילוי ו/או להסיר הדרגתית שכבות של הריתוך באמצעות 

מכשיר "ארקייר", עד לשורש הריתוך. כל הבדיקות תהיינה בתיאום ובפיקוח שרות שדה 

 ועל חשבון הקבלן, ויימסרו למפקח תעודות מתאימות.של היצרן 

 

 מ ג ו פ י ם  0/.36.5

יהיו מגופים אלכסוניים עם מחברי הברגה כדוגמת תוצרת  9מגופים בקטרים עד "

 "דורות" או שווה ערך שתאושר ע"י המפקח. 

( מברזל יציקה GATE VALVEומעלה יהיו מגופי טריז ) 9מגופים בקטרים "

)קצר( או שווה  TRS, דוגמת תוצרת "רפאל", דגם  09ישראלי ת"י המתאימים לתקן 

 ערך מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח. 

במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה מינימלי  99809כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף 

 אטמוספירות.   90אטמוספירות ולחץ בדיקה של   90של 

 פורט. כל המגופים יצבעו לפי הוראות המפקח וכמ

 המגופים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם. 

 

 ברזי כיבוי אש )הידרנטים(  5/.36.5

 ברזי כיבוי אש יהיו: 

מאוגן או שווה ערך  0יהיו דוגמת תוצרת "פומס" דגם  9ברזי כיבוי אש בקוטר " א.

 שבקצהו ירותך 0שיאושר ע"י המפקח, מחוברים לזקף מצינור פלדה בקוטר " 

 . 0, אליו יחובר אוגן נגדי בקוטר "9/"0מיצר ריתוך "

מאוגן, או שווה ערך  98דוגמת תוצרת "פומס" דגם   9X2ברז כפול בקוטר " ב.

 . 0עם אוגן בקוטר " 0שיאושר ע"י המפקח, מחובר לזקף מצינור פלדה בקוטר "



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 עבודות בחוף -/חלק 
-222-  

 

 

ללי במפרט הכ 998099ברזי הכיבוי יבוצעו בהתאם לפרט בתוכניות וכן לפי סעיף 

ולהוראות המפקח. הצינורות לברזי הכיבוי יהיו בהתאם למפורט לעיל. הזקף בקטע 

העילי וברז הכיבוי יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ועליו בשתי שכבות צבע עליון לפי 

 הוראות המזמין. 

לברז כיבוי שיותקן על קו ראשי יסופק ויותקן מתקן שבירה. ברז כיבוי שיותקן על גשר 

 ללא מתקן שבירה.  מגופים יהיה

 ברזי הכיבוי יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם. 

 שנים על שם המזמין. לכל הברזים יותקן  98-לכל הברזים תינתן אחריות ל

 סגר למניעת גניבות מים. -שטורץ 

 90אטמוספירות ולחץ בדיקה של  90ברזי הכיבוי יתאימו ללחץ עבודה מינימלי של 

 אטמוספירות.

 

 שסתום אוויר  6/.36.5

  D-040-Cדגם ברק  9שסתום אוויר בגשר מגופים יהיה "שסתום אויר משולב" בקוטר "

 מתוצרת א.ר.י. או שווה ערך עם הברגה. 

 מברונזה בהתאם לתוכניות.  9, עם מגוף כדורי "9השסתום יהיה מורכב על זקף בקוטר "

 תם ואספקתם. שסתומי האוויר יאושרו מראש ע"י המפקח לפני רכיש

 

 חיבורים למבנים ומתקני חוף 3/.36.5

ומתקני  הקבלן יכין קטעי צנרת מהיציאה מהקווים הראשיים כהכנה לחיבור מבנים

 חוף. 

המהווה  במפרט הטכני ובכתב הכמויות  89המשך פרטי החיבור יהיו כמתואר בפרק 

 חלק ממסמכי מכרז זה.

 

  התקנת אביזרים בגשר אביזרים עילי 4/.36.5

קטעי הצנרת והאבזרים קשתות, הסתעפויות מיצרים וכו' אשר יורכבו או שיהיו חלק 

  יהיו תמיד מפלדה כמפורט. -מגשר אבזרים עילי 

על פי התוכניות ובאישור המפקח באתר ובמקומות שיסומנו לקבלן בשטח יתקין הקבלן 

, חפירה והנחת מגוף או מגופים מז"ח וכד' בגשר אביזרים עילי. העבודה תכלול: אספקה

מ' מהקו  0קווים עיליים ותת קרקעיים עד לנקודת גשר האביזרים במרחק של עד 

הקיים, התקנת המגוף וכל החומרים, האבזרים והעבודה הדרושים להתקנת המגוף 

 בגשר האביזרים, כמפורט בגליון הפרטים שבתוכניות.

פוליאתילן לפלדה הכל כמו כן כולל הגשר אספקה והתקנה של מופות ואביזרי מעבר בין 

 המצורפים.לפי הפרטים 

 

 שוחת אביזרים 6/.36.5

 .999שוחת אביזרים כגון: מגופים תבוצע ע"י פרט סטנדרטי 
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 שטיפה וחיטוי הקווים  8/.36.5

עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של כל הקוים וכל האביזרים תוך 

בוי וכו' להוצאת המים. לאחר שהמפקח נקודות ניקוז, ברזי כי הזרמת מים ופתיחת

 יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט להלן: 

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים, צינורות 

 של המפרט הכללי ולהוראות משרד הבריאות.   99899וכו' בהתאם לסעיף 

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור  98יטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז חומר הח

שעות. בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות, אם  90תוכנס לקוים ותושאר בהם 

שעות נוספות. אם  90-מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 98-ל 9יהיה הריכוז בין 

מ"ג לליטר כלור יש להוציא את התמיסה  9-שעות פחות מ 00או  90הריכוז לאחר 

 מ"ג לליטר.  9-שעות יהיה גדול מ 90ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום 

בתום החיטוי, לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותשטף המערכת והקו ימולא במים 

  מ"ג לליטר. 8.9נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה כלשהי לא תעלה על 

הקבלן ימסור למפקח דו"ח מסודר המעיד על אופן ביצוע השטיפות והחיטוי, את סוג 

 חומר החיטוי וכן את פירוט תקינות התוצאות. 

 צביעה וציפוי לצנרת פלדה 0/.36.5

כל הצנרת ואביזרי הצנרת מפלדה הגלויים הן בגשרי המגופים, בשוחות ובמקומות 

בכתב ע"י חברת "טמבור" ויקבל את אישור  אחרים יצבעו צביעה חיצונית כפי שיומלץ

 המתכנן מראש בכתב.

 

 גושי עיגון  36.5.00

של   99890ובהתאם לנדרש בסעיף   09סטנדרטי מס' גושי עיגון לצינורות יהיו לפי פרט 

 המפרט הכללי ויותקנו במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח. 

 

 חציית קיר תומך /36.5.0

מות בהם תידרש חציית קיר תומך, הצינור האנכי שיונח לאורך הקיר, יונח בתוך במקו

 שגם )נישה( בקיר.

ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור. במקום זה  98-עומק ורוחב הנישה יהיו גדולים ב

 יבוצע עיבוי לקיר התומך עפ"י הנחיות מתכנן הקיר.

 

 עמוד תומך טלסקופי 36.5.00

 קומות המסומנים או עפ"י הנחיות המפקח.יותקן בגשרי אבזרים במ

 טלסקופי )ולא מוט ברזל מרותך קבוע(. - 99הביצוע יהיה עפ"י פרט מס' 

 

  עמודי סימון 36.5.05

 במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי סימון. 
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מ' ממולא בבטון, מעוגן  9.9ובאורך  0עמוד הסימון יעשה מצינור פלדה מגולבן בקוטר "

ס"מ.  08x40x40( במידות 998-)ב 99-באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון סוג ב

מ' מעל לקרקע ויהיה צבוע בפסים כחול ולבן. בראש העמוד יותקן  9.8העמוד יבלוט 

 -מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד צהוב  9שלט, עשוי מפלטת פלדה מגולבנת בעובי 

ס"מ ועליו יהיה כתוב, "קו מים" בצבע שמן  99x25כבות. השלט יהיה במידות בשתי ש

ס"מ. כמו כן יצבע בצבע אדום חץ שיראה את כוון  9כחול בשתי שכבות, גודל האותיות 

קו המים וירשם המרחק אל ציר הקו. הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לכל 

 תנאי מזג האוויר. 

 

 האביזרים אחריות לצנרת ו 36.5.06

לפחות.  שנים 98למשך הקבלן ימסור למזמין תעודות אחריות של המפעל יצרן הצינורות 

 האחריות תהיה על שם המזמין.

  

 קווי ביוב  36.6

 הצינורות /.36.6

אישורו המוקדם של המפקח לפני רכישתם הצינורות ו/או השוחות יקבלו את  

א אישורו המוקדם של המפקח לאתר העבודה. כל מוצר שיסופק לשטח לל ואספקתם

כל הכרוך בכך יהיה על חשבונו של  -והקבלן יידרש לסלקו מן השטח כחומר לא מתאים  

 הקבלן בלבד. 

 

 הנחת הצינורות   36.6.0

, 9980פרקים,-של המפרט הכללי ובעיקר בתת 99הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק  

וסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ולפי הנחיות יצרני הצינורות. בנ 9989-ו 9989

 ביצוע כמפורט להלן.  

על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד  

 מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות.  

וחות סמוכות פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שתי ש 

 בבת אחת. תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. 

אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר שהחפירה בוצעה לשביעות רצונו.  

 הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה. 

ות כל הצינורות ואבזריהם יונחו בקוים ישרים, בשיפועים וברומים המסומנים בתכני 

ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"י מדידת כל צינור וצינור 

במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד. קביעת הצינור במקומו המדוייק תעשה בעזרת 

התחפרות קטנה מתחת לצינור )ולא ע"י הרמת הצינור( ובעזרת הוספת חומר מתחתיו 

ח הצינור במקומו הנכון, יבדק בדיקה שיהודק היטב לפני הנחת הצינור. לאחר שיונ

חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד מוסמך בלבד, ויקבע מיד ע"י הידוק חול או "חומר 
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נבחר מהודק" מצידיו, כנדרש לעיל, לכל אורכו. אין לבצע מילוי חוזר במחברי צינורות 

 אלא לאחר בדיקות הקו ואישורן ע"י המפקח.  

 - ILים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות )מספרי גובה הצינורות שבשרטוט 

 אינברט(.  

 

 הסטיות המותרות בהנחת צינורות:   

 הגדרות   ./

הפרש בין תוצאה מתוכננת )מחושבת( לתוצאת מדידה  - ס ט י ה

 שנמדדה לאחר ביצוע בכל מקום ומקום.  

, מהשיפוע השינוי  המירבי המותר של שיפוע הצינור באחוזים - סטיה באחוזים 

המתוכנן באחוזים, כתוצאה מהפרש הגובה שיתהווה בין רום 

תחתית הצינור המתוכנן, לרום תחתית הצינור כפי שימדד 

 לאחר ההנחה.  

מ"מ, כלומר ההפרש בין רום תחתית צינור  9הסטיה המותרת בגובה לא תעלה על  .9

(IL .-  כפי שיבוצע, לא יעלה על )כנון כלשהו.  מ"מ ביחס לנתון ת±  9אינברט 

)כלומר אם אורך הצינור  8.9%הסטייה המותרת בשפוע באחוזים לא תעלה על  

מ"מ, חישוב הסטייה בשיפוע תהיה כדלהלן:   9מ' והסטייה המירבית תהיה  9.98

 (. 8.80%מ', כלומר  9.9מ"מ על   9

 ס"מ.   9 הסטייה האופקית המותרת למיקום הצינור בכל נקודה, תהיה מכסימום .9

 

 עטיפות ותושבות לצינורות   36.6.5

המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות או תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים 

בקטעים שייקבעו על ידי המפקח. תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזויין לפי פרט 

-ו 900המתאים לתקן הישראלי מס'   988-. היציקות תהיינה מבטון ב50סטנדרטי מס' 

000. 

 

שבמפרט הכללי והכסוי על  89הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 

ס"מ לפחות. יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח  9מוטות הזיון 

 בצדדים ויציקה כנגד דפן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח.

 

 גושי עיגון מבטון  36.6.6

המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים שייקבעו על ידי  יותקנו בקטעים

צורת גושי עגון מבטון או בטון מזויין תהיה בהתאם  08, לפי פרט סטנדרטי מס' מנהלה

ובצוע גוש העיגון לפי   000-ו 900 בהתאם לתקני ישראל 988-לתכניות. הבטון יהיה ב

 במפרט הכללי.   9989סעיף 

עם תבניות עץ או פח בצדדים אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק יציקת הגושים תהיה 

 תמיד כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת. 
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 בדיקות  36.6.3

 בדיקה הידראולית לאטימות  א.

 . בנפרד לצינורות ובנפרד לשוחותהבדיקה תבוצע  

שיאשר בחתימתו את אופן ביצוע בדיקות  המפקחבמהלך הבדיקה יהיה נוכח  

 אטימות. ותוצאות ה

הקבלן ינהל ויכין דו"ח מפורט בו יפורטו תאריכים ושעות ביצוע הבדיקות בקטעי  

קווי הביוב ובשוחות השונים, אופן ביצוע הבדיקה והתוצאות. רק לאחר אישור 

 המפקח, בכתב, תחשב הבדיקה כעונה על הדרישות.

 במפרט הכללי ובשיטות דלקמן:  99899תבוצע כמפורט בסעיף   

 

 אטימות הצינורות  בדיקת 

שעות לפחות.  90יש למלא כל קטע בין שתי שוחות במים שיעמדו בתוך הצינורות  

דרך פקק חור היציאה מהשוחה.  0בשוחה העליונה יותקן צינור אנכי בקוטר "

מ'. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים  9.9המים יגיעו בצינור זה עד לגובה של 

תר יש לחזור על המדידה. לא צריך להיות כל החסרים. כעבור שלוש שעות או יו

 הפסד מים. יש לתקן כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ההידראולית. 

 

 בדיקת אטימות השוחות  

יש למלא כל שוחה במים עד התקרה תוך סתימת חורי הכניסה וחור היציאה  

שעות יש להוסיף את המים החסרים ולתקן  90בפקקים מתאימים. לאחר 

לאטום כל מקום בשוחה שממנו היתה נזילה. במיוחד יש לשים לב למקומות ו

שעות או יותר יש לבדוק את  9החיבור לשוחה וכן לחיבורים בין החוליות. כעבור 

גובה פני המים בשוחה. לא צריכה להיות כלל ירידה במפלס גובה פני המים 

 בשוחה. 

ת תוצאות תקינות לשביעות לאחר בצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבל 

 רצונו של המפקח. 

 בדיקה לישרות הקווים  ב.

הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור, כדור עץ או כל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי  

 שוחות סמוכות לשם בטחון שהקוים נקיים ופתוחים לכל אורכם. 

 בדיקה סופית  ג.

רשת הצינורות כולל לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל  

על הקבלן  מנהלשוחות הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון ה

 . מנהליהיה לתקן את כל התקונים הדרושים לשביעות רצונו של ה

 

 שמירה על הנקיון  36.6.4

הקבלן יכין פקקים מתאימים לסגירה זמנית של פתחי הצינור. בכל ערב, לאחר גמר 

את פתחי הצינור המונח בתעלה בכדי למנוע חדירת אדמה בתוך  העבודה, יסתום הקבלן

הצינור. כמו כן יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הספקת עבודה לזמן יותר 
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ממושך או בגמר כל קטע בנין וכדומה. לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את 

מים לכל הקוים הצינורות ושוחות הבקרה ויבצע שטיפה כללית בכמות גדולה של 

 הראשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

בעת שטיפת הקוים יקפיד הקבלן לסגור את החבור לשוחת הביוב הקיימת על מנת 

 למנוע כניסת החומר הנשטף אל המערכת הקיימת. 

 

 שוחות בקרה על קווי ביוב  36.6.6

 כללי  א.

וב תהיינה שוחות בקרה עם פתח שוחות הבקרה הרגילות שתבנינה על קווי הבי 

 עגול טרומיות על כל מרכיביהן.

בשוחות שיבוצעו בשטחים מרוצפים בלבד באבן משתלבת מרובעת, מסגרת  

" של וולפמן במידות 99מכסה השוחה תהיה מרובעת מיצקת ברזל דגם "כרמל 

ס"מ. התיקרות והמכסים בכבישים ובדרכי  08ס"מ וקוטר פתח  x 70 98חוץ 

טון" ובשטח פתוח בלבד ורק לאחר אישור המזמין יהיו  99היו כבדים "נסיעה י

 טון". 0המכסים בינוני "

המכסים יהיו עם סגר ב.ב. עם בטון צבעוני או עם בטון מונמך לצורך מילוי  

והשלמה כך שיתאימו לצבע וסוג ריצוף הכבישים והמדרכות )המשולבים( עפ"י 

 .הנחיות המזמין והמפקח לכל שוחה בנפרד

שוחות שצמוד אליהן מתוכנן לבניה מפל חיצוני, שוחות המתוכננות לבניה על  

קווי ביוב קיימים ו/או במקומות שיורה המפקח, תהיינה אך ורק שוחות בקרה 

 .98-יצוקות באתר מבטון מזויין סוג ב

 שוחות בקרה טרומיות   ב.

בהתאם . השוחות תבנינה על כל מרכיביהןשוחות הבקרה תהיינה טרומיות  

 במפרט הכללי.   99809לדרישות סעיף 

 לא יורשה שימוש בתחתית יצוקה ועליה חוליות טרומיות.   

בדיקת אטימות מיוחדת למי לכל מרכיבי השוחה )תחתית, חוליה ותקרה( תתבצע  

, עוד לפני אספקתם לשטח. כל מרכיב שלא יעמוד בבדיקת תהום במפעל

 פק לשטח.  האטימות המוקדמת במפעל יפסל ולא יסו

על הקבלן יהיה לספק תעודות מתאימות מהמפעל המעידות על תקינות התוצאות  

 של בדיקות האטימות המוקדמות במפעל לכל השוחות.  

מ'. שוחות בקרה  9.8מ' תהיינה בקוטר פנימי של  9.99שוחות בקרה בעומק עד  

שוחות בקרה מ', ו 9.99מ' תהיינה בקוטר פנימי של   0.98מ' עד  9.90-בעומק מ

 מ'.   9.9מ' תהיינה בקוטר פנימי של  0.98בעומק העולה על 

, הקבלן יספק לפני הצבת רצפת התחתית הטרומיתבגמר החפירה לשוחות,  

ס"מ  98-ס"מ, ובקוטר הגדול ב 98ויתקין מצע מהודק מחומר גרנולרי, בעובי  

י. מעל של המפרט הכלל 99899מקוטר תחתית השוחה, בהתאם לדרישות סעיף  

 ס"מ.  9מצע זה תבוצע שכבת בטון רזה מפלס בעובי 
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תחתית השוחה תותקן על גבי הבטון הרזה בעודו לח, כך שניתן יהיה לפלס את  

 התחתית ולדאוג לכך שקירות השוחה יהיו אנכיים.

כל מרכיבי השוחה: תחתית )רצפה וקירות חוליה תחתונה(, קירות ותקרה יהיו  

רישות המפורטות בתקנים הישראליים וכנדרש טרומיים, העונים על הד

במפרטים. השוחות תהיינה מתוצרת יצרן שיאושר מראש, לפני תחילת העבודה 

 ע"י המפקח.  

לא תאושרנה תחתיות עם עיבוד מתעל )בנצ'יק( מוכן עם ציפוי פלסטי )מסוג  

, אלא באישור מיוחד בכתב המכונה בשמות "מגנופלסט" או "משולבות"(

 המזמין. 

 .090התחתית והחוליות תהיינה לפי ת"י  -

 תקרות השוחות תהיינה כדלקמן:   -

תקרות שוחות שתותקנה בשטח כבישים, משטח חניה, שבילים ומדרכות ו/או במקומות 

עם פתח. המכסים  005כנדרש בת"י  088Dשיורה המפקח תהיינה מטיפוס "כבד", מין 

ס"מ.  98המכסה, עם קירות בגובה של   יותקנו בתוך צוארון מבטון טרומי שיהיה בקוטר

הצוארון יותקן בתוך השקע בתקרת השוחה. בצוארון השוחה יותקן מכסה "כבד", לפי 

, בקוטר כמפורט להלן. רום ושיפוע מכסה השוחה יותאמו לפני האספלט 005ת"י 

 ולשיפוע הכביש עפ"י הנחייתו בכתב של המפקח.

במקומות שיורה המפקח תהיינה ברום תקרות שוחות שתותקנה בשטחים פתוחים או 

 .999Bס"מ מעל לפני הקרקע, ומכסה השוחות יהיה "בינוני"  98של 

 ס"מ.   08הקוטר הפנימי של מכסי השוחות )הפתחים( הפקקים יהיה  

 כל חלקי המתכת של המכסה, מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו פעמיים בלכה ביטומנית.  

החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין החוליה העליונה בין תחתית השוחה לחוליה, בין 

מתוצרת  אטם גמיש ואטום, דגם "איטופלסט"לתחתית התקרה יותקן ע"י הקבלן 

שתאושר מראש ע"י המפקח. התקנת האטם תעשה, לאחר טבילתו במים חמים, בהתאם 

להוראות שימוש והתקנה של היצרן, כמו כן ובנוסף לעיל יש לצפות את החיבור בין 

 החוליות בטיט צמנט בתוספת בי ג'י בונד מבפנים ומבחוץ.

בקירות של חולית תחתית השוחה יקדחו, בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות, חורים 

בקוטר, במיקום וברום המסומן בתכניות, כולל קדיחת החורים שנועדו להתקנת הכנות 

 לחיבורי מגרש.  

י מגרשים יחוברו על קירות השוחה כל הצינורות כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבור

באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים שנועדו לחיבור צינורות אל קירות השוחה, 

שיותקנו בחורים שנקדחו בקירות. המחברים שיותקנו במפעל עצמו יהיו דוגמת 

המסופק ע"י "וולפמן" או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר מראש ע"י  "איטוביב"

 המפקח.  

הרכבת השוחה; תחתית, חוליות )קירות( ותקרה, יישום האטמים הגמישים  עבודות

והאטומים בין החוליות, וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות מחברי שוחה גמישים 

ואטומים ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת ממנו ירכוש 

 הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.  
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תית או חוליה אשר ה"שן" ההיקפית שלהן נסדקה או נשברה מסיבה כל שהיא תח

 ולא תשמש לבניית שוחת בקרה טרומית.   תיפסל ותסולק מהשטח

 תחתית או חוליה כנ"ל ולבצע בהם שימוש לבניית שוחות.   לא יאושר לתקן

 

היו בחוליות שישמשו לבניית השוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה. השלבים י

 .9חלק      099מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטי(, המיוצרים לפי ת"י 

ס"מ מפני מכסה השוחה.  08שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 

 ס"מ.   99המרחק האנכי בין השלבים יהיה  

היה במידות לפי מ' יותקן סולם ירידה. הסולם י 9.99בשוחות בקרה שעומקן עולה על 

עם חבקי בטחון, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין  IIטיפוס   9פרט סטנדרטי מס' 

 )פיברגלס(. תכניות ופרטי הסולם יועברו ע"י הקבלן לאישור המפקח. רק אחרי קבלת

 אישור המפקח בכתב יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות.  

רומית יבוצע מחומר מקומי מובחר ללא מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה הט

 של המפרט הכללי.   99899אבנים, מהודק בשכבות, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף  

הידראולית. לא תורשה כל  באופן מוחלט בבדיקת אטימותהשוחות יידרשו לעמוד 

חדירה פנימה של מי תהום או דליפה החוצה של נוזלים דרך הדופן, הקרקעית או תקרת 

 חה. השו

 

 הצבת השוחות 36.6.0

 הצבת תא הבקרה כמפורט:

 ס"מ מגובה תחתית התא המתוכנן. 98-לצורך הצבת תא הבקרה תבוצע חפירה עמוקה ב

בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת תחתית השוחה הטרומית, הקבלן יספק ויתקין מצע 

מפרט של ה 99899ס"מ, בהתאם לדרישות סעיף  98מהודק מחומר גרנולרי, בעובי 

ס"מ, לכל צד, של הקירות החיצוניים של השוחה. על גבי המצע  98. המצע יבלוט הכללי

ס"מ. תחתית השוחה תותקן על הבטון  9המהודק תוצק שכבת בטון רזה/מפלס בעובי 

 בעודו לח, כך שניתן יהיה לפלס את התחתית ולדאוג לכך שהקירות יהיו אנכיים.

 

 מעבר קיר תומך   0/.36.6

מקומות המצויינים בתכניות, ו/או במקומות שיורה המפקח תותקנה כניסות בשוחות ב

של קווי ביוב ע"י מפל מטיפוס "מעבר קיר תומך" כמפורט בתוכניות. קו ביוב שנועד 

לחיבור של מגרשים יונח מהשוחה שתבנה בתחתית הקיר ועד שוחה שתבנה במעלה 

לן: כל כניסה תכלול עיבוד הקיר, ו/או לפי הוראות המפקח. המפל יהיה כמתואר לה

מתעל בתוך השוחה, אספקה והתקנה של אוגן עיגון בקיר השוחה, צינור פלדה בקוטר 

( 9%המסומן בתכניות, באורך הדרוש, היוצא אפקית מהשוחה בשיפוע של לפחות )

.  משם יעלה הצינור °58מרותך לאוגן העיגון המעוגן בקיר השוחה עד קשת חרושתית 

ך, מותקן בתוך שגם )נישה( בקיר, הכל לפי הוראות המפקח, עד לאורך הקיר התומ

 הסתעפות "טע" חרושתית.  
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ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור כאשר הצינור  98-עומק ורוחב הנישה יהיו גדולים ב

במרכז הנישה. במקום זה יבוצע עיבוי לקיר התומך עפ"י הנחיות המפקח. מן 

לראש הקיר ובקצהו יותקנו אוגן ואוגן עיוור.  ההסתעפות יוארך הצינור האנכי עד מעל

שיותקן בתוך שרוול, עד השוחה  9% -מן ההסתעפות יותקן קטע צינור בשיפוע כ

המתוכננת במעלה הקיר. מן השוחה המתוכננת במעלה הקיר תותקן הכנה לחיבור 

 בעתיד של הבית שיבנה במגרש.  כל האבזרים; קשת, הסתעפות וכד' יהיו חרושתיים. 

בקיר לכל גובהו ברוחב הנישה קרה של קיר תומך קיים, הקבלן יפרוץ ויפרק אבנים במ

לאחר מכן יפרק הקבלן את הבטון והמילוי בגב הקיר עד להשגת עומק  הדרושה בלבד.

 שמירה קפדנית על שלמות שאר הקיר.נישה דרוש, כל זאת תוך 

וני בטון ומילוי חוזר לאחר הכנת הנישה והנחת הצינור כמתואר לעיל, יבצע הקבלן תיק

מאבנים הזהות לגמרי מכל בגב הקיר ויתקין ציפוי בחזית הקיר לכל אורך ורוחב הנישה 

 כגון: סוג, גודל, צבע, גוון, צורה וכו' לאבנים האחרות בקיר הקיים. הבחינות

 

 חיבור עם מפל פנימי   //.36.6

הגבהים בין צינור במקומות המסומנים בתוכניות או עפ"י הוראת המפקח כאשר הפרש 

ס"מ יבוצעו כניסות צדדיות לחיבור עם מפל פנימי בתוך  98הכניסה והיציאה עולה על 

השוחה, לפי הפרט שבתוכניות, ו/או לפי הוראות המפקח באתר. החיבור יבוצע בקוטר 

מ"מ לפחות או כמסומן בתוכניות ויכלול כניסת קטע הצינור לשוחה, גוש עיגון  908

אנכית עם פתח ביקורת )מופנה למעלה(, קטע  Tהחיבור, הסתעפות מבטון על נקודת 

(. כל  99SDRצינור אנכי וקשת משוקעת ב"בנציק" כנדרש )הכל מצינור פוליאתילן 

 מ'.  9.8המפל האנכי יעוגן לקיר השוחה בחבקים מעוגנים בקיר כל  

 

 מפריד שומן 0/.36.6

ותקן על קו הביוב מפריד שומן ביציאה מהמסעדה המתוכננת )בדרום החוף הציבורי( י

 אורגאני.

 NS710ליטר כדוגמת מפריד דגם מספר  0,888המפריד יהיה בנפח נוזל של 

 או שווה ערך מאושר.      REMOLD( תוצרת חברת ליטר 0,888)

 

 חיבור למערכת ביוב קיימת 5/.36.6

 כ ל ל י  א.

הרה וגידור לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות על הקבלן לסמן בסרטי אז 

מתאימים עפ"י הוראות משרד העבודה את אזור השוחה הקיימת וכן עליו לבדוק 

תחילה את הביבים ואת השוחות מחשש להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל 

אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים, אשר יכללו בין היתר גם את אלו המפורטים 

 להלן: 

לוודא באמצעות מכשירי בדיקה לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש  (9) 

מתאימים שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם 
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יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא לאחר 

שהשוחה אווררה כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל 

חה, אבל הגזים ותובטח הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשו

 רק לנושאי מסכות גז. 

שעות  90מכסי  שוחות  הבקרה  יוסרו,  לשם  אוורור  הקו,  לתקופה  של   (9)

 לפחות, לפי הכללים כדלקמן: 

יוסרו מכסה השוחה  -לעבודה או לחיבור לשוחת בקרה קיימת  -

שבה עומדים לעבוד והמכסים בשוחות הסמוכות, כלומר לפחות  

 שלשה מכסים.  

המכסים משני צידי נקודת לבניית  -חדשה על קו ביוב קיים  שוחה -

 החיבור. 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד  (9)

 נוסף יישאר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך. 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות  (0)

. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את בלתי מחליקות

 קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה. 

 מ' יישא מסכת גז מתאימה.  9.8בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מעל  (9)

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני  9.8בשוחת בקרה שעומקה עולה על  (0)

 ה בשוחה. כניסת אדם לשוחה ובמשך כל זמן העבוד

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו 

 בנושא אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 

להיפצע  והבלבדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או

 עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן. 

תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה 

ורציפה של קו הביוב הקיים, במשך כל שלבי העבודה. העבודה תכלול, במידת 

 הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים כדי לאפשר עבודה ביבש. 

במפרט הכללי ו/או  998099ענה בהתאם לתכניות ולמתואר בסעיף העבודות תבוצ

לפי הוראות המפקח ובאישור המחלקה הטכנית של העיריה, תוך נקיטת כל 

אמצעי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה. בשום 

מקרה לא בא המתואר במפרט הזה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן, 

יו וכלפי כל אדם העלול להפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י לבטיחות עובד

 הקבלן. 

 חיבור לשוחה קיימת  ב.

קווי ביוב הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים לחיבור אל שוחות קיימות,  

הבנויות על קווי ביוב גרביטציוניים קיימים. תכניות האתר שעליהן סומנו קווי 

 עליהם הן חלקיות ובלתי מחייבות.  הביוב הקיימים והשוחות הבנויות
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קיימות  I.Lלפני תחילת העבודה, על הקבלן למדוד מחדש רום תחתית שוחות  

אליהן מתוכנן חיבור קווי ביוב חדשים. תוצאות המדידות תועברנה למפקח ורק 

לאחר קבלת אישורו בכתב יורשה לקבלן להתחיל בחפירת התעלות להנחת 

 הצינורות. 

ווי הביוב החדשים אל קירות השוחות הקיימות תעשנה לפי עבודות חיבור ק 

 של המפרט הכללי, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח.  998099המתואר בסעיף 

העבודות תבוצענה בהתאם למתואר במפרטים ולכל כללי הזהירות והבטיחות  

בהתאם להוראות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא התאור במפרט זה להוריד 

תו הבלעדית של הקבלן, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להפגע מאחריו

 עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן. 

אם יורה המפקח, יפרק הקבלן את השוחה הקיימת, ויבנה במקומה שוחה חדשה  

 עמוקה יותר עפ"י הנחיות המפקח. 

וחה העבודה תכלול את כל החומרים והעבודות הדרושים להטיית הזרימה מהש 

 הקיימת על מנת לאפשר עבודה ביבש, וכן את חיבורה מחדש לשוחה. 

 בניית שוחה על קו קיים  ג.

במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה מתוכנן חיבור של קווי ביוב  

חדשים, אל קווי ביוב קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות שתבנינה על קווי 

 הביוב הקיימים. 

חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים לגילוי הקו הקיים, למדוד את  על הקבלן לחפור 

( ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח. המפקח יבדוק I.Lרום הצינור הקיים )

את נתוני המדידות ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע 

ל: יונח קו הביוב ממנה לשוחת הביוב הסמוכה, במעלה הזרם. העבודה תכלו

בניית שוחה חדשה על קו הביוב הקיים כמפורט לעיל, שבירת הצינור הקיים 

 והשלמת ותיקון העיבודים בקרקעית השוחה. 

 

 עמודי סימון 6/.36.6

 עמודי סימון. במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן

מ' ממולא בבטון מעוגן  9.9ובאורך  0עמוד הסימון יעשה מצינור פלדה מגולבן בקוטר "

ס"מ.  08x40x40(, במידות 998-)ב 99-באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון סוג ב

העמוד יהיה צבוע בפסים אדום ולבן. בראש העמוד יותקן שלט, עשוי מפלטת פלדה 

בשתי שכבות. השלט  -מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד צהוב  9מגולבנת בעובי 

ס"מ ועליו יהיה כתוב, קו ביוב בצבע שמן אדום בשתי שכבות,  99x35ות יהיה במיד

ס"מ. כמו כן יצבע בצבע אדום חץ שיראה את כיוון קו הביוב וירשם  9גודל האותיות 

 המרחק אל ציר הקו. הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לתנאי מזג האוויר.

 

 צילום קווי ביוב לאחר ביצוע   3/.36.6

 י   כ ל ל א.
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לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי  

ובמפרט המיוחד, יש לבצע בדיקה באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, 

 שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת והשוחות  

 ואופן ביצוע הנחתם.

יקוי והשטיפה של הצינורות והשוחות והכנתם לצילום כנדרש כל עבודות הנ 

במפרטים, תבוצענה ע"י הקבלן הזוכה ועל חשבונו. התחברות תושבים למערכת 

הביוב בלי היתר ובמהלך תקופת הביצוע או לאחר סיומה, לא תהווה סיבה לקבלן 

ץ לסרב לשטוף את הקווים בלחץ על חשבונו, ולא תשולם לו בעבור השטיפה בלח

תוספת מסוג כלשהוא. על המציעים לקחת בחשבון במחירי היחידה שלהם, 

שימלאו בכתב הכמויות, את עלות פעולת השטיפה בלחץ והניקוי של כל הקווים, 

 כאמור לא תשולם כל תוספת למחירי היחידה בגין פעולות אלה.

 פעולת הצילום הינה בנוסף ובשום מקרה אינה באה למלא או להחליף את מקומה 

של כל בדיקה אחרת שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות 

 והמפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח שניתנו במהלך הביצוע.

פעולת הצילום תעשה אחרי שטיפת וניקוי הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות  

 שפורטו לעיל.  

 ביצוע העבודה   ב. 

נחת קווי הביוב, המילוי החוזר ובניית הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות ה 

 השוחות. הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישים.  

הצילום יעשה בנוכחות נציג המזמין והמפקח באתר. הקבלן יתאם מראש עם  

 המזמין והמפקח באתר את מועד ביצוע הצילום.  

עליהן יוסף, בעזרת  S.H.Vהצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטות וידאו  

מיקרופון תיעוד קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע לגבי מיקום 

 ומהות המפגעים שיגלה ויזהה וכד'.

לפני תחילת הצילום הקבלן יסמן בצבע על השוחות את מספריהן, בפנים על הקיר  

יהיה לזהותו ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי. הסימון הפנימי יעשה כך שניתן 

 בעת הצילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה בעת צפיה חוזרת בקלטת.  

 תיקון מפגעים   ג.

במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפיה חוזרת ופענוח הקלטת המתועדת ע"י  

מומחה של קבלן המשנה יתגלו מפגעים הכוללים בין היתר: לכלוך, חול, פסולת 

ות, אטמים )גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, בנייה, שברים בצינור

קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן 

יהיה חייב לבצע את כל התיקונים שידרשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

התיקונים יכללו: ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת כבישים, 

חפירה לגילוי קווי הביוב שהתגלו בהם מפגעים, פירוק הצינורות השבורים 

והחלפתם בצינורות חדשים תקינים, פירוק והנחה מחדש של קווים שהונחו 

בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מחברים שאטמים בולטים מהם פנימה 
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חוזר של אל תוך הצינורות ומפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע הצילום, מילוי 

 החפירה והשבת השטח למצבו הקודם.  

הקבלן יהיה האחראי הבלבדי לתקן על חשבונו את כל המפגעים שיתגלו, ואת כל  

 הנזקים הישירים והבלתי ישירים, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  

לאחר השלמת תיקון המפגעים יבוצע על ידי הקבלן צילום וידאו חוזר של הקווים  

 שיתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו.   שינוקו ו/או

הזמנת הצילום למען הסר ספק, תהליך הצילום החוזר יהיה כמפורט לעיל כאשר  

החוזר תעשה ע"י המזמין והמפקח והתשלום בעבור הצילום החוזר ינוכה 

 מחשבון הקבלן.

 הצגת המימצאים   ד.

ת תיעוד הצילום בסיום העבודה הקבלן ימסור למזמין בשלשה העתקים א 

שיכלול: קלטות וידאו ודו"ח הנדסי מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב של 

 המימצאים שיתגלו כולל סיכום ומסקנות.  

 קלטת וידאו   (9) 

קלטת הוידאו תכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון  

 מספרי שוחות.  

וך כדי ביצוע פס הקול של הקלטת יכלול את הערות מבצע העבודה ת 

הצילום והערות נוספות שיוספו בזמן צפיה חוזרת ופענוח הקלטת ע"י 

 מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילום.  

 

 דו"ח ביצוע העבודה   (9)

יחד עם הקלטת יוגש דו"ח הנדסי הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום  

של תכניות  שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים. לדו"ח יצורפו העתקים

עדות עליהן יצויינו הקטעים שצולמו ובעיקר יצויין במדוייק מיקום כל 

המפגעים שיתגלו במהלך ביצוע הצילומים. הדו"ח יהיה כתוב בצורה 

 ברורה ופשוטה ויכלול:  

במהלך  תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שיתגלו  -

 הצילום, עם זיהוי מיקום מדוייק ומפורט.  

תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח שתכלול: ציון מספר  -

תוכנית האתר, זיהוי קטע הקו שצולם בין שתי שוחות סמוכות, ציון 

מיקום מפגע שיתגלה באמצעות מרחק מדוייק משוחה סמוכה, 

זיהוי מיקום על קלטת הוידאו, תאור מפורט של המפגע, סיכום 

המבצע, לגבי מהות מימצאים וחוות דעת של מהנדס מומחה, של 

 המפגעים.  

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שיתגלו  -

וכן של נקודות מיוחדות. תמונות אלו תצולמנה ע"י מבצע צילום 

 הוידאו, באמצעות מצלמה, מעל גבי מסך הטלביזיה.  
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בקלטת וידאו נפרדת ירוכזו כל הקטעים שבהם נמצאו ליקויים  -

קול של הקלטת יכלול את תאור הליקוי ומיקומו בלבד. פס ה

 המדוייק ע"י מבצע הצילום.  

 צילום חוזר   (9)

לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות בהם ימצא  

לכלוך ו/או תיקון המפגעים שיתגלו יצולם מחדש הקטע שינוקה ו/או 

  שיתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו כפי שנדרש. 

קלטת הוידאו תכלול צילום כל קטע עם המפגעים שיתגלו בו ומיד אחריו  

 יוסף בעריכה צילום חוזר של הקטע לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים.  

 אחריות הקבלן   ה.

בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות  

צינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו ל

תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר 

באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, 

תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י 

. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של המזמין על חשבונו של הקבלן

 הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.  

 

 אופני מדידה ותשלום 36. 3

 התחשבות בתנאי החוזה   /.36.3

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על  

ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות  כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן

במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי 

התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או 

כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות שבסעיפים 

 להלן. ד

 

 אמצעי זהירות  36.3.0

עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המתחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד העבודה  

 9-למסמך ג 5והמכון לבטיחות וגהות ואשר רשימה חלקית שלהם מפורטת בסעיף 

 )תנאים כלליים( לא ישולם בנפרד ו/או אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. 

 

 (AS MADEחר ביצוע  )תוכניות לא 36.3.5

עבור הכנת והספקת תכניות לאחר בצוע תקינות ומאושרות בכתב ע"י המפקח באופן  

סטים של העתקי תוכניות בקנ"מ של תוכניות  9-ממוחשב על גבי דיסקטים/קבצים ו

המכרז כנדרש כולל כל העבודות הנדרשות להכנתן לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב 

 נים של הפרוייקט. ככלול במחירי היחידה השו
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 סלוק עודפי אדמה ופסולת   36.3.6

בניגוד לאמור במפרט הכללי סלוק עודפי אדמה ופסולת עד למרחק כלשהו מאתר  

החפירה למקום מאושר תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה 

 בנפרד. 

 

 חפירת תעלות להנחת צינורות   36.3.3

והוא יכלל במחיר הנחת הצינורות להלן, בהתאם לעומק  לא ישולם בנפרד לסעיף זה 

 החפירה וקוטר הצינור. 

עומק החפירה לקווי ביוב יחשב כעומק ממוצע בין שתי שוחות סמוכות כאשר עומקן  

נמדד מפני התקרה העליונים לשוחות שבכביש או מפני הקרקע הסמוכה בשוחות 

 בולטות בשטחים פתוחים. 

 

 בררמילוי בחומר נ  36.3.4

לא ישולם בנפרד עבור מילוי ראשוני מחומר נברר שיבוצע מעל הצינורות בעת הנחתם  

 כמפורט עד הקצה העליון ומחירו יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.

אך אם יידרש הקבלן, עקב שלביות בעבודה בלבד, לחפור שוב ולהחליף את החומר  

א', ישולם לקבלן עבור חפירה  הנברר שביצע בפעם הראשונה בחומר חדש או במצע סוג

 ומילוי חוזרים )בפעם השניה( אלה.

התשלום יהיה לפי מ"ק ויכלול איתור בור שאילה מתאים הספקה פיזור והידוק  

 בהרטבה אופטימלית בשכבות ובצפיפות כמפורט.

 

 פריצת דרך שירות 36.3.6

ו ביוב לא עבור פריצת דרך לשם ביצוע ואחזקת הקו בעתיד במקרה ותבוצע עבור ק 

 ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי היחידה השונים. 

 

 אספקה והנחת צינורות במערכת המים והקולחים  36.3.8

צינורות ימדדו לתשלום בהתאם לסוגם ולקוטרם כפי שיונחו בפועל באתר, ללא תלות  

 בעומק ההנחה. 

 המחיר כולל:  

אתר, חפירה ו/או חציבה והנחת עבודות העפר, הספקת הצינורות, האבזרים והובלתם ל 

הצינורות והאבזרים, )כולל הספקת והתקנת קשתות, אוגנים, מיצרים והסתעפויות 

ריתוך חרושתיים, מופות, ניפלים, רקורדים או מחברי דרסר, חיוצי אוגנים, מופות 

אלקטרופיוז'ין, רוכבים, הסתעפויות תותבים, תותבי אוגן, כל חומרי האטימה, וכד'( 

במחברי הברגה ו/או ריתוכם, תיקונים בציפוי הפנימי ובעטיפה החיצונית, חיבורם 

בדיקות העטיפה החיצונית וכן כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים, מילוי מהודק 

 כמפורט לעיל והחזרת המצב לקדמותו. 

 כן כולל המחיר, בדיקת הלחץ, בדיקת שרות השדה, בדיקה רדיוגרפית וחיטוי הקווים.  
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 דה לתשלום תעשה לפי מ"א קווים שיונחו בפועל. המדי 

 

 בדיקות לחץ 36.3.0

עבור בדיקת הלחץ ומסירת תעודות מתאימות למפקח המעידות על אופן ביצוע הבדיקות  

ועל תקינות התוצאות כמפורט לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחיר הנחת 

 צינורות המים השונים. 

 

 מים  שטיפה וחיטוי קווי  0/.36.3

עבור חיטוי מערכת אספקת המים ושטיפת הקוים ומסירת תעודות מתאימות למפקח  

המעידות על אופן ביצוע השטיפה והחיטוי ותקינות התוצאות כמפורט, לא ישולם בנפרד  

 והמחיר יהיה כלול במחירי העבודה השונים. 

 

 אביזרים במערכת אספקת מים  //.36.3

והתשלום עבור אביזרים לאורך הקוים כגון: מגופים, תכולת המחירים ואופן המדידה  

כאשר הכללי במפרט   9988.99-ו 9988.99הידרנטים וכיו"ב יהיה כמפורט בסעיפים 

מחיר מערכת האביזרים יכלול הספקה והרכבה של כל האביזרים, החומרים, אביזרי 

 עזר וכו' והרכבת האביזרים הקשורים באביזר לפי המפרט והתכניות. 

ג לצרכי מדידה יהיה לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים, אך ללא התחשבות בתנאי הסוו 

 העבודה ובעומק מפני הקרקע. 

המחיר עבור אספקה והתקנה על קו או גשר אבזרים של שסתום אוויר, מגוף טריז, וכו'  

 יהיה לפי מחיר קומפלט וסווג לפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.  

 

 הידרנטים( ברזי שריפה )  0/.36.3

במפרט הכללי  9988.99תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום יהיה כמפורט בסעיף  

במפרט המיוחד ובנוסף לכך יכלול את מחיר גוש העגון  9980וכן יכלול כל האמור בסעיף 

ומתקן שבירה ושטורץ סגר ואת אספקת והתקנת אביזר ההסתעפות על קו המים 

הצינור המחבר עד ברז השריפה. סיווג לפי קוטר הראשי או גשר אביזרים עילי ו

 ההידרנט וכן אם בודד או כפול כמפורט בכתב הכמויות.

 

 חיוץ אגנים   5/.36.3

עבור חיוץ אגנים כולל כל החומרים הדרושים, בידוד אספלט, העבודה הדרושה וכל  

רו האמור במפרט המיוחד וכמצויין בתכניות ובמפרט מיא"מ, לא ישולם בנפרד ומחי

 ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים. 
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 עמודי סימון  6/.36.3

עמודי סימון שיבוצעו במקומות לפי הנחיות המפקח בלבד ימדדו לתשלום לפי יחידה  

ויכללו את כל החומר והעבודה הדרושים לפי המתואר לעיל כולל עבודות העפר 

 הדרושות. 

 

 סרט סימון  3/.36.3

בנפרד  ימון כמפורט מעל שכבת החול שעל הצינור לא ישולםעבור הספקה והנחת סרט ס 

 בעבודה זו והמחיר יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות.

 

 חיבור למערכת מים קיימת 4/.36.3

 חיבור זה ישולם לפי יחידה ויסווג לפי קוטר קו המים בלבד. 

בודות החיבור יכלול את החפירה והגילוי של הקו הקיים )בכל עומק שהוא( וכל הע 

 הדרושות כמפורט.

 

 אספקת צינורות  6/.36.3

 הצינורות.  עבור אספקת צינורות לא ישולם בנפרד ומחירם יכלל במחיר הנחת  

 

 הנחת קווי ביוב   8/.36.3

מחיר הנחת הצינורות כולל: אספקה, הובלה, חפירה או חציבה לקווים, פיזור, הנחה  

וזר מהודק, שכבות המצע במקום שנדרש, והתקנה של הצינורות, עטיפת החול, מילוי ח

המחברים והאטמים, גומיות המרווח וכו'. כן כולל המחיר את הבדיקות וכל שאר 

 העבודות הדרושות לצורך הנחת הצנרת עד קבלת העבודה ע"י המזמין. 

לצורכי תשלום תעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתאם לעומק החפירה   

ר. אורך הקו לתשלום יימדד לפי מ"א צינור מונח בנכוי הקוטר הפנימי של בה יונח הצינו

 השוחה. 

עבור הנחת קווים וחפירה בכבישי או משטחי אספלט ומדרכות קיימים, שלא במסגרת  

ההרחבה המתוכננת, תינתן תוספת למחיר שתכלול את שכבות המצע המהודק, שכבת 

לקדמותו. המדידה לתשלום תהיה לפי  בטון האספלט, תיקון אבני השפה והחזרת המצב

 מ"א כבישים ומדרכות. 

 

 בדיקות   0/.36.3

עבור בדיקה הידראולית לאטימות הצינורות והשוחות, בדיקות ישירות קוים, בדיקה  

סופית, שמירה על הנקיון לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר הנחת צינורות 

 הביוב השונים.
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 חול מצע ועטיפת   36.3.00

יהיה כלול במחיר הנחת צינורות  עבור עטיפת חול לצינורות,  לא ישולם בנפרד והמחיר  

 להלן. 

 

 עטיפות בטון   /36.3.0

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפת ותושבות בטון מזוין יהיה  

במפרט הכללי, אך ללא התחשבות בעומק החפירה ובקוטר  9988.99כמצויין בסעיף 

 צינור. ה

 

 גושי עיגון   36.3.00

 גושי עיגון לא ימדדו בנפרד לתשלום ומחירם יהיה כלול במחירי העבודות האחרות.  

 

 בניית השוחות   36.3.05

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור שוחות הבקרה יהיה כמפורט בסעיף   

ל מחיר השוחה  מכסה במפרט הכללי וכמפורט לעיל ובכתב הכמויות. כן יכלו 9988.90

מ' בתוך השוחה, שלבי  8.08ועבוד מפלים פנימיים עד לגובה  999Bב.ב. בינוני מטיפוס 

טיפוס ואספקת והרכבת אביזרים תקניים למעבר וחבור הצינורות לקיר השוחה שהינם 

 מחבר גמיש כדוגמת "איטוביב". 

ב.ב. בטון צבעוני  לא תשולם תוספת בגין מסגרת מרובעת מיצקת ברזל ומכסה עם סגר 

או מונמך )המחיר כולל השלמת ההנמכה בצבע וסוג שיידרשו( שיבוצעו בכבישים או 

מדרכות משולבים מרוצפים עם אבן משתלבת מרובעת והמחיר יהיה כלול במחיר 

 השוחה.

תשולם תוספת לפי יחידה אלא אם כן צויין אחרת בכתב  088Dעבור מכסה ב.ב. כבד  

 הכמויות.

 

 מפלים חצוניים   36.3.06

המחיר יכלול תוספת בלבד למחיר השוחה עבור התקנת מפל חצוני, כולל כל העבודה  

 והחמרים הנדרשים. 

יהיה ללא התחשבות למפרט הכללי  9988.90התשלום יהיה לפי יחידה אך בניגוד לסעיף  

 בגובה או בסוג המפל.

 

 מפלים פנימיים  36.3.03

השוחה עבור התקנת מפל פנימי, כולל כל העבודה המחיר יכלול תוספת בלבד למחיר  

 והחמרים הנדרשים. 

 התשלום יהיה לפי יחידה אך יהיה ללא התחשבות בגובה המפל. 

 

 חיבור למערכת ביוב קיימת   36.3.04
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התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה מחיר כולל ביחידות שלמות, מסווג לפי סוג  

בכל העומקים ובכל תנאי העבודה ויכלול את כל וקוטר הצינור. המחיר יהיה אחיד 

 החומר והעבודה הדרושים כמפורט לעיל. 

עבור בניית שוחה על קו קיים כולל ביצוע כל העבודות שפורטו לעיל, ישולם כמפורט  

לעיל ובנוסף תשולם תוספת עבור בניית שוחה על קו קיים. המחיר יהיה אחיד בכל 

כל קטרי הקו הקיים עליו תיבנה השוחה החדשה.  העומקים ובכל תנאי העבודה ועבור

לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בידיים לגילוי הקו הקיים ונקיטת כל אמצעי 

 הזהירות שידרשו לשמירת שלמותו ולשם עבודה ביבש. 

עבור עבודות העפר הדרושות, עבודת הפתיחה, הפירוק, ההריסה והבניה מחדש בסיום  

או האספלטים, והאבנים המשתלבות )כולל אספקה של העבודה של כל אבני השפה 

אבנים חדשות זהות לקיימת במידה ותדרשנה( הקירות, הגדרות והמשטחים לא ישולם 

 בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה. 

עבור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל אמצעי  

תימה זמנית בקו קיים ופתיחתה לא ישולם בנפרד ומחיר עבודה זו הזהירות וכן עבור ס

 יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

 עמוד סימון 36.3.06

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט במקומות שאישר המפקח בלבד. 

 

 שטיפה וצילום קווים לאחר ביצוע 36.3.08

"לאחר ביצוע", ישולם בנפרד כמוגדר  עבור שטיפה וצילום וידאו פנימי של קווי הביוב 

בכתב הכמויות, ע"פ מ"א. הדו"ח יכלול את כל הנדרש כולל דוחות וקלטות מסודרים 

 וכן צילומים חוזרים מקרים של תיקוני ליקויים בקווים וכו'.
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 נספח  א'
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז1חוזה מס'.........................
 

 אבזרים מוצעיםרשימת צינורות 
 

 כללי  ./

יש למלא את רשימת הצינורות והאבזרים המוצעים ולהגישה עם ההצעה. הצעה שלא  (9) 

יצורפו אליה כל החומר והנתונים הנדרשים כמפורט להלן, המזמין רשאי לפסלה ולא 

 להביא אותה בחשבון.

ים כולל: יש לצרף מפרט וחומר טכני מלא ומפורט עבור כל אחד מהאבזרים המוצע (9)

 קטלוגים, שרטוטים, מידות, חמרי בניה. 

 

 קווי מים  .0

 מגופים  /.0 

 לחץ עבודה     לחץ בדיקה      שם היצרן     דגם המגוף             

 ………..…     ……....….     …..…...…     .………..     9בקוטר " 

 .........     ............... .......     ...............     ..............     9בקוטר " 

 ................     ...............      ...............     ..............     0בקוטר " 

 ...............          ..............      ...............      ..............     0בקוטר " 

 ….………       ................    ...............     ..............     0בקוטר " 

 

 ברזי כיבוי אש )הידרנטים(  0.0 

 לחץ בדיקה    שם היצרן     לחץ  עבודה    דגם הברז   

 ................    ................ ...............  .............. ברז בודד 

 ................    ................ ............... .............. ברז כפול 

 

                    __________________ 

 תימת הקבלן וחותמתו ח      

  

 שסתומי אוויר  0.5 

 לחץ בדיקה לחץ עבודה שם היצרן דגם השסתום   

 …………..       ............... ..……… ....………… 9בקוטר " 

 

 צינורות פוליאתילן 0.6 

 לחץ בדיקה לחץ עבודה    ם היצרןש    סוג הצינור     

 ….…..… .……….. ……...… .……….. מ"מ 09בקוטר 
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 ..............     ...............  ............. .............. מ"מ 99בקוטר 

 ...............  ..............  ............. .............. מ"מ  998בקוטר 

 ...............  .............      ............ .............. מ"מ   908בקוטר 

 ...............   ……….…  ............. .............. מ"מ   999בקוטר 

 .............. ............... .............       .............. מ"מ   908בקוטר 

 

 קווי ביוב  .5

 ומכסה( שוחות טרומיות )תחתיות, חוליות תקרה /.5

 סוג בטון    שם הספק שם היצרן 

 ....................... .........…………  ...........………   

 

 צינורות פוליאתילן 5.0

 סוג בטון    שם הספק שם היצרן 

 ....................... ………….........  ...........………  
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 עבודות שונות   .40

 ים()פיזומטר צינורות תצפית  /40.0

חדשים לצורך  ניטור מפלס המים תת קרקעיים יוקמו בתוך הסוללה  צינורות תצפית 

 .980 - 980ת  מס' ובתכני שמסומןכפי  יהיומבנה ומיקום  של צינורות  הנ"ל   

לפיזומטרים קיימים תעשה הגבהה במידת הצורך כולל עבודות עפר וגידור, עפ"י הנחיות  

 המנהל. 

 קומפלט.: צינור מדידה לתשלום 

 

 השפלת מי תהום התאמת גובה תאים קיימים של קידוחי  40.00

הקבלן יבצע התאמה של גובה תאי משאבות של מערכת השפלת מי תהום, לגבהים  

 הסופיים. 

ההתאמה תבוצע ע"י השלמת יסוד של תא המשאבה ובניית הקירות מבטון בהתאם  

  .80-995מס'  בתוכניתלפרטים 

 ת שוחה אחת קומפלט .  התאמ :מדידה לתשלום 

 

  ת מי תהום קבועההעתקת תשתיות מערכת השפל  40.05 

שתיות הקיימות של מערכת החדשים תבוצע התאמה של התבהי הפיתוח ובהתאם לג 

השפלת מי תהום בהתחשב בגבהים החדשים של תאי המשאבות ושאר התשתיות 

 הקיימות והמתוכננות.

, לרבות שרוולים השפלה וכבלי חשמל ובקרהההעבודות כוללות פירוק של צינורות   

 .במידת הצורך כולל החלפת החלקים לא תקניים על חדשים והתקנתם מחדש

 העתקת כל התשתיות קומפלט מדידה לתשלום : 

 

 תזוזת הסוללות  בקרת נקודות   40.06

 תזוזה.בקרת בתוך הסוללה  נקודות  יותקנולצורך  ניטור שקיעת ותזוזת הסוללות  

 .80-999כפי שהוגדר בתכנית  מס'  יהיוה ומיקום  של נקודות התזוזה  מבנ 

 יחידה. -נקודת תזוזה   מדידה לתשלום: 



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -2חלק 
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 מסעדה, שירותים ושנאיםמבנה  - 0חלק 
 בכתב הכמויות( 89)מבנה                            

 עבודות עפר  ./0

 כללי /0./0

והמפרט המיוחד הנוכחי  89רק כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פ

 עבודות בחוף, אלא אם נאמר אחרת. - 9חלק 

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר  .00

 כללי /00.0

המיוחד הנוכחי והמפרט  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 עבודות בחוף , אלא אם נאמר אחרת. - 9חלק 

 

 עבודות בניה  .06

 כללי /06.0

 . 80וצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק כל העבודות יב א.

כל קירות ומחיצות הפנים ייבנו מבלוקי בטון חלולים , אלא אם צויין מחיצות  ב.

 גבס בתוכניות.

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון )עמודים, קורות,  ג.

צאת קוצים של המפרט הכללי, לרבות הו 8080תקרות וכו'( ייעשו כנדרש בסעיף 

ס"מ  98מאלמנטי הבטון עבור שיננים )"שטרבות"( בטון. רוחב השיננים יהיה 

 לפחות.

 

 חגורות אופקיות ואנכיות )עמודונים( 06.00

בקצוות חפשיים של קירות, במפגש בין קירות, בקוי שבר בקירות, בצידי פתחים,  .א

הקיר, וברוחב של  ובמעברים בין עובי קירות שונים, יבוצעו עמודוני בטון בעובי

  0 0ס"מ וזיון ארכי  98לקירות בעובי   9 0ס"מ לפחות עם זיון ארכי  98

 . 0@  98ס"מ, ועם חשוקים  98-לקירות בעובי גדול מ

שורות בלוקים ומעל פתחים בין  98חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל  .ב

לפחות עם זיון  ס"מ 99העמודונים. החגורות תהיינה ברוחב הקיר, ובגובה של 

 .אלא אם צויין בתוכניות אחרת -הנ"ל   0@  98וחישוקים   0 0ארכי 

עבודות אלה מופיעות בכתב הכמויות בסעיפים השונים של עבודות הבטון )פרק  .ג

89.) 
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 סביב פתחיםחגורות  06.05

 : החגורות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלבים

 .תכניות קונסטרוקציהבזמן הבניה, תבוצענה לפי  -שלב א' .א

תכניות  תושלמנה לחתך, לפי -בזמן הרכבת משוקפים עוורים  -שלב ב'   ב.

 .האדריכלות

 
 תכולת מחירים 06.06

בניגוד לאמור במפרט הכללי מחיר חגורות אנכיות ושינני קשר כלול במחיר עבודות 
 הבניה.

 
 לוחות פוליאש -בידוד טרמי  06.03

 כללי  .2

ס"מ מצידם  9קירות חוץ , בהדבקת לוחות פוליאש בעובי בידוד טרמי יבוצע על 
 הפנימי .

 
 מרכיבי המערכת .   0

 

 מ"ר 9-כמות ב מידות יחידה ייעוד מרכיב
בידוד תרמי עם  לוח פוליאש

 סיווג אש גבוה
 998אורך : עד  מ"ר

 ס"מ
 ס"מ 08רוחב : 
 ס"מ 9עובי  : 

 מ"ר 9

988 PB 
  טיח דבק פוליאש

הדבקת לוחות לקיר 
 קער

 9ק"ג בעובי  8.0משקל :  ק"ג 99 שק
 מ"מ

988 PB 
 טיח דבק פוליאש

ציפוי פני שטח 
 הלוחות

 ק"ג/מ"ר  8.0משקל :  ק"ג 99 שק
 מ"מ 9בעובי 

 

 היישום .  5

 ניקוי קיר הרקע מאבק , חלקים רופפים ומשאריות בטון.  9.9

 לפחות לכל לוח, פסים  9על לוחות הפוליאש , יש לשים פסי דבק בצורה אנכית ,   9.9

 לפחות . 98%כך שיווצר כיסוי פני השטח הסופי לכיסוי 

 הצמדת הלוח אל קיר הרקע , תוך פילוס פני השטח. בדיקת מישוריות תתבצע  9.9

 בעזרת מד לייזר או פלס מים .

 בקירות מעוגלים יש לחרוץ הלוח לקבלת מגע מלא עם קיר הרקע .  9.0

 , לחילופין טיח צמנטי . ביצוע גמר טיח גבס או ש"ע  9.9

 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -0חלק 

-132-  

 

 

 עבודות איטום  .03

 דרישות כלליות /03.0

המיוחד הנוכחי והמפרט  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 , אלא אם נאמר אחרת.עבודות בחוף - 9חלק 

 

 אחריות הקבלן לאיטום 03.00

ום מסירת הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של חמש שנים מי

העבודות לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה 

ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים  

 שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

 

 דרישות לטיב האיטום 03.05

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

בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו   .9

 רשום לידו או "שווה ערך"'.

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

 של יצרן חומרי האיטום.

 

 קרקעיים-תית יסודות תתאיטום תח 03.06

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

והתקנת רשת אינטרגלס ביניהן. הגנת איטום יסודות ק"ג למ"ר  9.9במשקל  09/08חם 

 ס"מ. 9קר בעובי -פליי, דפנות והגנת היסודות בקל 0תיעשה  ע"י הדבקת ניר טול 

 

 קירות תת קרקעיים ומניאיטום ביט 03.03

 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 

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

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

 ממשקל 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  

 גר'/מ"ר. 988, בכמות 9:9מדולל במים 

 התזה ביטומנית ג.

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

 מ"מ )שכבה יבשה(. 9עד לקבלת עובי שכבה של 
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 ס"מ מעל פני הפיתוח. 98-יעלה האיטום עד לגובה של כ בחלק העליון של הקירות 

ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר  קרקעיים-בחלק התחתון של הקירות התת 

 ה.ו/או על גבי ה"רגל" ודפנותי

 הגנת האיטום ד.

" או שו"ע להגנת האיטום בעובי 98Fעל גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  

 ס"מ. 9של  

 מילוי חוזר ה.

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום. 

 

 איטום רצפות בחדרי שרותים)רצפות רטובות( 03.04

 כללי א.

הבטון( לרבות "רולקה" בגובה  איטום הרצפות יבוצע מתחת לריצוף )ע"ג רצפת 

 ס"מ מעל פני הריצוף על הקירות. 99

באזור החיבור לחלקי המבנה האחרים "רצפות שאינן רטובות" על הקבלן לבנות  

ס"מ מפני הריצוף  9.9-ס"מ פני המחסום כ 99X98מחסום מבטון מזוין בחתך 

כמפורט אשר עיבודו מצידו הפנימי אל האזור הרטוב, יהיה כדוגמת "רולקה" 

לעיל. מטרת המחסום מניעת חדירת לחות מה"אזור הרטוב" ל"אזור היבש" 

 בתחום שמתחת לדלת הכניסה, הנ"ל כלול במחיר איטום רצפות רטובות.

 הכנת השטח ב.

השלמת עבודות אינסטלציה, ניקוי השטח מאבק וליכלוך כהכנה לעבודות  

 האיטום.

 איטום ג.

גרם למ"ר על גבי  988, בכמות GS474 סדר העבודה: מריחת פרימר ביטומני 

 השטח והרולקות.

ק"ג  0" בכמות כוללת Hמריחת איטום ביטומני בשכבות כדוגמת "פלקס פז  

 ס"מ מעל פני הריצוף. 99למ"ר. המריחה עד למפלס 

 

 איטום קירות חדרים רטובים 03.06

 הכנת השטח א.

וכד' ולגרד את כל יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן  

החומר הלא מודבק )כמו חול(. יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בין 

 9צמנט,  9בלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' בתערובת של 

 מכמות המים(. 98%חול ומים "סיקה לטקס" או שו"ע )

 

 איטום ב.

חול ומים "סיקה  9נט, צמ 9האיטום יעשה ע"י הרבצה צמנטית בתערובת של  

 מכמות המים(. 98%לטקס" או שו"ע )

 מ"מ. 0-עובי מינימלי של השכבה כ 
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בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע  

ס"מ. על גבי הרשת תבוצע  98ג"ר/מ"ר ברוחב של  08רשת אינטרגלס משקל 

 ההרבצה הצמנטית עד לכיסוי מושלם.

 מ'. 9ם יכלול את כל שטח הקיר עד לגובה של האיטו 

 

 גמר ג.

 ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל. 

 

 איטום גגות 03.08

 הכנת השטח לאיטום גגות בטון: א.   

התשתית לאיטום תהיה בטון ברמת החלקה של "הליקופטר". באם התשתית  

ובטוח של יריעות האיטום יש שונה מזו ואינה מאפשרת לדעת המפקח יישום יעיל 

( 9:9לתקן ולהחליק את התשתית. תיקון והכנת התשתית תתבצע בטיט צמנט )

 המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן:

 

 מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית. (   9

 הרכב "שמנת הדבקה" )ביחד נפח(: 

 נפח מלט )צמנט פורטלנד טרי(. 9 -         

 נפח חול דק, נקי וללא אבק. 9 -           

" או שווה 099מוסף הדבקה כגון "שחלטקס  98%"מי התערובת" יכילו  

ערך. אל התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך בחישה 

 מתמדת.

( בתוספת מוסף הדבקה 9:9יישום השכבה העיקרית ממלט או  בטון  רזה ) (   9

 "(.מ"מי התערובת 99%כנ"ל  )בשעור  

 

 שיפועים לגגות בטון יצירת ב. 

יצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפועים הנדרשים בתוכנית הגג ותבוצע  

 כמפורט להלן:

ק"ג  9988בטון נקבובי קל )תאי( כדוגמת "בטקל", במשקל מרחבי  -שיפועי גגות  

 .08למ"ק וחוזק 

 

 איטום ביריעות ביטומניות ג.    

 :שכבת יישור והחלקה .9

 ה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ההכנות( כמפורט:השכב 

"  )פזקר( או שווה ערך, בשעור 090מריחת "פריימר" כגון "ג'י.אס.  א(   

גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.  דגש  988-של כ

 מיוחד  יש לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.

)פזקר(,  09/08ן  חם  מנופח  מסוג  מריחת שכבה  עבה  של  ביטומ ב(   

ויישור במגב רחב. המריחה תבוצע בשני מהלכים להבטחת מילוי 
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חללים ופגמים קטנים.  אין למרוח את שכבת  הביטומן  ע"ג 

 ק"ג למ"ר.  9-ההגבהות. שעור  הצריכה כ

המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת  ג(

 השכבה.

 

 ם:יריעות האיטו . 0

יריעות האיטום תהיינה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות, 

 99%יריעה עליונה בגמר אגרגט מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת 

 . R, רמה S.B.Sפולימר אלסטומרי 

 גר'/מ"ר. 908מ"מ עם זיון לבד  פוליאסטר במשקל  0עובי היריעה 

 ה לפני הנחת היריעות.על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג היריע

 

 שכבת האיטום: .   5

שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה      -

 מלאה.

היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו/או  -

 הכל בהתאם לפרטים )גג קירות ומעקות(. -לתשתית הבטון 

כניות והנחיות העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, בהתאם לת -

 המפקח.

אופקי, אנכי, תודבקנה "יריעות  -בכל מפגשי מישורים שונים  -

חיזוק". "יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג 

 והשיטה המתוארים לעיל.

ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה  08רוחב היריעה  יהיה לפחות  

מכל צד יהיו  ס"מ 98יהיה מעל לסדק או לפס המסוייד וכי לפחות 

 מולחמים היטב לתשתית.

 קצוות יריעות  אלו  "תגוהצנה"  לביטול  הקנט  הנוצר )"המדרגה"(. 

 הביצוע בשטחים האופקיים: -

הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי  הקצוות,  וזאת לאחר   

שהיריעה  נפרשה  ויושרה וגולגלה  חזרה  משני קצותיה אל מרכז 

 היריעה.

 טת העבודה רק באישור המפקח.שינוי בשי 

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמיד מהצד הנמוך  -

אל הצד הגבוה, אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח.  העבודה  תחל  

 תמיד  סביב  פתחים  )כגון  מרזב וכו'(.

בכל  מקום  בו  תודבקנה  שכבות  נוספות,  כגון  מעל "יריעות  -

יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה העליונה חיזוק" או "

 כלפי אלה של השכבה התחתונה.

 שעור החפיפות: -
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ס"מ,  98אלא אם נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של  

ס"מ מפינות. מכל מקום, יריעת  98מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 

 ס"מ מעבר לפינה. 99איטום תופסק במרחק של 

ו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר בכל מקום ב 

משכבה אחת, תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי התחתונה 

 יריעה. 9/9ברוחב של 

"יריעות חיפוי" )הגנה באזורי הגבהות, מעקות וכו'( "יריעות חיפוי"  -

)"פלשונג"( תודבקנה החל מגובה המצויין  בפרטים  )מפני  שכבת  

ס"מ  99קי(  ע"ג המעקה, או אף המים  ו"תרד" עד האיטום  האופ

על פני שכבת האיטום האופקי.  יריעת החיפוי  תהיה מהסוג 

 המשמש את שכבת האיטום העיקרית.

קיבוע רצועות חיפוי על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל  -

אלומיניום מתוצרת מתכות ארד או ש"ע. מילוי המרווח שבין 

ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאריתני או הפרופיל והמעקה 

 אלסטומרי ביטומני.

 אמצעי הבטחה וזהירות:     -

סמוך  לפני  ההדבקה  יש  להסיר  את  שכבת  ההגנה  כגון  

 פוליאטילן וכו', אם קיימים כאלה.

 על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )"שפכטל"( ו"לגהץ". 

 הלבנת חיבורים -

ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות בתום בדיקת  

 .המנהלבאמצעות צביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באישור 

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה. -

 

 בידוד טרמי .ד

 מ"מ . 9מעל שכבות האיטום יונחו לוחות קל קר מחורצים בעובי 

בטרם  ס"מ . החצץ ירחץ 9מעל המערכת המבודדת תפוזר שכבת חצץ בעובי 

 פיזורו על הגג .

 

 בדיקת אטימות .ה

ידי הצפתן בכל שטחן -בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך  99ס"מ לפחות במשך  9במים בגובה של 

תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים 

 ת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.הכרוכים בכך כגון יציר

אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על 

ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של 

 המפקח.
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 מדידה לתשלום 03.00

 ,הביצוע המדידה לצורך חישוב כמויות תהיה בהתאם לתכניות ופרטי

 יח' מדידה : 

 מ"ר –איטום גגות 

 מטר אורך.  –איטום רולקות 

 מ"ר –בידוד טרמי ושכבת חצץ 
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 פלדה ומסגרותאומן נגרות מוצרי   .04

 כללי:  04.00

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

 דלתות )פנים וחוץ(.  .9

 רפפות מסוגים שונים.  .9

 פרגולות.  .9

 מחיצות פנים לתאי שירותים.  .0

 מבנה מסעדה.-כניסה לחצר שירות ומסתור שער  .9

 .סורגים  .0

 אבזור שירותים: קולבי מעילים, מתקני החתלה, ייבוש ידיים וכו'.   .9

 בר חיצוני במסעדה.  .0

 

 הגשות ודוגמאות  /04.0

 המנהלטיפוס של כל אחד מן המרכיבים, בהתאם להוראות -על הקבלן להכין אב  .9

 והפיקוח במקום.

על כל דגם  המנהלפרטים האחרים לפני קבלת אישור אין להתחיל בייצור של ה  .1

ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו 

 זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון המנהללפי דרישת   .2

כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, פרופילים, זכוכית לסוגיה, דגמי פרזול וכו'. 

)בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו  המנהלאשר יידרש על ידי 

 בבניין.

( על המנהלהקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי   .2

חשבונו הוא, וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט 

 דגם.את טיב ה
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 ובדיקות  ((Mock-upsדגמי דמי   04.00

  :הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים 

 מ"ר של פרגולה מעל מבנה השירותים הדרומי. 0 .9

 מ"ר של גג עץ מחופה פח גלי מעל מבנה המסעדה. 0 .ז

 מ"ר פרגולה מעל מבנה המסעדה. 0 .ח

 מ' אורך של מסתור חצר המשק בסמוך למבנה המסעדה. 9 .ט

 פות לחדרי חשמל ושירות במנה המסעדה והשירותים.מ"ר של משטח רפ 0 .י

 

04.05  Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש  

  גג הפרגולה מעל מבנה השירותים 

  גג עץ מחופה פח גלי מעל מבנה המסעדה 

  פרגולה תלויה מעל מבנה המסעדה 

ה בתחום ויוגשו מראש לאדריכל ולקונס' שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומח 

 לאישור.

 

 הנחיות כלליות לדלתות פנים וחוץ  04.06

 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

המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד,  הצילינדרים. אספקת

מאסטר", לפי החלוקה -לדלתות נגרות ומסגרות. כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תת

שיוחלט עליה על ידי המזמין. המזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות 

י אחד. מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר ראש-למפתח  מאסטר קיים. כל קבוצות ה"תת

גם מפתח זה יותאם )אם יידרש(, למפתח מאסטר קיים. כל ההוצאות הכרוכות 

מאסטר", כמתואר לעיל, יהיו -בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר" ו"תת

 כלולות במחיר הדלת.
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  דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים 

הבטון והדלת מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי  

ק"ג  100המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשיעור של 

 מ' בשניה. 10במהירות של 

יהיו המשקופים השירותים ובית האוכל במשקופים המתאימים לדלתות חדרי  

, כשהדלתות בהן סגורות ונעולות. על 45DBמותקנים להורדת רעש בשיעור של 

מעבדה מאושרת כי הפרטים והאטמים אותם יתקין  הקבלן להמציא אישור

 אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור הנדרש.

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא, כי כל ההתקנות המפורטות להלן הדרושות  

במשקו, לרבות פתיחה חשמלית, רגישים לפתיחה וסגירה, ניקובים וחיזוקים 

אימים לסוג הפירזול שנקבע לכל דלת לחיבורי פירזול בהברגה, והפתחים המת

 יתוכננו ויכללו בייצור המשקוף.

 

  מעצורי ריצפה 

מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את  

דוגמא מאושרת. מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלת  עפ"יהדלת במצב פתוח ו

 בכל הסוגים.

 

  חיבורים 

בריתוך  -בהברגה, וכשלא ניתן  -ת הניתן להסתרה כל החיבורים ייעשו, במיד 

 מלא.

 

  תהליכי אישור ובדיקה 

אשר יכללו תיאור מלא  1:1הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ  

של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו 

קבלן יציג למזמין מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. ה

תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר 

 להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

  סיבולות 

מ"מ המידה האופקית ו/או  1.5 -בייצור המשקופים לא תותר סטיה מעבר ל 

 מ"מ. 1830רוחבן אשר ביחידות  –האנכית ו/או האלכסונית 

 מ"מ. 3.0-+ -ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעבר ל 

מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה המקסימלית בעת  עפ"יכל חלקי הפלדה המיוצרים  

של מפתח אותו חלק המעוגן  1:300הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על 

 רחה.ונעול במסגרתו. לא יותר עיוות תמידי לאחר ההט
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  איכות המוצר 

הדרישות מהיצרן: האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו על ידי עובדים ומתקינים  

בעלי הכישורים והמיומנויות הגבוהים ביותר בהתבסס על כל התכניות 

 המתאימות, הציוד והאביזרים המתאימים והמאושרים.

שאינו  לסרב למסור עבודה זו או אחרת לידי בעל מקצוע נהלהמהרשות בידי  

מתאים מנקודת ראותו המקצועית. על הקבלן לקבל בפירוש הסכמה מוקדמת 

לכל ספק או קבלן משנה, אולם הוא נשאר אחראי יחיד לכל  נהלהמבכתב של 

 העבודות שמוציאים לפועל קבלנים אלה.

 

  גילוון 

חלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים ה 

 ז של אבץ הגילוון , אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".ולניקו

כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות  

הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה 

 ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.

סמ"ר יותר  1 -ילוון בשטחים קטנים מבכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בג 

תיקונים לחלק  2 -להשתמש בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

 פלדה מגולוון אחד.

רן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, התאמתו לתקן צהי 

 שנה לפחות. 20ואיכותו, וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 

 

  צירים 

רים יהיו מתוצרת "סטנלי" או ש"ע )צירי "ספר" או "פרפר"( עשויים מפח הצי 

עם ציפוי קדמיום, כולל מיסבי אקולון, חורים  4ברזל, מכופף לפי הפרט, באורך "

לברגים מושקעים, שישה חורים בכל כנף, מנעול חבוי מתוצרת "ירדני" במערכת 

 מאסטר קיי + צילינדר.

ה בהתאם לגובה וכיפוף הציר. החיזוק מאחורי השקע להרכבת הציר במשקוף יהי 

 הציר יורכב כך שפח כנף הציר לא יבלוט מפני פח המשקוף.

 

  ידיות 

כולל צביעה אלקטרוסטטית או ש"ע כל ידיות המנוף תהיינה מתוצרת "אלום"  

בגוון לפי בחירת האדריכל, לרבות רוזטות תואמות כמפורט בתכניות רשימות 

 המסגרות.

 

  אטמים 

תות שיוגדרו ע"י האדריכל, לרבות דלתות אקוסטיות יסופקו ויותקנו אטמי בדל 

EPDM אישור דוגמא ולאחר הרכבה  עפ"ימתוצרת "רינגל" או ש"ע,  1302, דגם

נסיונית, כאשר המפקח רשאי לדרוש נסיונות חוזרים עם אטמים שונים תוך 
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פרטים ביצוע מדידות אקוסטיות. האטמים בדלתות אקוסטיות יהיו על פי ה

בתכניות ובעלי תכונות אקוסטיות גבוהות ביותר המאפשרות הפחתת רמת הרעש 

דציבל, ועל פי אישור המפקח, על פי דוגמאות וניסיונות כאמור לעיל  45 -ב

 תמורת תשלום שיאושר על ידי המזמין.

 אם לא צויין אחרת, מחיר האטמים כלול במחיר המשקופים. 

 

  רוזטות 

נים, עמודים, מעקות שכבות וכו' לתוך חומר אחר, אשר מקומות חדירה של עוג 

 3נשאר חשוף )בטון, אבן, מוזאיקה, טיח וכו'(, יכוסו ברוזטות מכוסות פלב"מ 

מ"מ, מודבקות או מוברגות על מנת למנוע את תנועתן החופשית, כל זאת ללא 

 תוספת מחיר.

 

  )דלתות אש1עשן )אם תהיה דרישה  

יין "דלת אש/עשן" או "דלת אש" הכוונה היא לדלת בכל מקום בו הוזכר, או צו 

, כולל הפירזול. הביצוע יהיה על פי ההנחיות 1212.1אש/עשן על פי ת"י מס' 

 הבאות:

 .רינגל או ש"עדלתות המתכת תהיינה דוגמת דלתות המיוצרות על ידי  

 

 הדלתות יכללו:  

 180X014X4צירים עם מיסב   .9

 תכניות )לפי בחירת המזמין(.מחזיר קפיצי, עם מחזיק שצויין ב  .9

 ידית ומנעול צילינדר  .2

קומפלט כולל משקוף לפי יחידות, במידות כמצויין בכתב  -המדידה    .0

 הכמויות. 

 

  צביעה 

, לפי התקן SA-2.5כל הרכיבים יצבעו )לאחר ניקוי בהתזת חול, לרמה של  

רבע שבמפרט הכללי לעבודות צביעה, א 11061 -השוודי( לפי התיאור בסעיף א

שכבות: מריחה בשתי שכבות של צבע יסוד, משני גוונים שונים, כרומת אבץ או 

ידרוש זאת( ושתי שכבות של צבע סינטטי כדוגמאת  ם המנהלאצבע יסוד אחר )

. העובי של המנהלסופר לק של תוצרת "טמבור" או ש"ע בעל גוון וגמר לפי בחירת 

 מיקרון. 120השכבות מיקרון לפחות, סה"כ עובי לכל  30כל שכבה יהיה 

 המנהלהצבע ורק לאחר אישור רן יצעבודות הצביעה תבוצעה בהתאם להנחיות   

וניקוי אלמנטי המתכת, כמתואר לעיל. יש להקפיד שלא ללכלך בצבע שטחים 

שאינם טעונים צביעה. כל שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של 

 .נהלהמהשכבה שקדמה לה, תיקון הפגמים ואישור 

במקרה של צביעת כנף בגוון שונה מגוון המשקוף יש להקפיד שהצירים יהיו  

 .המנהלצבועים באחד משני הגוונים האלה, לפי הנחיות 
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  זיגוג 

 הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי המסגרות. 

 

  פירזול 

יים לפי באופן כללי כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפ 

בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר,  –הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים 

ולהיות באיכות מעולה, לשם הבטחת פעולה תקינה, נוחה וקלה של חלקים הנעים 

 ברכיב.

כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות הרכיבים  

 חלט לשנות את הפירזול(: )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הו

כל הצירים הצדדים יהיו צירים חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונזה באיכות  

 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  36ים בדלתות הדו כנפיות יהיו כדגם כל הבריחים הנסתר 

 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 המנהל

 מתוצרת "ליפסקי" או ש"ע. PVC -רי רצפה מרגילה יורכבו מעצו

 במידה ויידרש. או ש"ע JNP #10989011/98ידיות בהלה מדגם  

דלתות פח עבור ארונות תקשורת /חשמל יבוצעו לפי התקן ולפי הדרישות של יועץ  

 החשמל. 

 .המנהלכל סוגי הפירזול טעונים אישור  

מבחינת גוון וסוגי  המנהלר מחיצות קלות בתאי שירותים יהיו מסוג א' ובאישו 

 פרזול.

 

  )הרכבה בבניין )כללי  

על הקבלן מוטלת מלוא האחריות להרכבת הרכיבים בבניין, באופן מדוייק  

 .המנהלומפולס ולפי הוראות 

 

  הרכבת המשקופים 

הרכבת המשקופים בבניין תבוצע בהתאם לתכניות האדריכליות הכלליות של  

 .המנהלעל ידי הבניין, ולפי פרטים מאושרים 

החדרת רגלי -עיגון משקופים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי  

ס"מ לפחות. לאורך פינות המפגש בין  9המשקוף לתוך רצפת הבטון, בשיעור של 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -0חלק 

-122-  

 

 

המשקוף לרצפת הבטון ו/או הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל", 

 לשם קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.

 

  טוםאי 

הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד חדירת אוויר ומים בין המשקוף  

 לקיר ובין המשקוף לכנפיים.

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 

ם המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי הפלדה יהיה באמצעות סרטי איטום איטו 

 פלסטיים או גומי כנ"ל.

בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף הפתח  

או במברשות ניילון  ET395דגם  PVCבאמצעות פסי גומי גמישים. פרופיל 

 " או ש"ע.בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של "סופרסיל

 

  התאמה לתקן ישראלי 

כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון התקנים  

 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. ותות  האדריכלוברשימ

כל הפירזול יהיה מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשרטוטים, בכתב הכמויות,  

, והקבלן יציע פריט אשר יהא המנהלוביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט, ימליץ 

 והמפקח לפי דוגמא. המנהלעליו לקבל אישור מ

ות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של הפריטים הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרוש 

)דלתות חלונות וכו'( ולהרכיבו לפי הסוגים הנדרשים בטבלאות המצורפות, 

בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול, ובהתאם לשבלונות שיסופקו על 

 ידי יצרני וספקי הפירזול.

דרשים, הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים הנ 

עיבודי משקעים, קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה המאושרת ובאופן שיתאימו 

 .ותלפירזולים שברשימות האדריכל

קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי מסגרים  

 מומחים בלבד.

ר לפני ייצור הדלתות והמשקופים יגיש הקבלן תכניות ורשימות ייצור לאישו 

 . המנהל

ועל פי  ותהאדריכלתוכניות אספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול  

 והמפקח. המנהלדוגמאות שיוצגו לאישור וקיבלו אישור 
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כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשרטוטים, בכתב הכמויות  

 קח.בהתאם להנחיות המפ –והמחירים וביתר מסמכי החוזה, ובהעדר פירוט 

 האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות. 

על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע תחילת  

 העבודה.

 

  הוראות מיוחדות להרכבה ואופני מדידה 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות נגרות ומסגרות תכולת מחירים 

ת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל הפחת, מחירי הפריטים כוללים את אספק 

המלאכות הדרושות, ההתקנה וההרכבה במקום. כן כוללים המחירים את 

האספקה וההרכבה של הפירזול, הזיגוג והרכבתו, הצביעה והאטמים, התאמה 

 למפתח מאסטר )כולל מפתחות מאסטר( וכו'.

מחומר שונה( ,  מחירי הדלתות, החלונות והתריסים כוללים את המלבנים )גם אם 

 פרט לכנפי העץ הנמדדים בנפרד.

סרגלי הזיגוג, סרגלי הלבשה וציפוי, נמדדים עם הפריטים שלהם הם שייכים )גם  

 אם הם עשויים מחומר שונה(.

תריסים, רשתות סורגים ושבכות ימדדו יחד ויכללו במחיר החלונות והדלתות  

 שהם שייכים להם.

אחרים, כמצויין בכתב הכמויות, המותקנים מחירי מעקות, חלונות ואלמנטים  

 בהתקנה חיצונית של הבניין, כוללים גילוון באבץ חם.

מחיר פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את כל המתואר  

 בתכניות ובמפרט, בקשר לאותו פריט. 

ות מחירי דלתות הפח, המוגדרות כדלתות אקוסטיות, כוללים את המילוי ושכב 

 "פדופן", כמפורט ואת גומיות האטימות כמפורט.

מחירי הדלתות, מכל הסוגים, כוללים את האספקה וההתקנה של פרופילי  

האטימות, המפורטים בתכניות וגם שאינם מפורטים בתכניות, ואת ההכנות 

 לקבלת הפרופילים הנ"ל בפרטי הדלתות והמשקופים.

 

   הערות כלליות והנחיות 

 ובדיקה לפרגולות  ועבודות עץ שאינם מוצר קטלוגיתהליכי אישור  

 – 9:9בקנ"מ  SHOP DRAWING שרטוטי יצור  המנהלהקבלן יגיש לאישור  

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם.  9:98

שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. 

ן תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הקבלן יציג למזמי

הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י 

כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח.  הקבלן ועל חשבונו.

 תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

מחבר מייצג של כל מרכיבי הפרגולה על פי הפרט כולל  דמי םפק דגהקבלן יס 

באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי   םשיוקגילוון, צבע וחומר הכיסוי, 
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דמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת  מי/מפקח. דגהמנהל

רה תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצו

מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה 

 והתמיכה יותקנו. 

והמפקח כדי להשיג את  המנהלכל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת  

עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את  המנהלאישוריהם של המפקח ו

 לאיכות עבור הפרויקט. האסתטיקהסטנדרט 

דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים אישור  

 בדגמי הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי המפקח.

 /מפקחהמנהלעל דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי  

 לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. דגמי הדמי 

הדמי ויפנה אותם  -מפקח, הקבלן יהרוס את דגמיהכאשר נתנה הוראה על ידי  

 מאתר הפרויקט.

  

 P.V.Cהנחיות כלליות לעבודות עץ ועץ סינטטי   04.03

   חיפוי קירות חוץ  וכל אלמנט חיפוי בעץ 

 החיפוי יבוצע בהתאם לפרטים וכתב הכמויות. 

 מ"ר. 0ין דוגמא בשטח של לפחות על הקבלן להכ 

 כל חומרים יהיו מסוג א' ולפי התקן. 

כל העץ יטופל במפעל באימפרגנציה הן נגד מזיקים ונזקי מזג אוויר והן נגד אש  

על הקבלן להמציא למפקח מסמכים המעידים על סוגי החומרים בהם טופל העץ 

 במפעל, שיטות האימפרגנציה והתקנים בהם עומדים החומרים.

על מעכב הבעירה לעמוד בתקנים ובדרישות של כיבוי אש מועצה אזורית תמר  

 וזאת 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  

 .המנהלפקח ווההרכבה למצב מושלם לשביעות רצון המ

 

 דלתות פנים וחוץ  04.04

 דלת מוסדית חד כנפית בכניסה לחדרי השירותים  /04.04.0

ס"מ, הכנף מורכבת משני  08-58/998דלת מוסדים חד כנפית מפח מגולוון במידות  

 P.V.Cס"מ, ציפוי  08לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן, חלון עגול בקוטר 

, ידיות מתכת 989מ"מ ומנעול לפי  9.9בות משקוף פח מגולוון בעובי או צביעה בתנור, לר

 אדריכל, תוצרת רינגל או ש"ע. י"עפומחזיר שמן בגוון 

 תכנית. י"עפהעבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה מושלמת  

 יחידה. אופן מדידה: 
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 כנפית בכניסה לחדרי חשמל ושירות-דלת רפפות דו 04.04.00

תכנית אדריכלית, עם מילוי פוליאוריטן או צמר  י"עפמשתנים   דלת הרפפה בגדלים 

סלעים, משקוף פח צבוע לפי אדריכל, כולל מנעול ידני, מפתח מסטר, צילינדר, זוג ידיות 

 חסינות אש מנירוסטה, ורוזטות תוצרת רינגל או ש"ע.

 תכנית. י"עפהעבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה מושלמת  

 .יחידה אופן מדידה: 

 

 מערכת מחיצות לשירותים ומקלחת  04.04.05

עשויה לוחות פנוליק )טרספה( לרבות דלת  988/998מערכת מחיצות לשירותים במידות  

 ס"מ, דוגמאת "פנל פרוייקטים" או ש"ע. 08ברוחב 

 מ"מ אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.  99עובי הלוח  

יצרן  י"עפדלת אחת לרבות רכיב הגבהה מהריצפה המחיר כולל מחיצה אחת ו 

 מנירוטסטה.

 הוראות יצרן ולפי התקן. י"עפסעיף זה מתייחס גם ל"תא נכים" בגודל  

 העבודה כוללת הספקה, והרכבה בשטח. 

 יחידה. אופן מדידה: 

 

 מחיצה למקלחת  04.04.06

רוייקטים" או ס"מ עשויה לוחות "פנוליק" דוגמת "פנל פ 08מחיצה למקלחת ברוחב  

מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות, לרבות  99ש"ע, בעובי 

 רגל מיציקת ניילון וקושרת עליונה מאלומניום.

 העבודה כוללת הספקה, והרכבה בשטח. 

 יחידה. אופן המדידה: 

 

 גדרות ושערים  04.06

 גדר רפפות לחצר המשק במבנה המסעדה  /04.06.0

חצר משק עשויה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת ומחופה רפפות אלומיניום לפי גדר  

 אדריכל. י"עפמ' ובצביעה  9פרט אדריכלי בגובה 

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 .ר"מ אופן המדידה: 

 

 שער רפפות לחצר המשק במבנה המסעדה  04.06.00

ולוונת ומחופה רפפות אלומיניום לפי שער חצר משק עשויה מקונסטרוקציית פלדה מג 

 אדריכל. י"עפס"מ, ובצביעה  988/998פרט אדריכלי במידות 

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח. 

 יחידה. אופן המדידה: 
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 מעל מבנה המסעדה  ותתלויות פרגול 04.08

 ,אדריכל י"עפקונס' וגוון  י"עפפרגולה תלויה המורכבת מקונסטרוקציית פלדה  

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. 

 .ר"מ אופן המדידה: 
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 למסעדה בר חיצוני  04.00

 אדריכל, י"עפקונס' וגוון  י"עפבר ישיבה חיצוני המורכב מקונסטרוקציית פלדה  

ס"מ ובאורכים ורדיוסים משתנים לפי  08-98ברוחב  המנהלבחירת  י"עפמחופה לוח עץ  

 תכנית.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה בתנור במפעל והרכבה בשטח ללא ריתוך וקדיחה. 

 קיבוע וצביעת לוח העץ לקונסטרוקציה. 

 .ר"מ אופן המדידה: 
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 מתקני תברואה  .06

 לליכ /06.0

בתוך וניקוז מי גשם  ביוב ,מפרט זה נועד לתת מענה לעבודות אינסטלציה לרבות מים 

במפרט  89פרק בעבודות אילו יבוצעו ע"פ מפרט זה, והסעיפים הרלוונטיים  המבנה.

 עבודות בחוף. - 9מיוחד זה חלק 

 

 וניקוז מי גשם  ביוב  מים, תומערכ 06.00

 כללי    

. ביצוע HDPEמפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה  תהיהמערכת השופכין והדלוחין  

 המערכות יהא 

ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן, באישור ובפיקוח  0090בהתאם לת"י  

 שרות השדה של היצרן.

על הקבלן המבצע להיות מוסמך ובעל תעודת הסמכה בתוקף לביצוע עבודות בצנרת  

HDPE. 

י ביקורת כפי שידרש בקירות, רצפות וכו', ספחים עם מערכת הביוב כוללת התקנת פתח 

או בלי ע.ב., מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, חיזוק 

הצינורות לקירות, תקרות וכו', קונזולות, חבקים, גשרי צנרת, מעבר דרך רצפות 

ביטון  ותקרות, שרוולים, קידוחים, איטום חוסם אש, חריצים בקירות וברצפות,

 בקירות או ברצפה וכל הנדרש בהתאם לתכניות.

אביזרי ריתוך חשמליים )מופות(  ו/אוחיבור הצנרת וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים  

ועם מחברי התפשטות. יש להשתמש במכונות ריתוך מקוריות של היצרן בלבד. 

 0090החיזוקים , התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי תקן 

 והוראות היצרן.

שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת יצרן הצינורות, הנושא באחריות לטיב  

העבודה, יעשה באחריותו הישירה של הקבלן אך הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב 

 צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור המתכנן.

י ריתוך חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת בכל מהלך העבודה יעשה שימוש במחבר 

 סוג אביזרי הריתוך החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מהמתכנן.

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה מפני סתימת  

 הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים, לפי הצורך.

 טריים וארמטורות יש לבצע לפי תוכנית אדריכלות לביצוע.מיקום מדויק של כלים סני 

 מים.לחסכוניים יש להתקין אביזרים  

, 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  

 קוז מי גשם יהא בהתאם לתכנית פיתוח שטח. גובה יציאות צנרת ני 
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 עבודות חשמל ותאורה   .08

 כללי  /.8

במבנה שירותי החוף. העבודה תבוצע לפי זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ובקרה  פרק 

 ומפרט מיוחד זה. 80המפרט הכללי פרק 

 

 תיאור העבודות  8.0

 חדר שנאים לחברת חשמל,מסעדה ושירותי חוף: 

)גברים  ש אשר יכלול מסעדה,שירותים ציבוריים ומלתחותבחוף יוקם מבנה חד  .9

 שנאים של חברת חשמל. 9-נשים( ותחנת טרנספורמציה ל

במסעדה יוקם לוח חשמל שייתן מענה למסעדה בלבד ויבוצעו הכנות עבור בקרת   .9

 מבנה.

 לשירותים יבנה לוח שייתן מענה לשירותים ולמלתחות במתחם זה.  .9

  

 תאום עם גורמים אחרים  8.5

קבלן החשמל יתאם את עבודתו עם עבודות המתבצעות באתר ע"י אחרים ויבצע את  

במטרה לסיים את עבודתו בהתאם  –עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות אחרות 

 לתקופת הביצוע שנקבעה.

 

 רשימת ציוד ואביזרים  חשמליים  8.6

ורטת יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפ –מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  

לפני  –להתקנה באתר. על הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך  אישורו 

 רכישת ציוד. הציוד יהיה אחד מתוך רשימת היצרנים כמופיע כתב הכמויות.

 

 חומרים ואישור הציוד  8.3

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים  

ינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם .היועץ או הישראלי ו/או הב

המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים, 

, ואף לדרוש תעודת אשור וכד' לפני מתן אישור  להשתמש בהםאביזרים , ציוד  חשמלי 

יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם  שלא יאושרמכון התקנים לאביזרים השונים. ציוד 

 יידרש אישור כנ"ל אינו גורע במאומה 

 

ידו,  –מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על  

 זה ו/או תקנים אחרים.  לתקינותם והפעלתם כפי שמוגדר במפרט

ואדריכל   מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד ואביזרי תאורה לאשור המתכנן 
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 לפני רכישת כמויות כמשתמע מהתכניות ו/או כתב הכמויות.

 

 אישור לפני ביצוע   8.4

לפני ביצוע העבודה  יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התכניות  

שברשותו וכן הקשורות לפרטי הביצוע. אין לבצע כל שינוי  ללא אישור של היועץ או 

 המפקח.

 

 מבנה קבלן לחשמל ובקרת  

מורשה לעבודה  -מהנדס חשמל -קבלן החשמל יעסיק באתר במשך תקופת הביצוע  -

 למתח גבוה.

 מנהל עבודה באתר יהיה בעל רישיון חשמלאי הנדסאי לפחות.  -

 

 איזון פאזות  8.6

תוך חודש מהשלמת המתקן, יבדוק את העומס על הפאזות ויאזנן במידה ואינן מאוזנות  

 עבור  בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.ע"י  שנוי  החבורים בלוחות . 

 

 שילוט  מוליכים וכבלים 

 כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סנדוויץ חרוט.  0.9.9

סימון ע"י מספרי  פלסטיק עליהם  –כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית   0.9.9

 חרוטים המספרים.

 כל גיד יסומן  באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי.  0.9.9

מטר לפחות בכל  10ישולט כל  –המותקן  בתעלות, או על סולמות, או בצינורות כבל כל   0.9.0

חדר, וביציאה מלוח חשמל. השילוט יהיה  עשוי סנדוויץ בצבע  שחור ועליו חרוט מספר 

 המעגל, ושם לוח החשמל המזין כבל זה .

  ישולטו ביציאה מלוח החשמל, בתעלות בטון, ובכל –כבלים המותקנים בחפירות   0.9.9

בתוך השוחות ישולטו הכבלים ע"י דסקיות אלומניום בהן יוטבע מספר המעגל,  שוחה.

 שם הלוח המזין, חתך וסוג  הכבל.  

השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  כלשהוא, ולא תשולם כל  תוספת   0.9.0

 כספית עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.

ייעשה משלטי סנדויץ פלסטיים חרוטים ויכללו מספר מעגל שם שילוט לוחות חשמל    0.9.9

 החדר או האזור. סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים. 

 

 אופן  ביצוע התקנות חשמל  8.8

, מפרטים         08ההתקנות יבוצעו לפי חוק החשמל, המפרט הטכני, מפרט כללי           

 וכניות.שאינם מצורפים, תקנות, והת

 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -0חלק 

-112-  

 

 

 לוחות חשמל  8.0

 61439-2לוחות חשמל לפי ת"י  

 

 כללי ./

 הגדרות 

 Assembly System –לוח שיטה  

סידרה שלמה של אביזרים מכאניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה,  

פסים, יחידות תפקוד וכו'( אשר ניתנים להרכבה בהתאם להוראות היצרן המקורי על 

 .2Bלוחות חשמל שונים. הלוחות יבנו לפי רמת מידור מנת לקבל 

 Original Manufacturerיצרן מקורי  

 ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים. 

 Assembly Manufacturerיצרן מרכיב  

ארגון האחראי על ביצוע הלוח. יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי או  

 ת הידע הנ"ל..שהוסמך מטעמו להעביר א

 , על ידי יצרן לוחות מאושר ע"י מכון התקנים. 61439-2הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י  

יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל הלוחות אשר מייצר לוחות בעלי  

 אמפר מעל הרישיון יהיה בפיקוח יצרן נותן הידע. 

. העבודה המקצועית תתבצע על ידי העבודה תתבצע לפי סטנדרטים מקצועיים גבוהים 

 עובדים מיומנים אשר מועסקים בקביעות בשטח מומחיותם.

רשאי לאשר יצרן לוחות מסוים, זאת לאחר בדיקה של היצרן המוצע, המנהל רק  

 התאמתו לתנאי המפרט ובדיקות המלצות לגביו.

שומר  אין המזמין מחויב לאשר יצרן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין 

לרשותו את הזכות לחייב ייצור הלוח במקום מסוים, שעונה על דרישות טיב ואיכות כפי 

 שנקבעו במפרט זה. היצרן יהיה כזה שיכול לתת שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.

היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקורי. יצרן  

של היצרן המקורי. שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור  מרכיב יעבוד לפי "שיטה"

 היצרן המקורי.

 

 תקנים .0

 .61439הלוחות יבנו לפי חוק החשמל ויעמדו בכל התקנים אשר רשומים בתקן ת"י  

 IEC 61921 – .קבלי הספק ולוחות תיקון כופל ההספק 

 IEC 60216 –  עמידות טרמית. –חומרי בידוד 

 IEC 60332 – כבלי חשמל בתנאי שריפה. בדיקות 

 IEC 61140 – .הגנה מפני התחשמלות 

 IEC 61201 – .מתח נמוך מאוד 

 IEC 62262 –  דרגת הגנהIk. 
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 קטלוג יצרן מקורי .5

ברשות היצרן  המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון לספק. הקטלוג יכלול  

אות הרכבה, חיווט, התאמה אינפורמציה טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הור

לתקנים, הוראות טיפול לאחר המכירה. כמו כן רשימת בדיקות ואישורים. ראה נספח 

 קטלוג יצרן. –א' 

 

 הגשת תכניות לאישור .6

התכניות שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תכניות ברמת "תכנית ביצוע". על היצרן  

צור מפורטות. כמו כן יגיש היצרן המרכיב שיאושר על ידי היועץ יהיה להכין תכניות יי

 כל אינפורמציה טכנית בהתאם לנספח ב'.

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בתכנת ההרכבה של הציוד  

 בו הוא משתמש.

בקנה מידה סטנדרטי. רק לאחר אישור היועץ או המפקח  A4התכניות יוגשו בגיליונות  

 ן להתחיל בביצוע הלוחות.בכתב לתכניות הנ"ל רשאי היצר

מידות הלוחות והתאמתם לשטח על אחריות קבלן החשמל, בכל מקרה העמידה בתקן  

 יקבע את גודל הלוחות.

 

 גמר הלוח והגשת מסמכים עם אספקת הלוח .3

 יצרן המרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: 

 מסמך על ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן.  

 נה, הובלה.דרישות, אחס 

הוראות התקנה, טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. בהוראות ההתקנה יהיה מידע  

 גם לאחר ההרכבה. IPמדויק למרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. 

 (.As Madeתוכניות סופיות ) 

 הצהרת יצרן. ראה נספח ג'. –מכתב התחייבות להתאמה לתקן  

 רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה. 

 נתונים תרמיים לאפשרות להגדלה עתידית. 

 נתונים חשמליים 

עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את המפקח /יועץ לבדיקת הלוח. במעמד זה  

ומכתב התחייבות 1419-1יעביר היצרן מסמך של ביצוע בדיקות שיגרה לפי תקן ת"י 

 להתאמה לתקן. ראה נספח ג'.

 לאחר אישור היועץ/מפקח רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל. 

 היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח. 

 

 בניית הלוח .4

 מבנה, חומרים, הרכבה 

הלוח יהיה בנוי מחומרים אשר יכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים, תרמיים,  
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פני קורוזיה, כולל חלקים חיצוניים חשמליים וסביבתיים. מבנה הלוח יהיה עמיד ב

 ופנימיים.

כל המבנים כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת  

 לעמוד בפני מאמצים אשר נוצרים בזמן זרם קצר.

הלוח "שיטה" יהיה מודולרי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולריות יהיו ניתנות  

יחידות הציוד תהיה מלפנים אלא אם יש גישה מאחור. הציוד להחלפה. הגישה לכל 

יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של 

 האומים לתוך הציוד.

 .09095-9מבנה הלוח יעמוד בתקן ת"י  

 הגנה מפני קורוזיה 

 מבנה הלוח יעמוד בפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים. 

 דיקת דגם:ב 

שעות  24מחזורים של  6בדיקה מחזורית,   IEC 60068-2-30בדיקת חום, לחות לפי  

 .95%ולחות יחסית  ºC 50בטמפרטורה של  

 .35ºC-שעות ב 24מחזורים של  IEC60068-2-11, 2בדיקת ערפולי מלח לפי  

דרגת  בלוחות להרכבה חיצונית ייבדק המבנה החיצוני וחלקים חיצוניים של הלוח לפי 

 .Bחומרה 

 יום: 12בדיקה של פעמיים  

בטמפרטורה  IEC 60068-2-30חום, לחות בהתאם לתקן  -שעות   24מחזורים של  5 

 .95%ולחות יחסית  ºC 50של 

 .IEC60068-2-11שעות ערפולי מלח בהתאם לתקן  24מחזורים של  7 

 חומרים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות: 

 168, משך הזמן 70ºCבטמפרטורה של  IEC 60028-2-2-ם ליציבות תרמית בהתא 

 שעות.

 125ºCחלקים נושאי זרם  IEC 60695-2-10-עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל 

 .70ºCחלקים אחרים 

 :IEC 60695-2-10עמידה בחום חריג בדיקת תיל להט לפי תקן  

 

 960ºC-חלקים נושאים זרם יבדקו ב  -

 850ºC-בדקו בלוחות לנישות בקיר י  -

 .650ºCחלקים אחרים  -

-ב       לוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופה חומר סינטטי יבדקו לעמידה  

UV. 

 משקל הלוח.  1.25בדיקת הנפה. כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה  

להרכבה  אם לא צוין אחרת. לוחות IEC 62262)הלם מכני( יעשה לפי  IKדרגת ההגנה  

 .IK=7-, לוחות להרכבה חיצונית בIK=5-פנימית יעמדו ב
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 .IEC 60529יהיה לפי  IPדרגת ההגנה  

 

 תנאי סביבה 

 24-הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צוין אחרת. טמפרטורה ממוצעת ל 

 רגעית. C° 50מקסימלית  C° 40שעות 

להרכבה פנימית. עבור לחות  עבור לוחות 40°C -ב 50%לחות יחסית לא תעבור את  

 יחסית גבוהה יותר נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר.

 עבור לוחות להרכבה חיצונית. 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל 

 .3דרגת הזיהום  

 מטר. 2000-גובה ההתקנה מתחת ל 

 בכל מקרה הלוח יעמוד בתנאי הסביבה הנדרשים על ידי מפרט היועץ. 

  

 ההגנה דרגת

אלא אם  IK=5-, יעמוד בIEC 62262( מכני יעשה לפי Impactדרגת ההגנה בפני הלם ) 

 . IK=7צויין אחרת. בלוחות לעמידה חיצונית 

תסומן בדרגת  –דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים, נוזלים  

IP  בהתאם לתקןIEC 60529 דרגת ההגנה המינימלית תהיה .IP2X  דרגת ההגנה ,

 . IPXXBהמינימלית בחזית הלוח תהיה 

 .IPX3Bלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, דרגת הגנה מינימלית תהיה  

היצרן ייתן הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת האטימות  

 המוצהרת. 

 לוחות להרכבה חיצונית יצוידו באמצעים למניעת היווצרות מי קונדנס. 

 

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר( 

ונועד לתת קואורדינציה  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל 

 . הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימלי בלוח.Insulation Coordinationשל הבידוד 

 .IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  

 .IIIסיווג מתח יתר בלוח משני  

 

 התחשמלות הגנה בפני 

הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית יתנו  

 בטיחות מרבית. 

  

 הגנה בסיסית )מגע ישיר( 

ותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או על ידי  IPXXBהגנה בסיסית מינימלית תהיה  

 ת תהיה.מחיצות או מחסום )כיסוי, דלת(.  דרגת ההגנה המינימלית הנדרש
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פתיחת מחיצות, דלתות במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או  

 מפתח או באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.

 

 הגנה בזמן תקלה )מגע עקיף( 

דלת עם ציר אשר נושאת ציוד  תהיה מוארקת בעזרת מוליך מותאם לזרם הפאזות אבל  

 . 2מ"מ 6 -לא פחות מ

. המבנה יכלול מעגל IEC 60364-4-41-נה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם להמב 

הגנה )הארקה(. כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח. 

תהיה רציפות הארקה אשר ייבדק בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה. במידה ופורק חלק של 

 לוח רציפות ההארקה לא תיפגע.

יעמוד במאמצים תרמיים ומכאניים בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה  מוליך הארקה 

 לזרם קצר של הלוח.

 

 הגנה על ידי הארקה 

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי. 

 מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן.  

 הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני.  

חות אשר כוללים אביזרים אשר יוצרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה שילוט בלו 

 אזהרה מתאימים.

 תנאי הפעלה ושירות 

)לא מיומנים( תהיה  אנשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי  

. פתח גדול יותר IPXXCעם חלקים חיים. דרגת ההגנה המינימלית  כל מגעהגנה בפני 

 כאשר מחליפים מנורות סימון או נתיכים.מותר 

 בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים מורשים: 

 דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה:  

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעשות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים  *

הגנות ומכשור  והגנות, חיבור וסימון חוטים, כוונון וריסט של ממסרים,

 אלקטרוני.

 החלפת נתיכים. *

 החלפת נורות. *

 מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח. *

 

 דרישות לגבי גישה לתחזוקה: 

הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות הפונקציונליות, החלקים יהיו  *

 מורכבים בעזרת אום שבוי.

 ד בחלק של הלוח.יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבו *

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים. *

 במידת הצורך יתוכננו מחיצות. *

 יהיה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(. *
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תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית. במקרים שאין אפשרות לבצע בדיקה  *

 תרמוגרפית יסוכם הדבר עם הלקוח.

 

 הגדלה עתידית של הלוח  

 מקום שמור בלבד.  25%לוח יהיה בנוי כך שתהיה רזרבה של ה 

 מקום שמור מוגדר: 

 

 מינימום. 10%מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה   . 1

 15%מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר בעתיד  . 2

 מינימום

 

מספרים קטלוגיים של  היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק 

מפסקים, חיבורים וחלקי הרכבה. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים 

 סטנדרטים מקוטלגים. חיבורי פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם. 

 היצרן יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד. 

 

 דרגת המידור 

 .B2דרגת המידור המינימלית תהיה  

 

 התקנת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח 

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי צבירה  

יסודרו כך שזרם קצר פנימי לא ייווצר. הפסים יעמדו בכושר ניתוק המוצהר על ידי 

 היצרן )זרם קצר לשנייה(.

רגילה, מהתיישנות הבידוד, וויברציות מוליכים וחיבורים לא יינזקו מעליית טמפרטורה  

 שבעבודה רגילה.

היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה, מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו בדיקת  

זרם קצר ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן. במקרים חריגים בהם יש צורך 

 להשתמש בדגם שלא עבר בדיקת עליית טמפרטורה חתך המוליכים יהיה בהתאם

-. היצרן יחשב את עליית הטמפרטורה בלוח בהתאם לIEC 60890-לטבלה המופיעה ב

IEC 60890 אמפר יהיו אך ורק עם בדיקת דגם  1600. בכך מקרה הדגמים מעל

 במעבדה.

מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו  

 כפול. בשלט אזהרה. המוליכים יהיו בעלי בידוד

 

 מוליכים מבודדים 

רמת הבידוד תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים ולא  

עם חיבור ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים חשופים. 

ת מוליכים אסורה אלא במקרים שיש דרישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך הלחמ
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 ק בנוי במיוחד לכניסת יותר מוליכים.אחד אלא אם המהד

 

 מעגלים לא מוגנים 

 הגדרה: 

 מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה ולמפסק זרם.  

 שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית.  .9

המוליכים והפסים יורכבו על התקנים מבודדים אשר ירחיקו את המוליכים אחד  

 וח.מהשני ומגוף הל

 שימוש במוליכים עם בידוד מחוזק כדוגמת :  .9

 3KVחוט  -

 בידוד כפול -

 חוט בתוך צינור מבודד נוסף -

 ההצמדה של המוליכים האלה מותרת. -

 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל  .9

המוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ ואז יש להוריד את ההעמסה של  

 .80%-המוליך ל

 ל המוליכים הלא מוגנים יעברו בדיקות דגם.בכל מקרה כ 

 אלא אם צוין אחרת.  IEC 60446-ו IEC 60445סימון החוטים לפי  

 כל מוליך יסומן. 

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק.  

 מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול. 

 

 מקדם הבו זמניות 

 ידי היועץ. מקדם הבו זמניות של הלוח או חלק של הלוח יינתן על 

במידה והיועץ לא נתן את הנתון הזה, היצרן יקבע את מקדם הבו זמניות לפי הטבלה  

 בתקן.

 
 זמניות-מקדם הבו RDF מספר מעגלים

3-2 0.9 

5-4 0.8 

9-6 0.7 

 0.6 10מעל 
 

 זיהוי קומפוננטים 

 בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם. 

 .IEC 61082-1וכנית החיווט לפי הזיהוי של ת 

 

 מהדקים וכניסות כבלים 

היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים  
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יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריך 

בכבל. חתך מהדק האפס  להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע

לפחות  50%יהיה  2מ"מ 16וחתך מוליך והאפס מעל  2מ"מ 16יהיה כחתך הפאזות עד 

מחתך הפאזות. מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי הפאזות על מנת להקטין את השדה 

המגנטי. כניסת הכבלים תהיה כזאת שדרגת ההגנה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח.  

 .IEC 60445סימון המוליכים יעשה לפי 

 

 2מ"מ -חתך פאזות  2מ"מ -חתך הארקה 

S 16 ≤ S 

16 35  ≤ S < 16 

2/S 400 ≤ S < 35 

200 800 ≤ S < 400 

4/S S < 800 
 

 
 ציוד ואביזרים 6

 ציוד מיתוג 

הרלוונטיים ויבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ,  IECציוד מיתוג יהיה בהתאם לתקני  

נומינלי, תדירות מחזור שרות, כושר ניתוק, מספר פעולות. אשר יגדיר מתח נומינלי, זרם 

הרלוונטי. ציוד מיתוג  IECתהיה קואורדינציה כדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים לתקן 

יבחר בהתאם לתרשים החד קווי, יכולת המיתוג הנדרשת בצד העומס. היצרן ישתמש 

על מגשים. הגישה לציוד  בציוד מקורי ואשר מופיע בקטלוג היצרן המקורי. הציוד יורכב

תהיה מלפנים. הציוד יחובר למגשים בעזרת ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה. 

עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים 

 שונים( של הרכבת ציוד עתידי.

 

 מעגל ראשי 

 עם המבנה. שעבר בדיקת דגםמסוג מעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או  חלוקה יהיה  

אין להשתמש בציוד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. שימוש של מפסק אחר  

מותר רק אם מיוצר על ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש אינו נופל 

 בביצועים מהמפסק שנבדק.

 

 גישה לציוד 

 מהירה. תהיה גישה נוחה   להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה  

 מ' מהבסיס.  0.2מהדקים יהיו מורכבים במרחק מינימלי של  

 מ'. 2-מ' מהרצפה ולא יותר מ 0.5ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל  

 מהבסיס.  2.2-מ' ל 0.2מכשירי מדידה בין  

 מ' מהבסיס.1.6-מ' ל 0.8לחצני חירום בין  
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 כיוון והפעלה 

 כיוון הפעלה וסימן ברור. – IEC 60447תקן כיוון והפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ו 

 

 צבע מנורות סימון 

 .IEC 60073אם לא צוין אחרת יהיה לפי  

 

 בדיקות דגם  .8

 את הבדיקות יבצע יצרן מקורי. יצרן מרכיב לא צריך לחזור  על הבדיקות.   

 בלוח מוכן יעשו בדיקות שיגרה. 

 

 בדיקות דגם מבנה 

 חוזק חומרים וחלקים. -

 גנה של המבנה.דרגת הה -

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד. -

 הגנה מפני התחשמלות ושלמות אביזרי ההגנה. -

 שילוב ציוד המיתוג. -

 מעגלים וחיבורים. -

 מהדקים לחיבור כבלי כניסה. -

 

 בדיקות דגם להוכחת ביצועים 

 דיאלקטרי. -

 עליית טמפרטורה. -

 כושר עמידה בזרם קצר. -

 תאימות אלקטרומגנטית. -

 פעולות מכניות. -

 

ספר הבדיקות יהיה כזה שיכסה את מגוון האפשרויות לבניית לוחות שונים, כפי מ 

 שמופיעים בקטלוג היצרן המקורי.

 היצרן יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ.  

 

 בדיקות שיגרה 

 לפי התקן. 

 
 עבודות ייצרן -נספח א'  .0

 מבנה  -

 תכנית מבנה, מידות ומשקל.  -
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 סידור לתפיסת כבלים.  -

 כניסת כבלים ופלנג'ים.סידור ל  -

 .Formsשיטת המידור   -

 אוורור.  -

 דלתות ואביזרי סגירת דלתות.  -

 חיבור מכני בין התאים.  -

 צורת ההרכבה על הרצפה או על הקיר.  -

 דרגת ההגנה האפשרית.  -

 עומס מרבי על הדלתות.  -

 שיטת הניקוי, שיטת הצביעה. –צבע   -

 בדיקות. –הגנה בפני קורוזיה   -

 

 תנאי שירות 

 רגת הזיהום.ד  -

 תנאי שרות חריגים.  -

 

 פסי צבירה וחוטים 

טבלת חתך פסים ראשיים וחלוקה כפונקציה של הזרם בטמפרטורת סביבה   -

35ºC כמו כן הטבלה תהיה בהתאם לדרגת ההגנה .IP  של הלוח )לוח סגור או

. הטבלה 35ºC-( בהתאם לטמפרטורת סביבה שונה מKTמאוורר(.טבלת תיקון )

 ונים ומיקומם בלוח.תכלול חתכים ש

 צורת התחברות הפסים והאביזרים השונים.  -

 צורת התחברות הפסים למפסקים.  -

 טבלת מרחקי מבודדים בהתאם לזרם קצר לשנייה.  -

 חתכי מוליכים בהתאם לזרם.  -

 צורת ההתחברות בין חלקי הלוח שהופרדו לצורך הובלה.  -

 סוגי מבודדים.  -

 טבלאות זרמי קצר.  -

 המוליכים.שיטת חיבור של כל   -

 טבלת מומנטים לסגירת ברגים של פסי הצבירה.  -

 

 מערכת ההגנה 

 שיטות הרכבה של הארקה.  -
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 חתכים של הארקה.  -

 מוליכים לדלתות.  -

 עמידה בזרם קצר.  -

 רציפות ההארקה.  -

 שיטות ההגנה הבסיסיות )מגע ישיר(.  -

 שיטות ההגנה בפני תקלה )מגע עקיף(.  -

 

 Functional Unitsיחידות תפקוד  

 דוגמא ליחידת תפקוד: מ"ז כולל חיבורים לפסים ומהדקים.           

 שיטת ההרכבה.  -

 סוגי ציוד שעברו בדיקות דגם.  -

 התחברות מוליכים.  -

 

 עליית טמפרטורה 

 טבלאות מבוססות על בדיקות דגם, או תוכנה של היצרן.  -

 גבולות עליית הטמפרטורה.  -

 טבלאות לתוספת או שדרוג עתידי של הלוח.  -

 

 הובלה, אחסנה, הפעלה, הרכבה ותחזוקה 

 הוראות הובלה, הרמה.  -

 הוראות אחסנה.  -

 הוראות הרכבה.  -

 הוראות תחזוקה.  -

 
 הגשת תוכניות לאישור -נספח ב'  .0/

 היצרן המרכיב יגיש לאישור היועץ את הנתונים הבאים: 

 דיאגראמה חד קווית.  -

 תכניות מעגלי משנה, פיקוד וכו'.  -

 עם דלתות. מבט מחזית הלוח  -

 מבט מחזית הלוח ללא דלתות.  -

 תכנית העמדה על הרצפה.  -

 מבט מלמעלה.  -

 תכנית מהדקים.  -

 שילוט.  -
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 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים.  -

 סימון חוטים.  -

 כניסת כבלים.  -

 מידע שיש לצרף עם התוכניות:  -

   כושר עמידה בזרם קצרIcu  אוIcc. 

  רות.מתח עבודה ותדי 

   מתח אימפולסUimp .)מתח הלם( 

   מתח בידודUi. 

  .זרם נומינלי של כל אביזר 

  .דרגת ההגנה 

  .מידות 

  .משקל 

  .דרגת המידור 

   עבודה בסביבתEMC. 

 חתכי כבלים המתחברים ללוח.  -

במידה ויש חריגה מהקטלוג, חישובי אקסטרפולציה: טרמי וזרם קצר, במידה   -

 מופיע בקטלוג המבנה. החישוב ילווה בהסבר.והוכנס ציוד חריג אשר אינו 

 חישוב עליית טמפרטורה במקרה של אוורור מאולץ.  -

 קטלוג הציוד או דפי אינפורמציה.  -

-  RDF – מקדם הבו זמניות 

 דרגת הזיהום.  -

 הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.  -

 דרגת האטימות.  -

 ם.האם הלוח מיועד לשימוש אנשים מיומנים או לא מיומני  -

 תנאי שירות מיוחדים, במידה ויש צורך.  -

 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור : 

 חיבורי פסי צבירה ללוח ותעודות בדיקה. 

 תיאור מפורט של החיבורים בין הלוחות אם מסופקים בחלקים. 

 תכנית העמדה על הרצפה של החלקים השונים. 

 תעודת הסמכה בתוקף של היצרן המקורי. 
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 הצהרת יצרן –' נספח ג .//

 הצהרת יצרן 

 

 אנו החתומים מטה 

 

 שם היצרן ______________________________ 

 

 מצהירים, על אחריותנו לכך שלוחות חשמל 

 

 שם ודגם המוצר: ________________________ 

 

 אשר סופקו בפרויקט ______________________ מספר העבודה ________ 

 

 .62208IEC -ו 61439יוצרו לפי תקן ת"י  

 

 המסמך נכתב ב )מקום( _________________     תאריך ______________ 

 

 תפקיד החותם: _________________________ 

 

 שם החותם: ___________________________ 

 

 מורשה חתימה מטעם החברה 

 

 חתימה: _____________________________ 
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 שילוט וסימון -נספח ד'  .0/

 

 שילוט על הלוח 

 

 שם היצרן: ___________________ 

 

 דגם הלוח: ___________________ 

 

 61439-2תקן: ת"י  

 

 לוח מספר: __________________ 

 

 מוזן מ: __________________ 

 

 סוג הזרם: ___________________ 

 

 מעגלים ראשיים מתח עבודה: ______ 

 

 IPדרגת ההגנה:    

 

 __________________ זרם נומינלי: 

 

 Icwזרם קצר:  

 

 יצרן לוחות מורשה 

 .00995היצרן מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ליצור לוחות לפי תקן   .9

 - שנים לפחות ביצור לוחות חשמל מורכבים לתעשייה 7היצרן בעל ניסיון של   .9

 הכוללים מתנעים.

 7של לפחות  -כבותהקבלן בעל ניסיון ביצור לוחות חשמל עם מערכות בקרה מור  .9

 שנים.

יצרן תא הבקרה יהיה יצרן מומחה לתחום זה ומוכר במשק הלוחות כיצרן לוחות   .0

 כגון ליטווק או ש"ע. -בקרה
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 כבלים  08.10

 כבלים למתח נמוך 08.10.1

הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל  80.98.9.9

 אורך הכבל 

יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול )לא יתקבל כבל ממ"ר  6מעל חתך 

 . FR3 -  N2XHבחתך סקטוראלי (. הכבלים יהיו  בעלי בידוד 

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים  ו/או בריטיים  80.98.9.9

אם  וולט . ב 1000בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 

הכל בהתאם לתקן  –דקות  10ק"ו חילופין  למשך  3.4יבצע גם בדיקה במתח  –יידרש 

 הוצאה עדכנית. 547ישראלי 

על הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הייצור. לא יתקבל כבל מתאריך יצור  80.98.9.9

 ישן.

ל( נעלי כבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומיניום מובדל" )מצופה בדי  80.98.9.0

 ולא יותר  שימוש בנעל כבל עם דסקיות דו  מתכתיות

 כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים )אחד מהשני( כמפורט להלן:   80.98.9.9

 ס"מ 10 –מרחק בין כבלי מתח נמוך   -

 מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד   -

פקח בכתב ס"מ לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המ 30  -

 להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.

 מוליכי הארקה יהיו גמישים )לא תשולם כל תוספת כספית( . 80.98.9.0

 F.R.9יהיו מסוג  ו N2XH יהיו מסוג כל הכבלים  80.98.9.9

 

 ספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר ה   08.11

 מנהל פרויקט ומנהל עבודה באתר            

תאורה, לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי  

אחרים ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות  קשר מערכות מתח נמוך ,יו.פי.אס., 

הקבלן חייב לספק מידע כפי שיידרש אם יידרש, מידות, תיאורים, הדרכה  גנרטורים וכו'

 וכל הדרוש לתאום העבודה ו/או להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

 

 ל יעסיק בשטח בנוסף לצוות החשמלאים גם:קבלן החשמ 

 בדרגת חשמלאי הנדסאי. -מנהל עבודה  - בדרגת מהנדס חשמל -מנהל פרויקט   -
עבודה מורשה  ללא נוכחות מנהל-הקבלן לא יורשה לבצע כל עבודות חשמל באתר -

 לחשמל.
 שמלאי.ח חייבים להיות בעלי תעודת - העובדים באתר - כל עובדי קבלן החשמל -
 באחריות  הקבלן להציג תעודות חשמלאי של כל העובדים באתר. -

 5ניסיון של  הקבלן יעסיק מהנדס מומחה לבקרת מערכות בעל - מהנדס בקרה -
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 שנים, ניסיון בתחום הבקרה.
 

 בדיקת  המתקן ומסירתו  08.12

 לפני מסירת המתקן למפקח, ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל  

מנת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים שביצועם יידרש על כל הטפול בהז

 .ידם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו

רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או  

הסתייגויות יימסר המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית  המתקן ייחשב 

ר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת כמשולם באופן סופי רק לאח

תכנית עדות לנציג המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים 

 של העבודה.

 

 ותיק מתקןתוכניות עדות  08.13

 בסיום העבודות יקבל הקבלן דיסקט מהמתכנן שיכלול את התיכנון המקורי.     08.13.1

 סטים  4את כל השינויים שבוצעו במהלך העבודה, ויגיש  הקבלן  ישרטט    

 של תוכניות ודיסק.     

 תיקי מתקן הכוללים: 3הקבלן ימסור    08.13.2

 .As Madeתוכניות   -

 קטלוגים של הציוד שסופק.  -

 הוראות הפעלה ואחזקה.  -

 רשימת חלקי חילוף לרבות מספרים קטלוגיים.  -

 ר בודק חשמל ומכון התקנים.התיק יכלול אישו   08.13.3
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 אופני מדידה מיוחדים 6/.08

 התחשבות עם תנאי החוזה: 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות  

המפורטים )כתובים ומשורטטים( במפרט טכני, כתב הכמויות ובתכניות. המחירים 

ת הכרוכות במילוי התנאים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאו

הנזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים באתר, לרבות 

תנאי חברת חשמל וחברת בזק. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על 

ידי המזמין כסיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל 

 סוג שהוא. 

 

 מחירי היחידה  

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים בנוסף למפורט באופני  

 את ערך:  08מדידה מפרט כללי למתקני חשמל 

 כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים .9

 בעבודה והפחת שלהם. 

מפרט הטכני, כתב כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ותיאורי ה .9

 כמויות ותכניות. 

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'.  .9

הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העבודה  .0

 ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 

וכן שמירת העבודות שבוצעו  אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם .9

 עד לקבלת המתקן ואישורו הסופי ע"י המזמין. 

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'.  .0

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  .9

 המוקדמות והמקריות. 

ט, ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר התנאים וההוראות של המפר .0

 התכניות וההזמנה מחייבים אותן. 

ביצוע חורים, חריצים, מעברים בכל גודל נדרש בקירות ותקרות בכל העוביים  .5

 להעברת צינורות וכבלים בניסור בלבד.   

 

-בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט", יכלול הסעיף את אספקת הציוד  ואת כל עבודות  

לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונות, חיבור הלוואי והחומרים וציוד העזר  הדרושים 

חשמלי, הפעלה והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך 

 השינוי באופן יחסי לערכו, על סמך ניתוח מחירים. 

 כוחו. -עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או בא 
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כל הכמויות ניתנו באומדן. הכמויות המעשיות תהיינה לפי המדידה בשטח והקבלן  - כמויות 

 יהיה אחראי לגבי כמויות החומרים והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה. 

 

כל עבודה תימדד מדידת נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן( בהתאם לפרטי התכנית,  - מדידה 

עה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבו

את כל ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה 

 ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. 

 

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:  

 ות לאישור  ותוכניות עדות.תכני .9

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים,  .9

 בדיקת המתקן. 

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .9

סימון זיהוי לכבלים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי זרם,  .0

 ות וכו'. בתי תקע, לוחות שר

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה  .9

 חודשים לאחר הפעלת המתקן. 

 

 תכולת המחירים  

פרט אם צוין אחרת במפורש, כוללים המחירים הספקה לאתר, התקנה וחבור וכן  

תקנו בדיקת והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים  )ובתנאי שהו

המחיר המוצע יתייחס  -ע"י הקבלן(. תאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד

 לגבי כל המצוין במסמכי החוזה והתוכניות. 
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 תיאומים  

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים 

ת תיאום אילו ללא הבדל לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולו

 באם התאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כשלהי. 

 

 תוכניות ופרטים  

אותן תכניות שתתווספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו  

 הופיעו במכרז והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 

 

 אביזרי עזר 

 היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את:  מחירי 

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של  

כתב הכמויות, כולל מתקן התליה לסולמות כבלים, לתעלות כבלים, לגופי התאורה, 

של צינורות לתעלות פסי צבירה וכד', כולל פרופילי ברזל מגולוונים להתקנה משותפת 

 או כבלים במתקן. 

המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד, וכן את כל  

שאר חומרי העזר ועבודות הלוואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת 

המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג 

, עם מכסה נסגר ע"י ברגים ועם מהדקים, בולצים, פ"צ, וכד' עבור כבלים כבה מאליו 

 ממ"ר. 16בחתך עד  

  

 דוגמאות  

הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבור 

דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה 

 .ללא תוספת כספית -ק דוגמאות ולהתקינן באתרושימוש. על הקבלן לספ
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 צינורות 

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם:  .9

ממ"ר באותם 4קופסאות הסתעפות ומעבר וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  

מ"מ ומעלה  המחיר  36 מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים.בצינורות בקוטר

 מ"מ.  8השחלה בקוטר  כולל חבל

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם:  .9

קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה, קשתות 

 סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 

 צינורות מגולוונים כוללים גם:  .9

חוטי השחלה, קשתות,  תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים,

 מופות, ניפלים וכו'. 

מ"מ קוטר  8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון   3" צינורות פלסטיים גדולים מעל .0

מ"מ  2בכל צינור עם רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי 

 מתוחות ומתוחזקות ע"י חבקים לקצות הצנרת. 

במחירי הצנרת והסולמות לרבות סגירות  מחיר המעברים, חורים, חריצים כלול .9

 מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות. 

מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות  .0

 החפירה, הכיסוי )שאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך(. 

מ"מ כל   6לה קוטר  רשת זיון קB200עטיפת בטון לצנרת כוללת גם : בטון  , .9

 ס"מ, העמקת החפירה מתחת לצנרת ובצדדים.15

 4עם מכסה הנסגר ע"י  –הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  .0

 ברגים.

הצינורות המופיעים בכתב הכמויות הינם עבור מקומות שלא כלולים במחיר  .5

 הנקודות.

ות ובטון ותיקון בבטון צינורות בהתקנה סמויה כוללים גם פתיחת חריצים בקיר .98

 לאחר הנחת הצנרת.

 

 הארקות  

 ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר. 
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 כבלים ומוליכים  

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות ומיוחדות  

זוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות )למוליכי אלומיניום(, תגיות סימון, חבקים, חי

ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד'. 16 משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך  

אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמוליכים בהם אם מונחים או 

 מושחלים. 

 

 תעלות וסולמות כבלים  

ים, מתלים ותמיכות מגולוונים כל  תעלות כבלים כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפ 

תקע בקטעים, צביעה/ גילוון לפי הדרישה  -מטר, הארקתו, ביצוע בצורת שקע  1.5

בפנים ובחוץ, פניות בגירונג, זוויות, שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי חיבור 

. נקובים מגולוונים בתעלות אנכיותZ  לתעלות המסתעפות, פלנשים סופיים פרופילי

ס"מ  5 המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזוויתנים או פרופילים בעלי צלע  של

 מ"מ. 3כוללות מכסים קפיציים ועוביין  PVCלפחות. תעלות 

 התומכים יהיו אוריגינליים של חברות המתמחות בתחום זה.

ות , התעלות כוללות  במחירן גם פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעבר התעל 

 ותיקוני הפתח בבטון. 

 

 לוחות חשמל  

 אספקה המבנה הובלה והתקנה באתר.  -

 לקיחת מידות בשטח והגשת תוכניות יצור לאישור המזמין.   -

 גם אם אושרו ע"י המזמין(. –)מידות  באחריות הקבלן  

 פסי צבירה, מבודדים, קונסטרוקציות ברזל, מחיצות, פתחים, חיזוקים.  -

 ויץ לכל אביזרי הלוח.שילוט סנד -

 שילוט פלסטי לכל המוליכים לרבות פאזות, אפס, הארקה פיקוד.  -

 באם תנאי השטח דורשים  זאת. - הכנסת הלוח בחלקים  למבנה  -

 ביצוע מחיצות בין  השדות השונים של הלוח. מחיצות שלמות.  -

 כל הדרישות המפורטות במפרט הטכני.  -

 

 צביעה  

 לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים.  צביעה ותיקוני צבע

 

 חומרי עזר 

חומרי עזר בגין קטעי כבלים, מוליכים, צינורות, הדרושים לחבור האביזרים כלולים  

 במחיריהם, לרבות ברגים, אומים, דסקיות וכו'. 

 

 סימון אביזרים 
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ן "דיימו" מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכן ע"י סרט סימו 

בגוון שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. 

 לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדויץ פלסטי חרוט. 

 

 פירוק מתקנים קיימים 

 פירוק של מתקנים קיימים כוללים את ביצועם בשלבים עפ"י החלטות המזמין וקביעתו.  

 

 נקודות 

 לליכ

כל הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות אספקת והתקנת הצנרת, המוליכים והכבלים בין 

 מקור הזינה לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי או תקשורת, חיווט וחיבור בקצוות. 

 

 נקודת מאור להתקנה גלויה 

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן :  

ממ"ר מושחלים בצנרת  1.5ת עם מוליכים מנחושN2XYכבלים מסוג   .9

 ומחוברים בלוח חשמל, בג.ת. ובמ"ז. 

מ"מ, מותקן בהתקנה סמויה,   1.5צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  .9

לרבות חציבות בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י 

 ברגים.  4

 תקנה סמויה. אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בה x  1 10מפסק זרם  .9

 כל ציוד עזר ושילוט. .0

 YX2N (2.5X5 )( 2.5X4או )  (,x4 1.5(  או ) x 3 2.5( או ) x3 1.5כבל יהיה )ה

YX2N.ללא הבדל במחיר הנקודה , 

 

 הערה:  

ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור. במקומות  בהם קיים  -עבור מ"ז מחליף שני  

 ן כל תוספת כספית בגין תוספת מוליך. לא תשולם לקבל -ג.ת. דו תכליתי לחרום 

 

 אמפר להתקנה גלויה 1X16נקודת כוח פאזית לזרם  

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן: 

ממ"ר מושחלים בצינורות או בתעלות  2.5עם מוליכים בחתך  N2XYכבל מסוג   .9

 ומחוברים בלוח חשמל ובשקע.

ו צינורות פלסטיים כפיף כבד כבה צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, א  .9

מאליו מעל תקרות ביניים, מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם מכסה הנסגר 

 ברגים. 4ע"י 

( ס"מ 1.5X1.5במידות ) P.V.Cכוללת הנקודה גם תעלות  –אם נדרש בתוכנית   .9

 ( ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים.1.5X3או  )
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 גם הנדרש בתוכנית, מותקן עה"ט.אמפר, מהד 1X16שקע חד פאזי לזרם   .0

 

 כולל: – KBS -אטימת פיר כבלים ב 

וציוד     לרבות הכנת משטחים ומסגרות וכל העבודות KBSאספקה והתקנת טיט   -

 העזר.

    שעות. יש למסור קטלוג 3העובי והחומר יתאימו לחסימת מעבר אש במשך   -

 וחישובים.

בחומר  מעכב    אש  -ים בשני צידי הפירמחיר המשטחים כולל בתוכו ציפוי הכבל  -

 ס"מ. 50לאורך של   –

 ותקן ישראלי. DIN 4102וכן   BS 476החומר  יתאים לדרישות  תקן   -

 גודל הפתח. -המדידה לפי מ"ר   -

 

 תאורה כולליםהגופי  

 אספקת והתקנת גוף תאורה מדגם נדרש , לרבות ברגים וציוד העזר.  -

 נורות.  -

 קבלים.  -

 משנק  אלקטרוני תוצרת אוסרם או פיליפס   -

 .2יהיה  – W28X2מספר המשנקים בג.ת.   -

 .2יהיה  – W14X4מספק המשנקים בג.ת.    -

 פסי פח מגולוון   נפרדים. 2כולל חיזוק לתקרת הבטון ע"י  –בתקרות אקוסטיות   -

 הגשת דוגמאות לאישור המזמין.  -

 

 ציוד וחומרי עזר 

החומרים,  המערכות שבכתב הכמויות כוללות את כל ציוד העזר,מחיר האביזרים   

 והעבודות הדרושים להתקנתם והפעלתם המושלמת.

 

 שילוט 

הציוד יהיה סנדויץ מחוזק   מחיר השילוט כלול במחיר הציוד המופיע בכתב הכמויות 

 עם ניתים כנדרש במפרט הטכני והתוכניות.

 

 גילוי אש 

 מכל סוג שהוא –גלאי עשן  

 לאי מהדגם הנדרש במפרט ובכתב הכמויות, מותקן ומחווט.ג  -

-הגשת תוכניות ספק מופרטות, לרבות חישובי מכלי גאז, קוטר צנרת ןכדומה  -

 עפ"י תקן.

 בדיקות.  -
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 נקודת גילוי אש 

הנקודה מתייחסת לנקודת הזנה לגלאי עשן, לחצנים, צופרים, מנורות סימון וכל   -

 וכולל:-אביזרי הגילוי אש

   אדומה תקנית וקופסאות הסתעפות תקניות.צנרת 

   0.8     בין רכזת לבין אביזר גילוי. )חתך מינימלי  –כבל תיקני לגילוי אש 

 ממ"ר(.

  .הגשת תוכניות ביצוע לאישור המזמין 

  .הפעלה ובדיקות 

 

 מפסק מגנטי לדלת 

 סוויצ'( המשמש לזיהוי פתיחת דלת.-M.Sמפסק מגנטי )מיקרו%   -

 כבל וצינור.-ן רכזת פריצה לבין מפסק מגנטינקודת חיבור בי  -

 

 מתוכנת ראשי לבקרת מבנה PLCבקר  

 .I/O 988-בגיבוי חם חומרתי מתאים ל PLCבקר מתוכנת   -

 וכן חומרה. ICP/IPפרוטוקול תקשורת   -

 חיווט בין מהדקי השטח לבין הבקר.  -

 כל ספקי הכח ומתאמי התקשורת הדרושים במסגרת העבודה.  -

-  

 דיסקרטי1אנלוגי I/O 50-כרטיס ל 

המוגדר לעיל. )ללא הבדל מחיר  PLCדיסקרטי או אנלוגי לבקר  I/O 99-כרטיס ל  -

 לכניסה או יציאה(. 

תכנות מלא של הכרטיסים עפ"י פרוגרמת המפרט הטכני וכפי שיימסר בזמן   -

 העבודה.

 תושבת ומתאם לבקר האם.  -

 חיווט.  -

 כספי.הכרטיסים למתחים שונים לפי הצורך וללא הבדל   -

 ספק כח לתושבת/מתאם.  -

 כל הציוד הדרוש לתוספת ערוץ נוסף.  -
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 עבודות טיח   .00
ראה מפרט כללי לעבודות טיח שבהוצאת הוועדה הבין משרדית  –לגבי העבודות האלה  

 המיוחדת בהוצאה האחרונה.

 

 כללי   00.00

 מפרט זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחוץ  

מפורשות בתכניות, או במפרט המיוחד , קובעות  בכל מקרה שלא נקבעו הוראות 

של המפרט הכללי של הוועדה הבינמשרדית ו/או לפי הנחיות ספקי  85הוראות פרק 

ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות הוראות התקנים הישראליים המעודכנים בכל 

 הנוגע לטיב החומרים וכו'.

 ב'.-מלא א' ו 9598תקן  

 

 דוגמאות  /00.0 

מ"ר לפחות מכל סוג  9.8 –על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ  

ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר  טיח לאישור המפקח, את הדוגמא המאושרת

 הבניין וקבלתו.

 

 בנוסף להוראות הנ"ל נקבע כי: 

   בשני הכיוונים, גמר השכבה  סרגל טיח הפנים יבוצע בשתי שכבות , ישר וחלק עם

 העליונה בשפשפת לבד.

   מתחת לטיח חוץ מכל הסוגים תבוצע שכבת הרבצה. מחיר השכבה הזו כלול

 במחיר טיח החוץ מכל סוג.

 

 הנחיות כלליות לעבודות טיח:  00.00 

  הכנת השטחים 

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום 

ע"י המפקח. על פי הצורך ועל פי דרישת המפקח  רשת פלסטית מאושרתבפגישה ה

 יש לבצע גישורים ברשת ברזל.

המילוי יבוצע  .9:9)ללא סיד וטיט(  חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט

לכל האורך והעומק עד קבלת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות 

 ת.מסוימים יש לבצע כיסי ברשת פלסטי

  עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד.

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

בת טיח המפקח. בעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה כשכ על ידי שיאושרו

 נוספת.
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  פינות וחריצי הפרדה 

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים יהיו חדים 

, בכל פינה )מישורית או אופקית( יותקן וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים

 .)טיח חוץ או פנים( מתועשת מגולוונת עם פינת פלסטיק XPMפינת 

מ"מ לפי  9-98מ"מ וברוחב  98רה, יש לעבד חריץ בעומק בין הקירות והתק

 קביעת 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 -כטיח ליישור בטונים. הכוונה לטיח בעובי של 

 קירות ועמודי בטון לצביעה ו/או לציפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מישרת.

  

  טיח פנים רגיל 

 טיח כהכנה לצביעה

, במפרט הכללי 858999טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף 

 מר חלק.ג –מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  99בעובי 

 טיח כהכנה לשליכט דקורטיבי

 הכל בסעיף קטן א', אך ללא שליכט.

 

   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 

פקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד דרישה זו כעקרונית והמ

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 

לציפוי שליכט דקורטיבי יבוצעו ללא  המיועדים לצביעה קטעי טיח שמיועדים

 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

" במינון לפי הוראות היצרן או שווה ערך. סומך התערובת  099יהיה דוגמת "סולן 
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יהיה ממין השמנה הסמיכה. הרבצה תבוצע על הקיר בכך טייחים ותכסה באופן 

 מ"מ. 0שווה את כל השטח בעובי מינימלי של 

 מ"מ לפחות. 99ביצוע שכבה שנייה בעובי של 

סינתטי דוחה  ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן ותמיסת חומר 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'.

וחלט, לפני ימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש מ 9יש לבצע אשפרת הטיח במשך 

 שכבת הציפוי העליונה. התחלת 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  ה "כימית" הציפוי העליון , הכל בהתאם להנחיותיתקוף מבחינ

 הציפוי העליון ובתאום עמו, כל זה ללא תוספת למחיר שנקוב בכתב הכמויות.

כאמור בהסכם, לא יהיו תוספות בגין  המחיר היינו מחיר פאושלי  המדידה:אופן 

 מדידה.

 

  סרגלי פילוס ופינות 

רגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בס 

 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 

על המקצוע השונים )כגון: כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי ב

נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין 

 ללא תשלום נוסף. –טיח  -הקבלן במסגרת עבודות ע"י טיח חדש לקיים יבוצעו

  

  )רשימת עבודות והספקת חומרים )קבלן 

רגיל, פינות הספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט שליכט 

 גרמניות )למעט שליכט צבעוני(.

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.

ים בטון משקופים עיוורים, חלונות, דלתות וצנרת חשמל, מים ומזגנים, תיקונ

 לאחר התקנות צנרת ברצפה לבטן עם סומסום.

 בסיום העבודות ריכוז הפסולת במקום אחד באתר. האתרניקיון 
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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

 )על פי הצורך(. צול ברשת רביץ 0סגירה צינורות 

 השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקנות.

 כל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית. 
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 עבודות ריצוף וחיפוי  .0/

 כללי  /0.0/

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

  .עבודות הכנה 

  .עבודות ריצוף וחיפוי 

 ן בשירותים ריצוף באריחי גרניט פורצל .9

 חיפוי משטחים באריחי גרניט פורצלן  .1

 חיפוי משטחים באריחי קרמיקה  .2

 

 דוגמאות  0.00/

  :הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות 

 דוגמאות של כל סוגי הריצוף והחיפוי בהתאם למפרט ובאיכות טובה.

בתחילת העבודה, על מנת למנוע עיכוב  המנהלהקבלן יגיש את הדוגמאות לאישור 

 ת האריחים במידה ואלה לא עונים על הדרישות.באספק

 

 ובדיקות  ((Mock-upsדגמי דמי   0.05/

  :הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים 

 DESIGN             דגם 98/98מ' רבוע של ריצוף אריח גרניט פורצלן  9  .9

BURRO R10/R12   עפ"יתוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בשילוב 

 המנהל.אושר ע"י שיתכנית, ובגוון 

דגם  98/98' רבוע של חיפוי קיר ושיפולים של אריח גרניט פורצלן מ 9  .9

DESIGN BURRO R10  אושר שיתוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע, בגוון

 ע"י המנהל.

 PERGAMONדגם  90.9/08, 98/08מ' רבוע של חיפוי קיר בקרמיקה  9 .יא

GLOSSY  אושר ע"י המנהל.שיתוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון 

 

 עבודות הכנה והנחיות כלליות  0.06/

לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי  

של המפרט הכללי ואשר יתאימו לעמידות שחיקה למבני  08889בהתאם כמוגדר בסעיף 

 ציבור.

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף  

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות 

 המאושרות כאמור.
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לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה  המנהלחומרי הריצוף והחיפוי יאושרו על ידי  

 והמיון של החומר מתוך אותה סדרת ייצור.

חיפוי )בדוגמה( הן לקירות והן רשאי לדרוש סידור אחר של חומרי הריצוף וה המנהל 

 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 

 מלט בכל השטח. להיות נקיים מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט

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(.

שהוא בכמות לפי דרישת  הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג 

 .רצון המנהלהמפקח ולשביעות 

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.

 988וצב העשוי מתערובת של חול הצמנט בשיעור של הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מי 

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 

בערמה שטחים קטנים יחסית לפי מידת התקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תוכן 

 מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי.

 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  

 של "פקורה" או ש"ע. A155רטיבות כדוגמת 

 

  חיפוי קירות וריצוף בקרמיקה 

אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. החרסינות יתאימו 

בת"י  0( סוג א'. אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה 9) 990לדרישות ת"י 

 .9999. אופן ההדבקה לפי ת"י המנהל( מידות וגוון לפי בחירת 9) 990

יצוע עבודות החיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד כתשתית לחיפוי. לפני ב

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.

וסדרה אחידים, כמו מידות כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור 

כן, הגוון חייב להיות אחיד. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל 

אריח שאינו מתאים בשל גודל גוון או פגם. הקבלן יזמין כמות מרצפות עודפת 

 למחושב וזאת כרזרבה לליקויים ולתיקונים שיידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי.

ירות כמפורט במפרט הכללי. החיפוי יבוצע בקווים אריחי הקרמיקה יונחו על הק

 ותעוברים, ישרים, בשני הכיוונים,. מידת האריחים כמצויין בתכניות האדריכל
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 ובכתב הכמויות. סידור הנחת האריחים יהיה לפי תכניות החיפוי של האדריכל.

בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל שטח המרצפות, 

א יישאר אף מקום ריק. בגמר העבודה תיעשה בדיקה ובמקומות שיימצאו כך של

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 

כיוונים. המרווחונים יושארו במקום עד לייבוש מלא של השטח. הפוגה לשני ה

, לאחר בניית דגמי הדמי, בכל שטח או חלקי שטחים או המנהלהכל לפי דרישת 

בסוגים שונים של מרווחונים באותו איזור. בכל מקום בו יהיה הפרשי גובה 

 ורך.בריצוף )חדרים רטובים, מרפסות( יש להניח פס אלומיניום בהפרדה לכל הא

העבודה כוללת חיתוך אריחים במסור במידות מיוחדות בצורות שונות בזוויות 

שונות לרבות חיתוך בעיגולים לקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש 

החיתוכים. על פי העיצוב בתכנית באופן שגם בין אריחים חתוכים יישמר מרווח 

הכל לפי התכניות או דרישות מ"מ אם לא נאמר אחרת,  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. 

 על פי אדריכל בגוון לבחירת על פי בחירתו.

צבע הרובה ייקבע בעת  -שום הרובה יהיה בהתאמה מלאה להוראות היצרן יי

 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 

 ים התחתונה לבין הרצפה.לסתום בחומר הנ"ל את הרווח שבין שורת האריח

עבוד 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.

 

 

  המחיר תכולת 

המחירים כוללים סידורי שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי 

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.

)חלוקה( מפסי אלומיניום/פליז, בין חדרים ובין פנים וחוץ, יבוצע  תפרי הפרדה

 לפני האיטום לקבלת האיטום עליו, אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויות. 

, המנהלהריצוף והחיפוי יהיו בקווים עוברים או בדוגמא אחרת לפי דרישת 

 לרבות ניקוי ודינוג בכל מקום שיידרש.
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, כגון חדרי שירות, מתחת ללוקרים וכו', הליטוש של השטחים היצוקים באתר

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.

ילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני במקרה של ש 

. יצויין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את כל המנהלורלוונטי עד לאישור 

שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות 

שר ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, א

 לא ישולמו בנפרד.

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 

 קה הנדרשת ליצירת ההעגלה.כלולה גם הרול

 

 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.

 

י + פוליאתילן, או לוחות מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גל

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 

ממחיר היסוד  0%ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצויין בתוספת 

 הנקוב בגין פחת.

 

השיפולים יבוצעו שקועים במישור הקיר כך שתתקבל מישוריות אחת אחידה בין 

 הטיח לשיפולים, וזאת בכל סוגי הריצוף.

 

 חיפוי וריצוף משטחים  0.03/

 ריצוף אריח גרניט פורצלן /0.03.0/

ב קרמיקה" תוצרת "נג R10סליפ -אנטי  DESIGN BURROדגם  98*98גודל כל אריח  

זאת על פי תכנית  -אדריכל ובשילוב אריחים ללא דוגמא ועם דוגמא  י"עפאו ש"ע בגוון 

 .ותהאדריכלבתוכניות הפריסות ולפי סידור 
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העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף,  

 לית. מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הריצוף האדריכ

 .ר"מלפי  אופן המדידה: 

 

 חיפוי קירות באריח גרניט פורצלן 0.03.00/

תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון   DESIGN BURROדגם  98*98גודל כל אריח  

זאת על פי תכנית הפריסות ולפי  -אדריכל ובשילוב אריחים ללא דוגמא ועם דוגמא  י"עפ

 .בתוכנית האדריכלותסידור 

ות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף, העבודות כולל 

 מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. 

 .ר"מלפי  אופן המדידה: 

 

 חיפוי קירות באריח קרמיקה 0.03.05/

תוצרת "נגב קרמיקה"   PERGAMON GLOSSYדגם 98/08-ו 90.9/08גודל כל אריח  

 בגוון לבן מבריק.או ש"ע 

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף,  

 מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. 

 .ר"מלפי  אופן המדידה: 
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 צביעהעבודות   .//
וועדה הבין שבהוצאת ה 99ראה מפרט כללי לעבודות צביעה פרק  –לגבי העבודות האלה  

 .9889משרדית המיוחדת 

 

 כללי  11.00

 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 

  המנהלות כמפורט להלן ו/או לפי דרישת מערכות צבע נוספ . 

   הצביעה תעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והוראות היצרן. הגוון יהיה

 .המנהלבהתאם לדרישות 

 

 דוגמאות  /0.//

על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, שבועיים לפני  

על המבצע לתקן את הדוגמאות ולהחליף תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר. 

הפרטים לפי הנחיות המפקח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח, עד לגמר 

 העבודות.

 

 חומרים ומוצרים1הרכב ותכונות החומרים 

מערכות צבע להלן. הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות היא לפי  

 שיקול דעתו של המפקח.
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 הנחיות לביצוע  00.//

לפני הצביעה על הקבלן להכין את השטח לצביעה עם שכבת מרק )שפכטל( שכבה זו  

 תעשה על טיח יבש לחלוטין ונקי מחול )משופשף(

 

   :גימור וגוון 

, לפי קטלוג ייצרן. הגימור הסופי יהיה חלק המנהלהגוונים יהיו לפי בחירת 

לקבוע אמצעי בקרה לשמירת  . הקבלן יתחייבהמנהלואחיד, בהתאמה לדרישות 

הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. 

יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע  המנהל

הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש 

 יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

 

  השכבות פר מס 

, הוא מס' מינימלי נדרש 99מס' שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק 

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 

או המפקח לעניין זה היא  המנהלשל  לקבלת גוון אחיד. מודגש בזאת, כי דעתו

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. 

היתר גם שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון. הכנת השטח תכלול בין 

 הסרת לכלוך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חורים.

 

  צביעת מוצרי מסגרות 

הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון פגמים בגלוון, על ידי צבע אבץ 

שכבות, צבע יסוד "מגינול" אפור ושתי שכבות צבע  9מיקרון ותכלול לפחות  98

ביעה תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון עליון. במוצרים שאינם מגולוונים הצ

שכבות צבע יסוד תואם לצבע עליון  9פגמים מקומים בשפכטל, ותכלול לפחות 

 ושתי שכבות צבע עליון.

 

  צביעה בשכיבה 

 מ"ר ייצבעו בשכיבה. 8.9משטחים שגודלם עולה על 

 

  אופן הצביעה בשכבות 

 יש להקפיד על צביעה על משטח יבש לחלוטין.
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מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכבות הרשום  יש להקפיד על

לכל מערכת צבע הוא מינימלי, מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור 

 . כיסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן.המנהלבאישור 

 

  מערכות צבע 

התיאור  הרשימה המופיעה מטה כוללת עבודות שאינן בהזמנת העבודה, ומתן

 הטכני הוא במידה ותהיה דרישה לכך.

 "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 

 טחים מטויחים בלבד(.צביעת יסוד "בונדרול" )במש

 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.

 "אקרינול" מדולל בשתי שכבות.צביעת 

 צבע סינטטי "סופרלק"

צבע ראשון סינטטי  –"אנטירוסט" אדום/אפור. לעץ  –שכבת יסוד: למתכת בלבד 

 שכבות. 9-9

 שתי שכבות. –שכבה אחת, למתכת  –צבע "סופרלק": לעץ 

 צבע סינטטי "איתן" 

 שכבה ראשונה "איתן חום", מילוי פגמים, שכבת יסוד "איתן".

 שכבות, לפי הנחיות היצרן. 9-9"איתן"  צביעת

 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.

 אתר.תיקוני צבע יסוד כנ"ל, לאחר ההרכבה ב

מיקרון מדוד  988, בעובי המנהלשכבות צבע "פוליאור", בגוון לפי בחירת  9גמר 

 ביבש.

 

  "סופרקריל" 
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צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל" תוצרת 

, הכל לפי הוראות היצרן כמפורט המנהל"טמבור" או ש"ע בגוון על פי בחירת 

 להלן:

 לכלוך ושומן וסתימת חורים. הכנת השטח על ידי הסרת

 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 האלמנטים הנושאים בלבד (

צבע חד רכיבי על בסיס מים תופח, למבני פלדה המסופק על ידי  -תיאור המוצר

 " אנגליה, או ש"ע.COPONחברת "

 .המנהלעל פי בחירת  -גוון הצבע 

רכיבים יש לערבב להומוגניות שלפני  –הצבע חד  –הכנת השטח וערכת הצבע 

 השימוש.

מק"ט  EA-9ד אפוקסי . יש ליישם יסוSA 9.9ניקוי אברזיבי לדרגה  -על הפלדה 

מיקרון. בצביעה על צבע קיים יש לבצע לפי  98שכבה אחת בעובי  005-898

 הוראות הייצרן.

הסקת שומנים וחספוס מכני על פני השטח. יסוד אפוגל שכבה  -על פח מגולוון 

 מיקרון. צביעה על צבע קיים מחייבת התייעצות עם היצרן. 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.

 עבור אלמנטי פלדה לא גלויים

של "טמבור" )קוד  COPON PYRO TECH SPXנה מפני אש בחומר ציפוי הג

( 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.

 אישור מכון התקנים

 בדיקה מאושר לביצוע על צביעת ההגנה מפני אש. על הקבלן לקבל אישור מעבדת

 

   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 

 ך ייבוש הגוון הלבן. שעות בין שכבה לשכבה לצור 0שעתיים או 
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  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.

במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות   .9

 דטרגנט חם בהתזה.

+  GL 08%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)זת תערובת גרגרי פלדה הת  .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

במידת הצורך, ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש   .9

דה והמוצר לא יאושר על ידי הלקוח, המוצר ייפסל ויוחזר . במי90גרעין 

 לגילוון.

 

  צביעה 

או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של  TRIBO (FRICTION) -איבוק בשיטת ה

 OUT(, בעלת תכונות HIGH BILD) HBאבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

FREE GASING  צרת מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתו 08בעובי

הגרמני לדהייה או ש"ע. הגוון  G.S.Bמאושרת לפי תקן  9888"אוניברקול" סדרה 

 .RALובגוון לפי קטלוג  המנהלבתאום עם 

 

  קלייה 

דק',  98למשך  Cמעלות  908-999קלייה הדרגתית בתנור בטמפ' התחלתית של 

 דק' נוספות.  99למשך  Cמעלות  908-998לאחר מכן 

 דק'. 99למשך  Cמעלות  909 -מ לא תפחת המתכתטמפ'  הערה:

 

  קירור 

קירור הדרגתי לטמפ' המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר 

 לפחות. Cמעלות  99-08בטרם ירדה הטמפ' לרמה של 

 

 

  :בקרת איכות 

 בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.  .9

בץ אשר נמדד לפני מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי הא  .1

 הצביעה.
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מ"מ על גבי  9תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של   .2

 לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין.

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את המעקה.  .2

 

  אריזה 

 המוצר יגיע לאתר עטוף ביריעות פוליאתילן עם בועות אוויר להגנה מושלמת.

 מיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.כל האמור במפרט ה

 

  צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון 

 הכנת השטח

במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות   .9

 דטרגנט חם בהתזה.

+  GL 08%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה   .9

98% GH  מ"מ. 8.9-9.8בגודל 

 

  צביעה 

פוליאסטר או -וק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסיאיב

 מיקרון לפחות.  08פוליאסטר טהור בגוון לפי דרישת המזמין בעובי 

האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה  הערה:

או ש"ע. הגוון לפי  UVהגרמני לעמידות בקרינת  G.S.Bמאושרת לפי תקן  9888

 מזמין.דרישת ה

ושכבה שניה  Aהצביעה תבוצע בשתי שכבות. שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון 

, מותאם המנהל, לפי בחירת Bמיקרון בגוון  08בטקסטורה בעובי מינימלי של 

 .RALלקטלוג 

 

  קלייה 

 דק' לפחות, מותנה בסוג האבקה ועובי החומר.  99למשך  ºC 988בתנור בטמפ' של 

 דק' לפחות. 98למשך  ºC909 -חת מטמפ' המתכת לא תפ הערה:

 

  בקרת איכות 

 בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.  .9

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת.  .1

מ"מ על גבי  9תתבצע בדיקת אדהזייה באמצעות משרט במרווחים של   .2

 לוחיות ביקורת אשר יספקו על ידי המזמין.

 מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף.הצגת תעודת התאמה   .2

 

  אריזה 
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כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם בועות 

 אוויר להגנה מושלמת מפני פגיעות ושריטות.

 

  )צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח 

 ם.צבע פלסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושל -קירות בטון 

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:

 כל העבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע הצביעה.  .9

 .המנהלמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות התא  .1

 

  תיקוני צבע 

במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי צביעה ויסוד קירות ותקרות כלולים 

 תיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנהל.

 

  אחריות הקבלן 

נרת וכד', וכמו אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות, מסגרות, צ

כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש שנים מיום קבלת 

 העבודה על ידי המזמין.

 

  בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 

בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד 

 הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה.

הצביעה מד עובי מתאים, מאושר על ידי המפקח, אשר  על הקבלן להחזיק באזור

 ישמש לבדיקת עובי השכבות.

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת 

 הגלויה, לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה.

 

  הקפדה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה 

 קבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:נדרשת מן ה

 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

אביזרים אחרים שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה 

עו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פרט אחת בבניין בזמן שיבצ

 על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים.
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 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת.  .0

הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם, לשביעות רצונו של   .2

 המפקח.
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 עבודות אלומיניום  .0/

 הערה:  

עבודות אלומיניום" במפרט הכללי לעבודות בניין " של "99בהתאמה למספר הפרק " 

 בהוראת הוועדה הבין משרדית המיוחדת.

 

 כללי  /0.0/

 מודגש בזאת, כי כל מוצרי האלומיניום יהיו מסוג א' של היצרן. 

 הדרישות המפורטות מטה מתייחסות לפרטי האלומיניום. 

יניום של הוועדה הבין הנחיות אלו, מהוות תוספת מחייבת למפרט הכללי לעבודות אלומ 

משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה בהוצאת משרד השיכון 

 בהוצאה האחרונה. -

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה והתכניות לבין המפרט הכללי  

 הנ"ל, הנחיות אלה עדיפות ומחייבות.

 דרישות מינימליות., כמפרט מנחה, המחייב 8059רואים את המפרט  

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

  חלונות אלומניום בשירותים. 

  דלתות אלומניום במבנה המסעדה. 

  .קיר מסך זכוכית משולב באלומניום 

 

 דוגמאות  0.00/

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להכין דגם )"אב טיפוס"(  

 , כולל פירזול והרכבה בבניין.המנהלבחירת  של חלון אחד מכל סוג על פי

על כל דגם ו/או  המנהלאין להתחיל בייצור של הפירטים האחרים לפני קבלת אישור  

הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת 

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

כל חלקי הרכיבים, כגון: פרופילים,  , על הקבלן לספק דוגמאות שלהמנהללפי דרישת  

זכוכית לסוגיה, דיגמי פירזול, וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב אשר יידרש על 

 )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבניין. המנהלידי 

( על חשבונו המנהלהקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי  

 א.הו

 

  הגנה על רכיבים באתר 

כל רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית. 

לאחר ההרכבה, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח , לצורך 

 הבטחת מוצרים מפני פגיעה, עד מסירת הבניין למזמין.
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  בדיקות מעבדה 

נט בחזית, במעבדת מכון התקנים ועל פי המזמין רשאי לדרוש בדיקת כל אלמ

בתקן המתאים וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים 

שהוא מציע לדרישות המפרט, כל הבדיקות הנ"ל, לרבות בדיקות חוזרות, אם 

 תידרשנה, תהיינה כלולות במחירי הסעיפים ולא תשולמנה בנפרד.

 

 ת אלומניוםהנחיות כלליות לביצוע עבודו  0.05/

  קבלנים לביצוע עבודות אלומיניום 

והמפקח רשימת קבלני משנה )רשימת שלושה  המנהלעל הקבלן להגיש לאישור 

 קבלני משנה לפחות( לביצוע עבודות האלומיניום וזאת לפני ביצוע העבודות.

רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל קבלן משנה לביצוע עבודות, כפי שימצא  המנהל

שימה כזאת, תהיה הרשימה ממנה יבחר הקבלן את קבלן המשנה שלו לנכון. ר

 לביצוע העבודות הנ"ל.

 

  התאמה לדרישות התכנוניות 

והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית  ותתכניות האדריכל

מחייבת, ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה שבכתב 

ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה על ידי הכמויות( ייעשו על ידו 

ו/או המפקח ולשביעות רצונם המלאה, כגון: סוגי הפרופילים, גודל  המנהל

הפרופילים ועוביים, שיטות החיבור, חיזוק וייצוב וחיבורם לאלמנטים 

הקונסטרוקטיביים של הבניין )סוג וחומר החיבור ביניהם(, שיטות וחומרי 

טות הזיגוג והרכבת הפירזול לאלמנטים השונים, ההגנה על המוצרים האיטום, שי

וכד', כך שהמוצר הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין מכל הבחינות, בצורה 

, וזאת גם אם חלק המנהלהמושלמת ביותר, לשביעות רצונו המלאה של 

 .ותמהדרישות לא תהיינה נתונות בתכניות האדריכל

יום צויינה תוצרת מסויימת לגבי רכיבי האלומיניום אם ברשימות רכיבי האלומינ

או לגבי חלקים מהם, על הקבלן לספק רכיבים וחלקים אלה מן התוצרת 

 אישר תוצרת אחרת כשוות ערך לה. המנהלהנדרשת, פרט אם 

 

  תכניות והרכבה 

הקבלן יעביר לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר. התכניות הנ"ל 

אינפורמציה הדרושה לאדריכל. חתכים ופרטים הנוגעים לאופן תכלולנה את כל ה

הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד, כולל כל החיבורים והחיזוקים 

, וזאת לפני התחלת המנהללמעטפת. התכניות הנ"ל תהיינה חייבות באישור 

תימסרנה לקבלן  המנהלהייצור. מערכת תכניות מאושרות וחתומות על ידי 

אינו משחרר במאומה  המנהלעות המפקח, אישור תכניות ההרכבה על ידי באמצ

את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל 

 התאמת המוצר למציאות בבניין.
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  מידות הפרופילים 

כל המסגרות והחלוקות האופקיות והאנכיות תהיינה עשויות מפרופילי 

מ"מ  9.0 -ים עם דפנות, בעלות עובי שלא יפחת מאלומיניום מקצועיים, משוכ

ובמידות חתך בהתאם לגודל ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים ולפי 

 , אלא אם צויין אחרת.9508המפרט הכללי 

 

   048/סיווג מוצרי האלומיניום לפי ת"י 

כל סדרות הפרופילים המופיעות מטה, הן במידה ולא נאמר אחרת בתכניות, או 

 כמויות.בכתב ה

 

  ניתוק מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים 

אין להצמיד חלקי אלומיניום לקירות בטון במגע ישיר. על הקבלן לספק ולהרכיב 

חומרי עזר להפרדת החומרים הנ"ל. כמו כן, אין להרשות מגע ישיר בין 

האלומיניום למתכת ברזלית ו/או מתכת אחרת. בנוסף, יקבע מבנה החלון באופן 

 יוצר גשר תרמי בין חוץ לפנים.שלא י

 

  חיבורים 

כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות, ברגים וכד', הגלויים 

 מראש. המנהלאלא אם אישר זאת  -לעיין 

 חלד.-יותר שימוש אך ורק בברגים עשויים פלדת אל

 

  זכוכית 

מישוריים , באיכות הגבוהה ביותר וTAOLFכל לוחות הזכוכית יהיו בעיבוד 

 לחלוטין, וללא בועות, גלים, פגמים וכד'.

עובי הזכוכית בכל רכיב ברשימה או בחלק מרכיב יהיה כמתואר בדף הרכיב או 

 )לעבה מבין השניים(. 5589לפי ת"י 

 כל הזכוכית תהיה מחוסמת.

 

  זיגוג 

את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה, על הקבלן להראות בתכניות ההרכבה ולקבל 

 .המנהלאת אישור 

סרגלי הזיגוג יהיו ללא ברגים ומסמרות, ופרופיל הזיגוג )אטם הזיגוג( יהיה מגומי 

 ( להבטחת איטום מוחלט נגד חדירת אוויר ומים.PVC"נאופרן" )ולא 

לאחר גמר ההרכבה בבניין, ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמן את 

מור כאן, אחראי הקבלן הזכוכית באופן בולט ויתריע על קיומה. למרות הא

לשלמות הזכוכית עד לסיום כל העבודות ומסירתן למזמין. כל מוצרי האלומיניום 

 כוללים זכוכית בידודית כפולה בהתאם לרשימות.
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נציין באופן מיוחד, שבמידה ובמוצר מסויים תוכנס זכוכית כפולה, כל האביזרים 

קבלן עבור שינוי סוג והפרופילים של החלון יותאמו לכך, והתוספת המשולמת ל

הזכוכית כוללת בחובה גם את השינוי של סוג הזכוכית הנ"ל וגם את שינוי 

 והתאמת הפרופילים.

  

  פירזול )לרבות מנעולים( כדי לקבל אישור לפני הביצוע 

לאדריכל יוצגו דוגמאות מכל סוגי הפירזול כמפורט ברשימת רכיבי ההשלמה 

 ובמפרט במיוחד.

 חלד.-יו עשויים מאלומיניום או פלדת אלכל אביזרי המתכת יה

באופן כללי, הצירים, צירי המספריים, מחזירי השמן, הגלגלים לגרירה וכיו"ב, 

חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים 

הקיימים )בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר( ולהיות באיכות מעולה. לשם 

 נוחה וקלה של החלקים הנעים ברכיב. הבטחת פעולה תקינה

כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות הרכיבים 

 )או שגם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול(:

 

 כל הצירים הצידיים יהיו עם מסיבי "אוקולון" באיכות מעולה.  .9

של "ירדני" לרבות כל  9999גם כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים, כד  .9

)למעט החלקים הנוספים( או  9909מערכות הבטחון, כמתואר בקטלוג 

ש"ע. מנעולי הדלתות יותאמו לרבות מפתח מאסטר קיי בהתאם, לפי 

 דרגות. 9 -קומות 

 " או ש"ע.DORMAשל " STכל מחזירי השמן העליונים יהיו בדגם   .9

" או DORMAשל " BTSגם כל מחזירי השמן השקועים ברצפה יהיו כד  .0

 ש"ע, בשילוב עם צירים אנכיים מותאמים למשקל הכנף ובאיכות מעולה.

" DORMAשל " 90כל הבריחים הנסתרים בדלתות הדו כנפיות יהיו כדגם   .9

 או ש"ע, לכל כנף זוג בריחים, עליון ותחתון.

של "אלום"  G65כל ידיות האחיזה לדלתות פתיחה רגילה תהיינה כדגם   .0

 .המנהלבגוון לפי אישור  או ש"ע,

של "אלום" או ש"ע,  G65כל ידיות האחיזה לדלתות ההזזה תהיינה כדגם   .2

 .המנהלבגוון לפי אישור 

 

  עבודות פירזול לאלומיניום 

בכל רכיבי מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתם והפעלתם יש לספק ולהרכיב פירזול 

יות הצצה, סגרים, בריחים, כגון: צירים, ידיות, כל סוגי המנעולים, מפתחות, עינ

רוזטות, שלטים, כפתורי דלת וכו', כל הפירזול השייך לדגם המצויין כשווה ערך 

 בתוספת פירזול מיוחד כמתואר בדף הרכיב.
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כל חלקי הפירזול יכללו במחירי הרכיבים למיניהם, לרבות האספקה וההרכבה 

או אחרת בגין של כל הפירזול הדרוש. לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית 

 אספקת והרכבת פירזול זה או אחר.

בחר והשלים את ההוראות  המנהלהעבודות יבוצעו על ידי הקבלן אך ורק לאחר ש

 לגבי כל הפירזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.

קביעת הפירזול לרכיבי האלומיניום תעשה על ידי אביזרים וברגים מקוריים לסוג 

 .המנהלחירת הפרופיל המצויין. גוון הידיות לב

חייב הקבלן לפרק את כל הפירזול לקראת ביצוע  –בכל העבודות אותן יש לצבוע 

 הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה.

כל המפתחות של המנעולים ימויינו, יושחלו על טבעת, יסומנו בצורה ברורה 

וימסרו למזמין בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי 

ת אליהם הותאם. מס' עותקים מהמפתחות הדרושים לכל מנעול יקבע האגף והדל

 בלעדית על ידי המזמין.

 

  צבע 

רטוב מסוג סיליקון פוליאסטר וייבוש בתנור )אלא אם צויין אחרת  התזת צבע:

 ברשימת הרכיבים(.

, הצבע יהיה מסוג "מגורען המנהלהצביעה תבוצע בגוון שיקבע על ידי  גוון:

 מתכתי".

 שנים על עמידות האיכות ויציבות הגוון. 9-הקבלן יידרש לתת אחריות ל אחריות:

 מיקרון מינימום. 98עובי הציפוי: 

 .המנהלבגוון לבחירת  אילגון:

 

  אטמים וחומרי איטום 

 .E.P.D.Mכל האטמים יהיו עשויים מגומי 

האיטום בכל החלקים הנעים, בכל רכיב, יעשה באמצעות מברשות שעירות ו/או 

 .E.P.D.Mטום גמישים מגומי סרטי אי

איטום החיבורים בין מסגרת הרכיב לחלקי המבנה או למלבן הסמוי יבוצע 

 המנהלבאמצעות מרק פלסטי לאיטום על בסיס סיליקון או חומר ש"ע, באישור 

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 

או במברשות ניילון  TS-395, דגם PVCבאמצעות פסי גומי גמישים, בפרופיל 

 בפרופיל אלומיניום, דגם מאושר של "סופרסיל" או ש"ע.

 

  :חומרי האיטום יתאימו לשימוש שייעשה בהם 

בהן הוא בא במגע עם צבע או  אין להשתמש בסיליקון אצטי במקומות  .9

 אלמנטי בניין עשויים בטון, אבן, טיח וכו'.
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תפר איטום יהיה תמיד בין שני משטחים ולא יותר. יש להשתמש בגב של  .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 להתשמש בחומרים מתאימים לאיטום חריצים צרים )כגון ארפל מס'   .0

 (.0980וארפל מס'  0989

 

 חלונות ודלתות  0.06/

של קליל או  5888חלונות ודלתות )חלונות ה"וויטרינה" של המבנה( יהיו מסדרה 

 .ש"ע

זכוכית  –ניום הזכוכית בחלקים הקבועים והנגררים כמוגדר ברשימת האלומי

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת. 9+99+0בידודית 

חורי הניקוז יהיו בסף, מספרם גודלם ומיקומם יוודא ניקוז מושלם של המים 

 המצטברים במלבן.

כל האביזרים, חומרי האיטום וכו', המשמשים לייצור והרכבת המוצר, יהיו 

 מקוריים, לפי מידות ומפרט ייצרן האלומיניום.

 

  נות קיפ ודריי קיפחלו 

 0088חלונות קיפ אמריקאי בקרות בנויים )בשירותים, מחסנים וחדרים נוספים( 

מתוצרת "קליל" או ש"ע )המפרטים זיגוג ופירזול על פי רשימות בקטגוריות 

המפורטות לעיל. צורה ואופן חלוקה בהתאם לרשימת אלומיניום לביצוע שתוכן 

 ע"י הקבלן:

זכוכית בחלקים הקבועים ה .המנהלרת ידית לחלון בהתאם לבחי  .9

מ"מ,  9+99+0זכוכית בידודית  –והנפתחים כמוגדר ברשימת האלומיניום 

 כל הזכוכית תהיה מחוסמת.

חלק מהחלונות )בעיקר בשירותים( יכול שיהיו עם  המנהלעל פי שיקול   .9

 זכוכית חלבית.

פריים חלד, לא מגנטית. אורך המס-מנגנון המספריים יהיה עשוי פלדת אל  .9

 יהיה מתאים לגובה האגף, על פי הוראות ייצרן המספריים.

 .המנהלזווית פתיחת האגף על פי בחירת   .0
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 מסגרות חרש  .0/

 כללי /0.0/

והמפרט המיוחד  95כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  

 עבודות בחוף, אלא אם נאמר אחרת.  - 9הנוכחי חלק 

       

 עירהצבע מעכב ב 0.00/

כל אלמנטי הפלדה הנושאים תקרות מיקשיות יוגנו כנגד אש בצבע מעכב בעירה  

 דקות , הכל לפי הנחיות היצרן . 998למשך 

 : לפי טון קונסטרוקציה .מדידה 

 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -0חלק 

-122-  

 

 

 

 נגרות חרש  .00

 כללי  /00.0

ומפרט  98כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי פרק  

 אחרת. נאמרבודות בחוף, אלא אם ע - 9מיוחד זה חלק 

 

 קורות עץ מרוכב  00.00

 כללי  . /

מפרט כללי  – 98כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  

: גגות קלים עם סיכוך והתקן  9990לנגרות חרש וסיכוך , תקן ישראלי 

עבור עץ רב שכבתי   EC5: Design timber structuresהאירופי   

 .("Glued laminated timber"Glulam) לימינציה

 
 

 חומר . 0

 . C90בדרגת חוזק של   GL90העץ שיסופק הוא עץ רב שכבתי  מסוג  .א

 קורות עץ יהיו מלוטשות מראש.  .ב

נתוני חוזק וצפיפות העץ המסופק לאתר לא יפחתו מנתונים שמכתיב   .ג

נתוני חוזק וצפיפות העץ המסופק לאתר לא יפחתו מנתונים  התקן

ולא פחות מהחוזק שמתקבל    EN 1994האירופי ב התקן שמכתי

 .EN995ו    EN990בבדיקות ויזואליות או מכאניות בהתאם ל 

 EN385 EN386 התקנים העץ שיסופק יעמוד בתנאי ייצור שמכתיבים  .ד

EN387 ו- EN390. 

לוחות הלימינציה שמרכיבים את הקורות יבוצעו לפי הגודל שמכתיב התקן  .ה

מ"מ( ובהבטחת איכות   09עובי שכבה לכל היותר )  900ENהאירופי 

 .EN386 EN 301הדבקות בתנאים שמכתיב התקן האירופי 
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של    TYPEדבק המשמש בייצור הקורות חייב לעמוד בתנאים מסוג    .ו

.)המחייב עמידות הדבק לכל אורך חיי המבנה  EN 989התקן האירופאי 

 (. C  98בטמפרטורה מעל  

( עמידות בתנאי לחות CLASS" 9)" 9מידות בדרגה ייצור הקורות לע  .ז

שיכולה להמשך כמה שבועות )לחות ממוצעת  09%-באויר יותר מ

 (.08-58%באשדוד בחודשים מסוימים 

 
 תכולת רטיבות בעץ  . 5

 . ±99%  9%תכולת  רטיבות בזמן ייצור לא תעלה על             

 

 הגנה וטיפול בעץ  . 6

 ENו  EN8417:2003ייצור לפי תנאים שמכתיב תקן  טיפול בעץ בזמן        

335-1:2006. 

מריחת חומר הגנה  כימיכלי תתבצע בזמן ייצור ברמת יעילות שמכתיב  

התקן לפי תנאי סביבה ותפקיד של האלמנט ,ותבטיח הגנה כנגד עלית 

 תכולת רטיבות ותקיפה ביולוגית כדוגמת חרקים , עובש, וכו .  

 

 סטיות מותרות  . 3

 :EN958הסטיות המותרות לפי דרישות של תקן אירופי        

 

 

 

 
 
 
 
 

  (Finger joints)מחברי אצבע  . 4

 במקרה וידרשו מחברים מסוג זה , המחברים יבוצעו בזמן היצור.        

  המחבר יתבצע עם הבטחת רמת חוזק שלא תפחת מדרישות התקנים   .א

EN1984, EN529, EN385 קות שמכתיב תקן ודרישות הדב

EN:2006989 . 

המחבר יבוצע להבטחת רמת חוזק שלא תפחת מרמת חוזק  של   .ב

 הלימינציות  המרכיבים את החומר.

 .EN 080המחברים יבדקו לכפיפה וכח צירי, כאמור בתקן אירופאי   .ג
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עמידות  EN301המוגדר בתקן אירופאי    TYPEסוג דבק יהיה לפי   .ד

 . C 98 -ביותר מ

 
 לאתר  משלוח . 6

נגד כ ש לעטוף הקורות להגנתן בזמן ההובלה , למניעת פגיעה מכנית והגנהי       

 רטיבות .

 

 אחסון וטיפול בשטח  . 8

אחסון בשטח חייב להיות על גבי משטחים למניעת מגע עם הקרקע  .א

 ופגיעת רטיבות.

 
אחסון בשטח מחייב הגנה מחשיפה לאור שמש עם כיסוי בצבע כהה   .ב

 על מערכת הצבע עם הבטחת איורור ואפשרות ניקוז. לצורך שמירה

 
יש לתמוך הקורות לכל אורכן בכדי  למנוע מדפורמציות עקב משקל   .ג

 עצמי.

יש לשמור על העץ מלכלוך כדוגמת  , בוץ ,טיט, וחומרים אחרים  אשר   .ד

יכולים להשאיר כתמים . במידה ונמצא כי קורות העץ לוכלכו , יש לנקות 

 מיידית .
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 הרכבה  .  0

הרמת הקורה תהיה משני צידי הקורה באופן שווה כך שהקורה לא תקבל  

עוותים צריך לשמור על הקורות מהתנגשות או מגע חזק בזמן הרמה עם 

אלמנטים בשטח כמו קירות או קורות קשיחים העלולים לגרום לפגיעה 

 בקורות העץ .

 
 

 מחברי פלדה  . 0/

 . L990דת אל חלד אלמנטי חיבור וברגים יהיו מפל      

 (:Dowels,Bolts,Screwsברגים ופינים ) 

 סוגים שמשתמשים בהם למחברי עץ: 

 

 
 

     -חוזק בברגים או פינים  במתיחה לא יפחת  מ 

 קידוחים וחריצים בקורות יוכנו מראש עבור כל המחברים , במפעל . 

תאם לקוטר של הבורג ולא יעלה על קוטר של קידוח עבור הבורג יהיה בה 

2mm   מ"מ  9מהקוטר של הבורג, קוטר קידוח עבור פינים לא יעלה על

 מקוטר הפין .

מ"מ אין צורך בהכנה מוקדמת , לברגים  0הכנת חורים לברגי עץ עד קוטר  

 מ"מ יוכן קדח בקוטר ועומק הבורג . 0בקוטר העולה על 

 וג העץ לפי דרישות של התקן.תאם לסחוזק בגזירה של הבורג יהיה בה 

 

 צבע  . //

 .90% - 0%צביעת העץ , תהיה על עץ בתכולת רטיבות בתחום  

קורות העץ המיועדות לצביעה בלכה שקופה , ינוקו וילוטשו עד קבלת  

 משטח אחיד ללא כתמים .

 . 99809, סעיף  98הצביעה לפי המפרט הכללי פרק  

 

 תוכניות ייצור והקמה . 0/
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 הקבלן הכנת תוכניות ייצור והקמה לאישור המתכננים . באחריות 

 מחיר הכנת התוכניות כלול במחיר עבודות העץ . 

 

 אופן מדידה ותכולת מחירים  . 5/

 מחיר קורות העץ כולל הצבע, מדידה במ"ק . 

 מחברים וברגים ימדדו בטון . 
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 מערכת גילוי וכיבוי אש     .56

 דרישות כלליות  /.56

 תאור העבודה /./.56

 ספקת ציוד  גילוי וכיבוי  אש.   א א.  

הקבלן יבצע תכנון מפורט של מערכת גילוי אש . לצורך ביצוע התכנון יקבל   .ב

. AUTOCAD – 2009הקבלן דיסקט הכולל את שטח המבנה בתוכנת  

התוכניות יבוצעו ע"י הקבלן בתוכנה הנ"ל .התכנון יהיה מפורט ויכלול מיקום 

י אש, לרבות מיקום מדויק, מספר מוליכים מדויק של כל אביזרי הגילוי וכיבו

חיווט , חיבורים בקצוות, ותזרים חד קווי מפורט ברמה של מספור מהדקים 

בגלאים ויתר ציוד הגילוי. הקבלן מתחייב שהתכנון מתאים לדרישות מכון 

 התקנים  הישראלי. התוכניות יוגשו לאישור המזמין.

קבלן החשמל לגבי אופן ביצוע הקבלן יפעיל את ספק המערכת למתן הסברים ל  .ג

ההתקנות אופן ביצוע החיווט, הנחיות התקנת צנרת וכבלים, סוג כבלים , שילוט 

 ומספור, דרישות לעמידה בתקנות. 

יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי  –ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגילוי אש    .ד

 אש.

התקנתה ע"י קבלן  לאחר שבדק את אופן –הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק   .ה

 החשמל, ונתן הנחיות לתיקונים.   

 השתתפות בבדיקות של מכון התקנים וכן בבדיקות המתכנן.  .ו

 הציוד יהיה תוצרת צרבוס, או סימפלקס, או נוטיפייר או ש"ע. * 

 

 עמידה בתקנים   0./.56

 כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי.  .9

 אים לדרישות מכון התקנים הישראלי.אופן ההתקנה ית  .9

יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת המתקן.  –בסיום העבודה   .9

 הספק מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התקנים הישראלי.

 התשלום למכון התקנים כלול  במחיר הגלאים , והקבלן לא יקבל תשלום נוסף.  .0

ים והדרישות המפורטים במפרט הטכני הציוד והעבודה יעמדו בכל התקנ  .9

 המיוחד.

לצורך מתן  –הקבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התקשורת שיותקן על ידו   .0

 אפשרות לחיבור מערכות גילוי מתוצרת שונה.

 

 אחריות הקבלן  5./.56

הקבלן ייתן אחריות  לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של  שנתיים מתום העבודה  

יתקן או יחליף  –אישורה ע"י מכון התקנים. במסגרת האחריות וקבלתה ע"י המזמין ו

ללא  –לרבות ביצוע הבדיקות באתר . כל המפורט לעיל  –הספק כל ציוד אשר אינו תקין 
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 תשלום נוסף.

 

 ספרות טכנית  6./.56

 הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל: 

, מספור כוללות מיקום מדויק של האביזרים בשטח, חיווטה As-Madeתוכנית   -

 מעגלים, תוואי צנרת וסולמות, תזרים חד קווי מפורט.

 הנחיות  אחזקה . -

 הנחיות לתיקון תקלות. -

 פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים  -

 קטלוגים של היצרן.  -

 נתונים  טכניים והסבר  על אופן פעולת המערכת.  -

 החומר יימסר בשלושה סטים מסודרים . 

 כלולים במחיר האביזרים השונים וללא  –ל עלות הספרות הטכנית והמתואר לעי 

 תשלום נוסף. 

 

 מלאי ציוד  במחסני  הקבלן   3./.56

הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים המסופקים על   .9

מהכמות המסופקת על ידו  בשלבים   10%לפחות   –ידו במסגרת מכרז/חוזה זה 

 שונים.

שנים  10לפחות   -פק ציוד וחלקי חילוף הקבלן  מתחייב להחזיק מלאי  ולס  .9

 לאחר סיום פרויקט זה.

 

 מרכזיית גילוי  וכיבוי אש  4./.56

 יש לספק מרכזיית גילוי אש. 
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 מערכות גילוי  אש   6./.56

 מע'  גילוי אש כוללת גלאים ממוענים, לחצני הפעלה נורות, וכו.  .9

 הפעלת מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל מחלקתיים ע"י ממסר.  .9

 .( במגוף ספרינקלרים מחלקתי.S.Fפורמציה ממסר זרימה )קבלת  אינ  .9

  VDC 24 באמצעות  ממסר המקבל גם הזנת –הפעלת דלתות מגנטיות   .0

 מרכזיית גילוי אש.מ

 ע"י ביצוע פקודות ללוחות בקרת חלונות עשן. –הפעלת חלונות עשן   .9

אספקת יחידת תצוגה דיגיטלית המורה על מיקום גלאי שהופעל וניזונה   .0

  כזיית גילוי אש ראשית. ממר

 

 דרישות לספק  8./.56

לקבלן החשמל  –יגיש הספק הזוכה  תוכניות חיווט  –מייד עם קבלת צו התחלת עבודה  

 לאחר שאושרו ע"י המתכנן. –בשטח 

 לפחות . PVCממ"ר  2.5יהיו בחתך של  VDC 24מוליכי מתח   -

 ר לפחות ממ" 1ממ"ר או  0.8מוליכי גלאים ויתר אביזרים יהיו בחתך   -

 המוליכים  יהיו מסוג גמיש, ותקניים למע' גילוי אש.  -
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 מערכת כתובתית לגילוי וכיבוי אש  56.0

 כללי /.56.0

מכוני בדיקה מוכרים מתוך  4כל ציוד הבסיסי יהיה מאושר על ידי לפחות  א.

 י( "הרשימה המפורטת להלן , וזאת בנוסף לאישור מכון התקני הישראלי )מת

 בים( .מחיי FM -ו,  UL)תקן  

A. UL UNDERWRITERS LABORATORIES USA      

B. FM FACTORY MUTUAL USA 

C. VSD VERBAND DER SACHVERSICHERER W.GERMANY AFNOR 

               ASSOCIATION FRANCAISE FRANCE DE NORMALISATION 

D. B.S. BRITISH STANDARDS GREAT  BRITAIN   

E. F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE GREAT BRITAIN 

F. C.S.A. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION CANADA 

G. ULC UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA 

H. CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION  

                      FRANCE 

  -ב              הציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטיים המפורטים  ב.

NFPA,   'על כל חלקיו. 1220ובתקן הישראלי מס 

המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו/או     ג.

 בגמר העבודה משרותי  הכבאות. 

 .2002לחברה המציעה יהיה ת"י    ד.

מערכת גלאים תהיה מבוססת על גלאים ירוקים )ללא שימוש בחומר       ה.

 דיאואקטיבי(.ר

 

 מסמכים  ישימים 56.0.0

 על החברה  המספקת את הציוד ומתקינה  אותו , לצרף : 

 מפרט טכני של רכיבי  הציוד המוצע וקטלוגים. 

 ספר הוראות הפעלה , בדיקה , ניסוי ואחזקה. 

 והתקן הישראלי. UL –תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה  
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 מערכות גילוי אש  56.0.5

 נדרש לספק מרכזיית גילוי אש ראשית הניתנת להרחבה.הקבלן  

 

 רכזת ממוענת אנלוגית  א.

( אנלוגית לא  ADDRESSABLEמערכת גילוי אש תהיה מערכת ממוענת )  

תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית כל סוג הגלאים ) אופטיים, 

וג גלאי שהוא חום(, יהיו מסוג אנלוגי , עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל ס

באותה התושבת.  המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת אשר 

יאפשר העברת מידע ברשת תקשורת אל מערכת תצוגה גרפית לשליטה ובקרה ) 

C.C.G    המזמין  לא מתחייב לרכוש מערכת ( )C.C.G. ). 

 

 לוח פיקוד  והבקרה  ב.

ורקס( . החיווט בכל חוג אנלוגית ) אלג ADDRESSABLEהמרכזיה תהיה מסוג  

יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף , ניתן יהיה לחבר אל אותה 

מרכזיית גילוי אש לאזורי גילוי קולקטיביים , כאשר החיווט לכל אזור הוא 

יחידות   2000בעזרת שני מוליכים. המערכת ניתנת להרחבה באופן מודולרי עד 

 קצה לפחות.

ן בארון פלדה וניתן להתקנה על הקיר בהתאם למיקום לוח בקרה יהיה מותק 

 שיקבע ע"י  המתכנן.

יחידות בקרה יהיו מודולריות , בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים  

 על הכרטיסים נשלפים  המאפשרים הרחבת  המערכת בהתאם לדרישות המתכנן.

יהיו מבוקרים  כל קווי  הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו , ורכיבי הבקרה 

בשיטה של " בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק קצר או תקלה . קיום תקלה 

חזותית ברורה על הלוח , שתבדיל בין תקלות   –כזו יתבטא בצורה קולית 

 ברכיביה מערכת השונים : גלאים , קוים, טעינה, וכו.. 

לכך, את הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על ידי מי שלא הוסמך  

 הפסקת פעולתו  של הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען , צופר וכו.

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל   4למערכת יהיו לפחות  

הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך 

בהתראה קולית על ניתוק בעזרת קוד כניסה  מתאים , וגם אז , הניתוק יצביע 

 הקיים.

 

 לוח בקרה יכלול ג.

תווים לציון  80 –שורות ו  2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת  

ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים . השורה העליונה תציין את 

המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטטוס וארועים ממרכבי מערכת 

 שונים.
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שבעזרתם ניתן יהיה    BUILT  INם מקומי ומערכת תוכנה  לוח מקשי -

להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך , של האזורים ופונקציות 

ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת , ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או 

 תוכנה כלשהם.

בכמות הדרושה בשלב     INPUT / OUTPUTהמרכזיה תכלול כרטיסי   

 יחידות קצה.   1000א' עד 

 למניעת התראות שווא.  VERIFICATION   ALARMמערכת תוכנה   -

מערכת לבדיקה עצמית , לבדיקה תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים   -

בלי שהדבר יפריע  TEST. ניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  

 לקליטת אזעקות מאזורים אחרים.

 התראה משניים בעזרת קו תקשורת ניתן יהיה לחבר למרכזיה לוחות   -

של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל   -

האזורים  המחוברים אל לוח  הבקרה הראשי . כל לוח משנה יכלול תצוגת 

ICD   תווים. 80 –שורות ו  2אלפא נומרית בעברית בלבד של 

כת כיבוי , הפעלת יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מער  -

חייגן אוטומטי , הפעלת צופרים הפעלת מכבי אש , הפעלת מגנטים לסגירת 

 דלתות והפעלת חלונות עשן וכו.

בעברית  , תכלול המרכזייה : נורות  בקרה למתח  ICDבנוסף לתצוגת   -

כן כולל  –הפעולה , אזעקה במקרה של שריפה , סימון תקלה וכו'  כמו 

 וכו.. RESETופר, למצב בדיקה הלוח מפסקים להדממת צ

הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל , באמצעות יחידת מצברי חרום אשר 

 יאפשר המשך פעילותה של המערכת.

מרכזית הגילוי  תכלול ספק כח ומטען  טרנזיסטורי מיוצב , עם  אפשרות   -

לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל מערכת . טעינת 

רצופה , אוטומטית  ועוקבת אחר מצב הטעינה של  המצברים תהיה

 המצברים בכל עת.   

המרכזיה תכלול סידור להעברה אוטומטית  ממתח הרשת למצברים   -

 ולהיפך , ללא הפרעה בפעולת  המערכת.

בהספק   UASAמערכת מצברי חירום תכלול מצברים יבשים תוצרת    -

גלאים, לוח בקרה  שעות פעולה במצב " היכון"  )הפעלת 90אשר יאפשר 

שעות פעולה במקרה של תקרית )הפעלת צופר, חייגן, וכד'(   36 -ווכו' ( 

 וזאת ללא כל נזק למצברים .

וכלולים  במחיר הכולל של  –מצברים יסופקו על ידי ספק המרכזיה   -

 המרכזיה כולל גם ארון נפרד למצברים. 

לחבר את  אשר יאפשרו RS – 232יציאות  2מרכזית גילוי אש תכלול   -

, מדפסת אירועים וצג גרפי . המערכת PCהמערכת אל המחשב מסוג 
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תסופק  עם כל הציוד האלקטרוני לרבות  חומרה ותוכנה לצורך העברת 

 נתונים למחשב ו/או ישירות למדפסת . ציוד זה  כלול במחיר מרכזית גילוי.

המרכזיה תכלול מתאם / ממשק לרשת אשר יאפשר העברת המידע ברשת   -

.( סוג C.C.Gשורת אל המערכת התצוגה והשליטה הגרפית המרכזית  )תק

ע"ג    RING  - TOKENהמתאם יהיה מותאם לתקשורת בארכיטקטורת  

 .RS  - 485 -סיב אופטי, או בקווי  

 

 לוח פיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים ד.

שתקת צופר במקרה הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה. אפשרות ה  -

של אזעקה. במקרה זה, תידלק  נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה 

 מנותקת. 

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת  אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי 

במידה ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור אזעקה הקולית ותפעל באופן 

 אוטומטי.

, תחזור כל  RESETנוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על  

המערכת לקדמותה , כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה 

 הקולית חזותית. 

 .RESETאפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה   -

 אפשרות להשתלבות במערכת חרום:  -

יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה כך שהגלאי הראשון 

האזעקה , אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום  שיפעל , יפעיל את מערכת 

 לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.

תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת  החירום בפועל  את 

 ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.

כל  בדיקה אוטומטית ורציפה של כל  גלאים במערכת תיקוני רגישות של  -

גלאי בהתאם לתנאים המשתנים קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי 

 וגלאי  והצגתה על פני מדפסת.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה  שונים כמו יום/לילה או   -

 לפי משטר שעות , חגים וכדומה.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי   -

 תנים.עבודה מש

"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח  -

 בקרה בצורה קולית/חזותית .

הפעלה לצורך ניסוי . במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי ,   -

 אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי . RESETאולם יעשה  

 צב פעולה רגיל.הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למ

ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים הפסקה כזו   -
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 תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.

 

 צופר אזעקה

צופר האחזקה שבלוח הפיקוד והבקרה  יתריע מפני שריפה . במקביל   -

יופעלו צופרים אחרים במבנה יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך 

מקרה של ביטול פעולה זו באמצעות  מתג , כך שבמקרה של ביטול שב

 .פעולה זו באמצעות מתג, תידלק נורית  סימון ויופעל זמזם תקלה 

 הפעלת חרום בעת אזעקה.  -

יתאפשר ביטול כל אחת מהפעולות החירום . ביטול כזה  ידליק  נורית   -

רו עד משולטת בהתאם  ויפעיל זמזם   תקלה . חלק  מההפעלות יישא

לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע 

 אזעקה נוספת. 

אל לוח פיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי חייגן זה יחייג בשיטה   -

אוטומטית למינויים אשר יקבעו וימסור הודעה  מוקלטת של שריפה 

י  הנדון . ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפונ בבניין

גלאים ויותר . לאחר  2החייגן יתוכנת כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 

 שעות היום , בשבתות וחגים לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

האירועים האחרונים אשר ניתן  600המערכת  תאגור בזיכרון פנימי את   -

יהיה לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון 

אירועים  שטופלו  בציון מועד  וזמן, מערכות חרום  שהופעלו   מועד וזמן, 

  .בציון מועד וזמן , אירועים שטופלו בציון מועד וזמן , מערכות חרום

 להלן סדר פעולות המערכת:

גלאים מתריעים בקומה ישוחררו אלקטרו מגנטים לדלתות  2כאשר  .9

 בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי. 

אחד מתריע , יופעלו צופרי פינוי  קומה , לאחר וידוא  כאשר גלאי .9

 ( .   VERIFICATIONאזעקה  ) 

הפסקת מיזוג אוויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג האוויר ,  .9

, מיזוג האוויר  RESETגלאים או יותר מתריעים בביצוע    2כאשר 

 יחזור לעבוד כרגיל. 

 לוח נוריות עזר במערכת :  -

 פנל נוריות אינטגלי שייתן אינדיקציה על המצבים הבאים:במערכת יהיה 

 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. –נורית כללית   .9

 כיבויים בגז פועלים.  2כאשר  –נורית כללית   .9

 כיבויים בגז פועלים. 3כאשר  –נורית כללית   .9

 כאשר צופרים מנוטרלים. –נורית כללית   .0

 כאשר כיבויים מנוטרלים. -נורית כללית    .9

כאשר יחידות הפעלת מזו"א / מגנטים וכו'  -רית כללית  נו  .0
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 מנוטרלים

 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.

המערכת  תציג נתונים בזמן אמת של גלאים ) האנלוגים( המחוברים לה,   -

 בשלוח הבקרה, תוך התייחסות לשלוש קבוצות הבאות: ICO –ע"ג ה 

 . כמעט מלוכלך.דווח ניקיון הגלאי בשלוש רמות: א -

 ב. מלוכלך.     

 ג. מלוכלך מאוד.     

 רמות. 4חיווי ושליטה ברגישויות הגלאי ב  -

 בקרת גלאים והגדרת התניה בשתי רמות.  -

במערכת יהיה פנל  נוריות אינטגרלי שייתן אינדיקציה על רמות גישה   -

רמות גישה שונות , לפי קודים שונים הקודים  8למערכת: למערכת יינתנו 

סודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים . כך שאיש י

אחזקה , מנהל אחזקה , טכנאי שרות או כל  משתמש אחר, יוכלו לשנות 

 אפיונים ע"י קוד משלהם. 

המערכת  תאפשר העברת נתונים בזמן אמת וכן יוצגו מסכים שונים )מפות   -

 . .(C.C.Gגרפיות( ביחידת תצוגה ושליטה גרפית  ) 

יתאפשר שילוב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים יפעלו  -

 אוטומטית בזמן אש וישמעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.

 

 

 (  ALARM -  TRUEגלאי  אופטי  אנלוגי )   56.5

 (  ALARM -  TRUEגלאי  אופטי  אנלוגי )  /.56.5

וע בדיקת  אשר יאפשר למערכת ביצ UL – 268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן  -

רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה 

 במשטרי   עבודה מתוכנתים כמו : יום/לילה וכדומה.

הגלאי עובד על עיקרון של תא פוטו חשמלי , עם מקור קבוע של אלומת אור   -

 המופק מפוטו דיודה .

 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן  לעשן  אפור.  -

 לאי מצויד  במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק.הג  -

 המעגל החשמלי של הגלאי  מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות   -

 כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים.

העשויים להיגרם  ממשדרים  אשר עשויים   RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות    -

 להימצא במקום.

עם מנגנון  לקביעת הכתובת   ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה מסוג    -

 לצורך  זיהוי בלוח.   

הגלאי מצויד במנגנון בדיקה עצמית . בכל דקה באופן מחזורי מתבצעת   -
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 .NFPA –סימולציה לגלאי לוודא  תקינותו בהתאם לדרישות ה 

  OBSCURATION   0.2% - 3.7%לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין   -

SMOKE OF FOOT  PER    

 

 (ALARM  TRUEגלאי חום וקצב עלית  טמפרטורה אנלוגי  ) 56.5.0

מעלות צלזיוס . בנוסף לכך , יגיב הגלאי לעליית   57.2הגלאי יגיב  לטמפרטורת שיא של  

מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה  6.7טמפרטורה של 

 אחת .

 .L.U 521 –.  ו M.Fהגלאי נושא תו תקן   

 ADDRESSABLEהגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי  מסוג יוניזציה ויהיה מסוג  בסיס 

 

 לחצן גילוי אש ממוען  56.5.5

הלחצן מסוג משיכה  יהיה בצבע  אדום עם ידית משיכה בצבע  לבן  עם משיכת הידית  

כלפי המושך, תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה בביצוע אתחול 

  RESET. -ליחידה 

האתחול ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול המותקן בלחצן  ביצוע 

 והינו חלק בלתי נפרד ממנו. 

 הלחצן כולל יחידת כתובת .  

 

 צופר התראה  56.5.6

 הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש .  

ידת נצנץ מטר ממנו . הצופר ישולב עם יח3במרחק   DB 90הצופר יהיה בעל עוצמה של   

 הבהובים לדקה. 76בעוצמה של  

 

 נורית סימון  56.5.3

תפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן   -

בתוך חדר סגור , ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', מותקנת במעבר על 

 מנת לאפשר זיהוי מהיר של גלאי המזעיק.

 י אליו היא מחוברת מופעל. הנורית תהבהב/תידלק כאשר הגלא  -

הנורית תופעל בזרם נמוך , ללא מקור חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר מאפשר   -

 לחזות בהארתה בזוית רחבה וממרחק. 

 הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך.  -

 הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד,שניים או יותר.   -

ובצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי והבהרת  הנורית תהיה בצורה  -

 היעוד.
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  ULהנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת, ותישא תו תקן .  -

 

 כיבוי אש בלוחות חשמל   90.0

 כללי  ./

מערכת גילוי  אש מיועדת להתריע במקרה של אש ועשן באזורים מוגדרים במקרה של  9.9

 –ית וחזותית בלוח פיקוד הבקרה תקלה המערכת תתריע על תקלה מיד בצורה קול

 אותה מערכת מתריעה גם על  תקלות בלוחות חשמל.

 אמפר יותקנו  גלאי אש. 63בלוחות חשמל  שמעל   9.9.9

 אמפר, תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטי. 100בלוחות חשמל שמעל   9.9.9

 

 מערכת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל   .0

אש בלוחות חשמל שתפעל בשילוב עם  מערכת הכיבוי  תכלול מערכת גילוי ומיכלי כיבוי 

 מערכת גילוי האש בבניין.

 תאור המערכת  9.9

המערכת כוללת גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב , מיכל לגז כיבוי , צנרת לזרימת  

 .B12  A.P.F.N.  או  A12  A.P.F.Nהגז ונחירי פיזור ותהיה מתוכננת לפי תקן:  

 אופן פעולת המערכת  9.9

 או יותר מהאפשרויות הבאות: המערכת תפעל באחת 

 עם השהיית זמן. –על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת מוצלב   9.9.9

 על ידי  הפעלה  חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית זמן  )עפ"י דרישת המזמין(.  9.9.9

 על ידי הפעלה מכנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי  באמצעות מנוף המותקן על המיכל.    9.9.9

מערכת גילוי  רוקנות  מיכל מגז תגרום להתראה חזותית וקולית בלוח הבקרה שלהת  9.9.0

 האש , וכן בשעון הלחץ על המיכל עצמו.

 מפרט טכני חומרים וביצוע  9.9

(מאושר על ידי הרשויות  FM – 200המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז  "ירוק" )  9.9.9

 ונה של הלוח. שיפוזר לתוך הלוח על ידי נחירים שיותקנו בדופן עלי

המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון בשטח הגילוי והכיבוי   9.9.9

 האוטומטי בגז.

כל הציוד , החומרים והחלקים  מרכיבים  את המערכת הכיבוי האוטומטי יישאו תו   9.9.9

 תקן. 

ד"  .  עם שעון לחץ קבוע ו"סולונואיA12  A.P.F.Nמיכל  הגז יהיה  מחומרים  לפי תקן   9.9.0

 וולט. 24חשמלי שיפעל במתח ישר של 

מנגנון ההפעלה  החשמלי  והחיווט   המוליך  אליו יהיה מבוקר  ומוגן )שמירת  קו(  כנגד   9.9.9

 קצר  לאדמה או נתק . כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.

 על ציוד הגילוי יחולו  הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה.  9.9.0

לפני  הפעלת  הכיבוי , על המערכת לנתק את החשמל  במקומות ובזמן כפי שיקבעו על   9.9.9
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 ידי המזמין.

מגולוונת  40ק"ג תהיה מסוג סקדוויל  10 –צנרת הגז עבור מכלים  בגודל של למעלה מ   9.9.0

,  110הצנרת תהיה צבועה  בצבע יסוד וצבע  היכר אדום  כולל חיבורים על פי תקן 

N.T.S.A או  .A/ 572 .בקטרים הנדרשים לפי תוכנית מחשב 

משקל הגז יקבע לפי נפח הלוח  והחלל שמתחתיו . הקבלן יציין בהצעתו את משקל הגז    9.9.5

 המוצע על ידו. 

ערכת מקדיחת פתחים עבור הגלאים והנחירים בתקרת לוח חשמל תבוצע על ידי קבלן   9.9.98

 גילוי האש בתיאום עם יצרן הלוח.

 תכנון המערכת  9.0

יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה בהתאם  הקבלן     9.0.9

 לתקן או פתרון אחר כפי שמפורט על ידי יצרן הציוד.

על הקבלן  לציין בהצעתו את סוג הגז המוצע ולצרף אישורים של מוסדות מוכרים . 

 –בודה הקבלן יצרף להצעה  קטלוגים עם פירוט הציוד  המוצע על ידו.לפני ביצוע הע

באחריות הקבלן לבצע תכנון באמצעות מחשב ) תוכנה לכיבוי אש   החברה ספקית 

קוטר הצינורות , כמות גז נדרשת  –הציוד(. בין יתר הנתונים שיחושבו ע"י התוכנה יהיו 

, כמות נחירים , תרשים עם מיקום מיכל ותוואי צנרת , וכמובן התאמה לזמן הכיבוי 

 כנדרש עפ"י תקן.

 . 200FMשתמש בגז  יש לה    9.0.9

 ק"ג  גז לכל מ"ק. 0.6חישובי  כמויות הגז הדרושים לכל מ"ק  הם :     9.0.9

 אחזקה ושירות   9.9

על המציע להוכיח כי הינו בעל האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי הגז אותם     9.9.9

 שעות מהרגע הודעת המזמין. 48הוא מציע , תוך 

חת ללוח יש לדאוג לסגירתם באמצעות במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מת    9.9.9

 יריעות לחסימת אש אחרת יש לחשב את נפח התעלות בעת בחירת גודל בלון הגז .   

 הקבלן מתחייב לשנת אחריות אחת.    9.9.9

 עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקנים.            9.9.0

 



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 (3מבנה חדר חשמל )טרפו  -3חלק 
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 (5)טרפו  מבנה חדר חשמל - 5חלק 
 

 עבודות עפר    ./0

 כללי  /0./0

רכבת דיזל גנרטור חירום, לוח חשמל לדיזל גנרטור ולוח ה( מיועד ל9מבנה חדר חשמל )טרפו                  

 .עין בוקק חשמל ופיקוד מערכת השפלת מי תהום קיימת באיזור

  9והמפרט המיוחד הנוכחי חלק  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק                  

 , אלא אם נאמר אחרת.עבודות בחוף

 

 עבודות בטון יצוק באתר  .00

 כללי /00.0

 והמפרט המיוחד הנוכחי 89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 עבודות בחוף, אלא אם נאמר אחרת. - 9חלק 

 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 (5מבנה חדר חשמל )טרפו  -5חלק 
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 עבודות איטום  .03

 דרישות כלליות /03.0

עבודות  – 9המפרט חלק ו, 89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 אלא אם נאמר אחרת.בחוף , 

 

 אחריות הקבלן לאיטום 03.00

הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של חמש שנים מיום מסירת 

העבודות לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה 

ואת כל הקלקולים והנזקים   ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם

 שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

 

 דרישות לטיב האיטום 03.05

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

בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו   .9

 רשום לידו או "שווה ערך"'.

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

 של יצרן חומרי האיטום.

 

 קרקעיים-איטום תחתית יסודות תת 03.06

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

רשת אינטרגלס ביניהן. הגנת איטום יסודות  והתקנתק"ג למ"ר  9.9במשקל  09/08חם 

 ס"מ. 9קר בעובי -פליי, דפנות והגנת היסודות בקל 0תיעשה  ע"י הדבקת ניר טול 

 

 קירות תת קרקעיים איטום ביטומני 03.03

 הכנת השטח א.

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

 9קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  לחתוך את כל הקוצים הלא

 ס"מ.

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

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

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

 פריימר ב.

בטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע על פני ה 

 גר'/מ"ר. 988, בכמות 9:9מדולל במים 

 התזה ביטומנית ג.
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על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע  

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

 ס"מ מעל פני הפיתוח. 98-ום עד לגובה של כיעלה האיט בחלק העליון של הקירות 

ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר  קרקעיים-בחלק התחתון של הקירות התת 

 ו/או על גבי ה"רגל" ודפנותיה.

 הגנת האיטום ד.

" או שו"ע להגנת האיטום בעובי 98Fעל גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  

 ס"מ. 9של  

 מילוי חוזר ה.

 זר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום.ביצוע מילוי חו 

 

 איטום גגות 03.04

 הכנת השטח לאיטום גגות בטון: א.   

התשתית לאיטום תהיה בטון ברמת החלקה של "הליקופטר". באם התשתית  

שונה מזו ואינה מאפשרת לדעת המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום יש 

( 9:9שתית תתבצע בטיט צמנט )לתקן ולהחליק את התשתית. תיקון והכנת הת

 המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן:

 מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית. (   9

 הרכב "שמנת הדבקה" )ביחד נפח(: 

 נפח מלט )צמנט פורטלנד טרי(. 9 -         

 נפח חול דק, נקי וללא אבק. 9 -           

" או שווה 099כגון "שחלטקס  מוסף הדבקה 98%"מי התערובת" יכילו  

ערך. אל התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך בחישה 

 מתמדת.

( בתוספת מוסף הדבקה 9:9יישום השכבה העיקרית ממלט או  בטון  רזה ) (   9

 מ"מי התערובת"(. 99%כנ"ל  )בשעור  

 שיפועים לגגות בטון יצירת ב. 

עים הנדרשים בתוכנית הגג ותבוצע יצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפו 

 כמפורט להלן:

ק"ג  9988בטון נקבובי קל )תאי( כדוגמת "בטקל", במשקל מרחבי  –שיפועי גגות  

 .08למ"ק וחוזק 

 איטום ביריעות ביטומניות ג.    

 שכבת יישור והחלקה: ./

 השכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ההכנות( כמפורט: 

"  )פזקר( או שווה ערך, בשעור 090"פריימר" כגון "ג'י.אס.  מריחת א(   

גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.  דגש  988-של כ

 מיוחד  יש לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.

)פזקר(,  09/08מריחת שכבה  עבה  של  ביטומן  חם  מנופח  מסוג   ב(   

י מהלכים להבטחת מילוי ויישור במגב רחב. המריחה תבוצע בשנ
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חללים ופגמים קטנים.  אין למרוח את שכבת  הביטומן  ע"ג 

 ק"ג למ"ר.  9-ההגבהות. שעור  הצריכה כ

המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת  ג(

 השכבה.

 יריעות האיטום: . 0

יריעות האיטום תהיינה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות,  

 99%יעה עליונה בגמר אגרגט מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת יר

 . R, רמה S.B.Sפולימר אלסטומרי 

 גר'/מ"ר. 908מ"מ עם זיון לבד  פוליאסטר במשקל  0עובי היריעה  

 על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג היריעה לפני הנחת היריעות. 

 שכבת האיטום: .   5

 מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה מלאה. שכבת איטום זו תבוצע     -

היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו/או  -

 הכל בהתאם לפרטים )גג קירות ומעקות(. -לתשתית הבטון 

העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, בהתאם לתכניות והנחיות  -

 המפקח.

קנה "יריעות חיזוק". אופקי, אנכי, תודב -בכל מפגשי מישורים שונים  -

"יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג והשיטה 

 המתוארים לעיל.

ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה יהיה  08רוחב היריעה  יהיה לפחות  

ס"מ מכל צד יהיו מולחמים  98מעל לסדק או לפס המסוייד וכי לפחות 

 היטב לתשתית.

  .ביטול  הקנט  הנוצר )"המדרגה"(קצוות יריעות  אלו  "תגוהצנה"  ל 

 הביצוע בשטחים האופקיים: -

הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי  הקצוות,  וזאת לאחר   

שהיריעה  נפרשה  ויושרה וגולגלה  חזרה  משני קצותיה אל מרכז 

 היריעה.

 שינוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח. 

עפים", תמיד מהצד הנמוך אל כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג ר -

הצד הגבוה, אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח.  העבודה  תחל  תמיד  

 סביב  פתחים  )כגון  מרזב וכו'(.

בכל  מקום  בו  תודבקנה  שכבות  נוספות,  כגון  מעל "יריעות חיזוק"  -

או "יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה העליונה כלפי אלה 

 התחתונה. של השכבה

 שעור החפיפות: -

ס"מ,  98אלא אם נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של  

ס"מ מפינות. מכל מקום, יריעת  98מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 

 ס"מ מעבר לפינה. 99איטום תופסק במרחק של 
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בכל מקום בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר  

פיות של השכבה העליונה כלפי התחתונה משכבה אחת, תוזזנה הח

 יריעה. 9/9ברוחב של 

"יריעות חיפוי" )הגנה באזורי הגבהות, מעקות וכו'( "יריעות חיפוי"  -

)"פלשונג"( תודבקנה החל מגובה המצויין  בפרטים  )מפני  שכבת  

ס"מ על  99האיטום  האופקי(  ע"ג המעקה, או אף המים  ו"תרד" עד 

אופקי.  יריעת החיפוי  תהיה מהסוג המשמש את פני שכבת האיטום ה

 שכבת האיטום העיקרית.

קיבוע רצועות חיפוי על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל  -

אלומיניום מתוצרת מתכות ארד או ש"ע. מילוי המרווח שבין הפרופיל 

והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאריתני או אלסטומרי 

 ביטומני.

 עי הבטחה וזהירות:אמצ     -

סמוך  לפני  ההדבקה  יש  להסיר  את  שכבת  ההגנה  כגון פוליאטילן  

 וכו', אם קיימים כאלה.

 על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )"שפכטל"( ו"לגהץ". 

 הלבנת חיבורים -

בתום בדיקת ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות באמצעות  

 .המנהללבן או שווה ערך באישור צביעת סופרקריל 

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה. -

 

 בידוד טרמי .ד

 מ"מ . 9מעל שכבות האיטום יונחו לוחות קל קר מחורצים בעובי 

ס"מ . החצץ ירחץ בטרם  9מעל המערכת המבודדת תפוזר שכבת חצץ בעובי 

 פיזורו על הגג .

 

 בדיקת אטימות .ה

ידי הצפתן בכל שטחן -השכבות הנ"ל תיעשה על בדיקת שיפועי הגגות ואטימות

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך  99ס"מ לפחות במשך  9במים בגובה של 

תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים 

 הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.

ת באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על אם יתגלו ליקויים ונזילו

ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של 

 המפקח.

 

 מדידה לתשלום 03.06

 .המדידה לצורך חישוב כמויות תהיה בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע
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 עבודות חשמל .08

 כללי /08.0

מערכת שדרוג ושינויים לל ובקרה המשמשים לזה מתייחס לביצוע עבודות חשמ פרק 

, כולל קידוחים משודרגים עין בוקקאזור חוף ציבורי ראשי ב קיימת השפלת מי תהום

באחריות הקבלן להתקין  . שיבוצעו במקביל לעבודות בחוףועבודות תשתית וחדשים 

את המערכות המתוכננות מול החברה המפעילה תוך שמירה על המערכות הקיימות 

 עול מלא של המערכת בכל זמן העבודות. ותפ

 

 תיאור העבודות 08.00

 שאבותמלגנרטור ולוח חלוקה+חדר ללוח חשמל ולחדש חדר חשמל הקמת              

חדר קראון  - חדרי חשמל קיימים להפעלת משאבות 3 י גנרטור”בעין בוקק יגובו  ע .9

טרפו מול קניון עין  דס קיימת וחדר הצמוד לתחנתוחדר בצמוד למסעדת הר פלאז'ה,

משאבות  5-10גנרטור יגובה לוח חשמל חדש אשר יזין ההתחלת. בצמוד לחדר 

 . החדשים תחנת שאיבה לביוב ותחנת שאיבה לניקוז חדשות,

בכל חדר חשמל קיים יפורק המפסק המוזן ממונה חברת חשמל)בתאום עם חברת  .9

עם מערכת  250Aל מפסקים ממונעים עם הגנות אלקטרוניות ש 2חשמל( ויותקנו 

החלפה אוטומטית ובקר החלפה אמדר וכבל פיקוד שיתחבר ללוח בקרת גנרטור 

 בחדר גנרטור המסופק עם הגנרטור.

הזנת חשמל ותקשורת בקרה בין לוח החלוקה מגנרטור לבין כל לוחות המשאבות  .9

 בשטח ובין לוחות המשאבות למשאבות עצמן בשטח.

 ות.צנרת תת קרקעית לכח ובקרה וכן שוח .0

בשוחות משאבות יותקן מפסק ביטחון עם מגע עזר למצב מפסק, וכן קופסת  .9

 מהדקים לבקרה.

אספקת לוח בקרה חדש ולוח חשמל חדש שיתאימו לבקרת משאבות חדשות  תחנת  .0

לרבות ביצוע שינויים בבקרת לוחות   -שאיבה לניקוז ותחנת שאיבה לביוב וכדומה

 ישנים לפי דרישות יועץ המים. 

 ושידור למרכז בקרה בנווה זוהר, או כפי שיקבע.  -ל מערך הבקרהביצוע כ .9

להתקנה חיצונית עם חופה  640KW PRIMEאספקה והתקנה של דיזל גנרטור  .0

 מושתקת.

 למערכת הבקרה. KVA UPS4יסופק  .5

ניתוק ופינוי מערכות חשמל ובקרה קיימות והעברה לאתר מורשה או למקום שיורה  .98

 המנהל. 
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 שינויים בכמויות 

 תיקבע במהלך הביצוע -, כבלים ולוחות כמות סופית של מספר המשאבות )בארות( 

לאחר  -לאחר סיום מבחני השאיבה ולאחר אפיון ותכנון של קבלן מערכות ההשפלה 

לשנות את כמות המשאבות )בארות( לפי  מנהלהמכרז. עקב התוצאות שיתקבלו רשאי 

 שיקולים טכניים שלו וצרכים שונים.

את כמות המשאבות, והקבלן מתחייב בזה לבצע את  2אי להכפיל פי המזמין רש 

שינוי מחיר ללא כל זאת  – הכמויות הנדרשות במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות

 .וללא שינוי בלוח הזמנים החוזי היחידה המוצעים על ידו

 

 תאום עם גורמים אחרים 08.05

הקבלן הראשי וקבלן אתר ע"י קבלן החשמל יתאם את עבודתו עם עבודות המתבצעות ב 

 –ויבצע את עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות אחרות  המשנה למערכות ההשפלה

 במטרה לסיים את  עבודתו בהתאם לתקופת הביצוע שנקבעה.

 

 רשימת ציוד ואביזרים  חשמליים 08.06

יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפורטת  -מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  

לפני  -תקנה באתר. על הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך  אישורו לה

 רכישת ציוד. הציוד יהיה אחד מתוך רשימת היצרנים כמופיע כתב הכמויות.

 

 חומרים ואישור הציוד 08.03

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים  

לאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם .היועץ או הישראלי ו/או הבינ

ם, המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרי

אביזרים, ציוד חשמלי וכד' לפני מתן אישור  להשתמש בהם, ואף לדרוש תעודת אשור 

ף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם מכון התקנים לאביזרים השונים. ציוד שלא יאושר יוחל

 יידרש אישור כנ"ל אינו גורע במאומה 

 

ידו ,  -מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על  

 לתקינותם והפעלתם כפי שמוגדר במפרט  זה ו/או תקנים אחרים. 

ני לפ  המנהלמודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד ואביזרי תאורה לאשור  

 רכישת כמויות כמשתמע מהתכניות ו/או כתב הכמויות.
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 אישור לפני ביצוע  08.04

לפני ביצוע העבודה  יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התכניות  

שברשותו וכן הקשורות לפרטי הביצוע . אין לבצע כל שינוי  ללא אישור של היועץ או 

 המפקח.

 

 קבלן לחשמל ובקרה 

  מורשה  - מהנדס חשמל - החשמל יעסיק באתר במשך תקופת הביצוע קבלן

 לעבודה למתח גבוה.

  .מנהל עבודה באתר יהיה בעל רישיון חשמלאי הנדסאי לפחות 

  בקרה 

 הקבלן יעסיק קבלן משנה לבקרה אשר ברשותו מהנדס מומחה בתחום 

 שנים לפחות. 7הבקרה בעל  ניסיון של 

   רשאי לפסול קבלן משנה מנהלה. 

 

 איזון פאזות 08.06

תוך חודש מהשלמת המתקן, יבדוק את העומס על הפאזות ויאזנן במידה ואינן מאוזנות  

 ע"י  שנוי  החבורים בלוחות. עבור בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.

 

 שילוט  מוליכים וכבלים  

 כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סנדוויץ חרוט. 80.89.9

סימון ע"י מספרי  פלסטיק עליהם  -כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית  80.89.9

 חרוטים המספרים.

 כל גיד יסומן  באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי. 80.89.9

מטר לפחות בכל  10ישולט כל  -כל כבל המותקן  בתעלות, או על סולמות, או בצינורות  80.89.0

יהיה  עשוי סנדוויץ בצבע  שחור ועליו חרוט מספר  חדר, וביציאה מלוח חשמל. השילוט

 המעגל, ושם לוח החשמל המזין כבל זה .

 ישולטו ביציאה מלוח החשמל, בתעלות בטון, ובכל  שוחה. -כבלים המותקנים בחפירות  80.89.9

שם ל, בתוך השוחות ישולטו הכבלים ע"י דסקיות אלומניום בהן יוטבע מספר המעג

 וג הכבל.  הלוח המזין, חתך וס

שהוא, ולא תשולם כל  תוספת כספית  השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  כל 80.89.0

 עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.

שילוט לוחות חשמל ייעשה משלטי  סנדויץ פלסטיים חרוטים ויכללו מספר מעגל שם החדר  80.89.9

 ם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים. או האזור. סוג המעגל בהתא

 

 אופן ביצוע התקנות חשמל 08.08
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, מפרטים שאינם 08ההתקנות יבוצעו לפי חוק החשמל, המפרט הטכני, מפרט כללי 

 מצורפים, תקנות, והתוכניות.

 

 לוחות חשמל 08.00

 61439-2לוחות החשמל יבוצעו לפי ת"י  

 
 כללי /.08.00

 הגדרות 

 Assembly System -לוח שיטה  

סידרה שלמה של אביזרים מכניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי  

)מבנה, פסים, יחידות תפקוד וכו'( אשר ניתנים להרכבה בהתאם להוראות היצרן 

 .2Bהמקורי על מנת לקבל לוחות חשמל שונים. הלוחות יבנו לפי רמת מידור 

 

 Original Manufacturerיצרן מקורי  

 ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים. 

 

 Assembly Manufacturerיצרן מרכיב  

ארגון האחראי על ביצוע הלוח. יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי או  

 וסמך מטעמו להעביר את הידע הנ"ל.שה

 צרן לוחות מאושר ע"י מכון התקנים. , על ידי י61439-2הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י  

יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל הלוחות אשר מייצר לוחות בעלי  

 אמפר מעל הרישיון יהיה בפיקוח יצרן נותן הידע. 

העבודה תתבצע לפי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה המקצועית תתבצע על ידי  

 בקביעות בשטח מומחיותם.עובדים מיומנים אשר מועסקים 

 

רשאי לאשר יצרן לוחות מסוים, זאת לאחר בדיקה של היצרן המוצע,  המנהלרק  

 התאמתו לתנאי המפרט ובדיקות המלצות לגביו.

אין המזמין מחויב לאשר יצרן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין שומר  

על דרישות טיב ואיכות כפי  לרשותו את הזכות לחייב ייצור הלוח במקום מסוים, שעונה

 שנקבעו במפרט זה. היצרן יהיה כזה שיכול לתת שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.

 

היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקורי. יצרן  

מרכיב יעבוד לפי "שיטה" של היצרן המקורי. שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור 

 ן המקורי.היצר
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 תקנים  08.00.0

 .61439הלוחות יבנו לפי חוק החשמל ויעמדו בכל התקנים אשר רשומים בתקן ת"י  

 IEC 61921 - .קבלי הספק ולוחות תיקון כופל ההספק 

 IEC 60216 -  עמידות טרמית. –חומרי בידוד 

 IEC 60332 - .בדיקות כבלי חשמל בתנאי שריפה 

 IEC 61140 - תחשמלות.הגנה מפני ה 

 IEC 61201 - .מתח נמוך מאוד 

 IEC 62262 -  דרגת הגנהIk. 

 

 קטלוג יצרן מקורי 08.00.5

ברשות היצרן  המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון לספק. הקטלוג יכלול  

אינפורמציה טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, התאמה 

ל לאחר המכירה. כמו כן רשימת בדיקות ואישורים. ראה נספח לתקנים, הוראות טיפו

 קטלוג יצרן. -א' 

 

 הגשת תכניות לאישור 08.00.6

התכניות שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תכניות ברמת "תכנית ביצוע". על היצרן  

המרכיב שיאושר על ידי היועץ יהיה להכין תכניות ייצור מפורטות. כמו כן יגיש היצרן 

 ורמציה טכנית בהתאם לנספח ב'.כל אינפ

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בתכנת ההרכבה של הציוד  

 בו הוא משתמש.

בקנה מידה סטנדרטי. רק לאחר אישור היועץ או המפקח  A4התכניות יוגשו בגיליונות  

 בכתב לתכניות הנ"ל רשאי היצרן להתחיל בביצוע הלוחות.

והתאמתם לשטח על אחריות קבלן החשמל, בכל מקרה העמידה בתקן מידות הלוחות  

 יקבע את גודל הלוחות.

 

 גמר הלוח והגשת מסמכים עם אספקת הלוח 08.00.3

 יצרן המרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: 

 מסמך על ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן.  

 דרישות, אחסנה, הובלה. 

מומנטים לסגירת ברגים. בהוראות ההתקנה יהיה מידע הוראות התקנה, טבלאות  

 גם לאחר ההרכבה. IPמדויק למרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. 

 (.As Madeתוכניות סופיות ) 

 הצהרת יצרן. ראה נספח ג'. -מכתב התחייבות להתאמה לתקן  

 רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה. 

 נים טרמיים לאפשרות להגדלה עתידית.נתו 
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 נתונים חשמליים 

עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את המפקח /יועץ לבדיקת הלוח. במעמד זה  

ומכתב התחייבות  1419-1    יעביר היצרן מסמך של ביצוע בדיקות שיגרה לפי תקן ת"י

 להתאמה לתקן. ראה נספח ג'.

 היצרן להוציא את הלוח מהמפעל.לאחר אישור היועץ/מפקח רשאי  

 היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח. 

 

 בניית הלוח  08.00.4

 מבנה, חומרים, הרכבה 

הלוח יהיה בנוי מחומרים אשר יכולים לעמוד בפני מאמצים מכניים, טרמיים, חשמליים  

 חיצוניים ופנימיים.וסביבתיים. מבנה הלוח יהיה עמיד בפני קורוזיה, כולל חלקים 

כל המבנים כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת  

 לעמוד בפני מאמצים אשר נוצרים בזמן זרם קצר.

הלוח "שיטה" יהיה מודולרי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולריות יהיו ניתנות  

אלא כם יש גישה מאחור. הציוד  להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים

יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של 

 האומים לתוך הציוד.

 .1419-1מבנה הלוח יעמוד בתקן ת"י  

 הגנה מפני קורוזיה 

 מבנה הלוח יעמוד בפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים. 

 בדיקת דגם: 

שעות  24מחזורים של  6בדיקה מחזורית,   IEC 60068-2-30ת לפי בדיקת חום, לחו 

 .95%ולחות יחסית  ºC 50בטמפרטורה של  

 .35ºC -ב-שעות ב 24מחזורים של  IEC60068-2-11 , 2בדיקת ערפולי מלח לפי  

בלוחות להרכבה חיצונית יבדק המבנה החיצוני וחלקים חיצוניים של הלוח לפי דרגת  

 .Bחומרה 

 

 יום: 12 במשך של פעמיים בדיקה 

בטמפרטורה  IEC 60068-2-30חום, לחות בהתאם לתקן  - שעות 24מחזורים של  5 

 .95%ולחות יחסית  ºC 50של 

 .IEC60068-2-11שעות ערפולי מלח בהתאם לתקן  24מחזורים של  7 

 

 חומרים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות: 

 168, משך הזמן 70ºCבטמפרטורה של  IEC 60028-2-2-יציבות טרמית בהתאם ל 

 שעות.
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 125ºCחלקים נושאי זרם  IEC 60695-2-10-עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל 

 .70ºCחלקים אחרים 

 :IEC 60695-2-10עמידה בחום חריג בדיקת תייל להט לפי תקן  

 .960ºC-חלקים נושאים זרם יבדקו ב •

 .850ºC-לוחות לנישות בקיר יבדקו ב •

 .650ºCחריםחלקים א •

 .UV-לוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופה חומר סינטטי יבדקו לעמידה ב 

 משקל הלוח.  1.25בדיקת הנפה. כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה  

אם לא צוין אחרת. לוחות להרכבה  IEC 62262)הלם מכני( יעשה לפי  IKדרגת ההגנה  

 .IK=7-וחות להרכבה חיצונית ב, לIK=5-פנימית יעמדו ב

 .IEC 60529יהיה לפי  IPדרגת ההגנה  

 

 תנאי סביבה 

 24-הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צוין אחרת. טמפרטורה ממוצעת ל 

 רגעית. C° 50מקסימלית  C° 40שעות 

עבור לוחות להרכבה פנימית. עבור לחות  40°C -ב 50%לחות יחסית לא תעבור את  

 ת גבוהה יותר נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר.יחסי

 עבור לוחות להרכבה חיצונית. 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל 

 .3דרגת הזיהום  

 מטר. 2000-גובה ההתקנה מתחת ל 

 בכל מקרה הלוח יעמוד בתנאי הסביבה הנדרשים על ידי מפרט היועץ. 

 

 דרגת ההגנה 

אלא אם  IK=5-, יעמוד בIEC 62262( מכני יעשה לפי Impactדרגת ההגנה בפני הלם ) 

 . IK=7צויין אחרת. בלוחות לעמידה חיצונית 

תסומן בדרגת  –דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים, נוזלים  

IP  בהתאם לתקןIEC 60529 דרגת ההגנה המינימלית תהיה .IP2X  דרגת ההגנה ,

 . IPXXBהלוח תהיה המינימלית בחזית 

 .IPX3Bלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, דרגת הגנה מינימלית תהיה  

היצרן יתן הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת האטימות  

 המוצהרת. 

 לוחות להרכבה חיצונית יצוידו באמצעים למניעת היווצרות מי קונדנס. 
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 רווחי אוויר(מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מ 

ונועד לתת קואורדינציה  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל 

 . הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימלי בלוח.Insulation Coordinationשל הבידוד 

 .IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  

 .IIIסיווג מתח יתר בלוח משני  

 

 הגנה בפני התחשמלות 

ודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית יתנו הציוד והאביזרים יס 

 בטיחות מירבית. 

  

 הגנה בסיסית )מגע ישיר( 

ותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או על ידי  IPXXBהגנה בסיסית מינימלית תהיה  

 מחיצות או מחסום )כיסוי, דלת(.  דרגת ההגנה המינימלית הנדרשת תהיה.

במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או  פתיחת מחיצות, דלתות 

 מפתח או באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.

 

 הגנה בזמן תקלה )מגע עקיף( 

דלת עם ציר אשר נושאת ציוד  תהיה מוארקת בעזרת מוליך מותאם לזרם הפאזות אבל  

 . 2מ"מ 6 -לא פחות מ

. המבנה יכלול מעגל IEC 60364-4-41-בהתאם ל המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים 

הגנה )הארקה(. כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח. 

תהיה רציפות הארקה אשר ייבדק בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה. במידה ופורק חלק של 

 לוח רציפות ההארקה לא תיפגע.

ם בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה לזרם מוליך הארקה יעמוד במאמצים תרמיים ומכניי 

 קצר של הלוח.

 

 הגנה על ידי הארקה 

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי. 

 מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן.  

 הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני.  

צרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה שילוט בלוחות אשר כוללים אביזרים אשר יו 

 אזהרה מתאימים.

 .תנאי הפעלה ושירות 

 

)לא מיומנים( תהיה  אנשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי  

. פתח גדול יותר IPXXCעם חלקים חיים. דרגת ההגנה המינימלית  כל מגעהגנה בפני 

 ו נתיכים.מותר כאשר מחליפים מנורות סימון א

 בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים מורשים: 
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 דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה: 

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעשות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים  •

 והגנות, חיבור וסימון חוטים, כוונון וריסט של ממסרים, הגנות ומכשור אלקטרוני.

 נתיכים.החלפת  •

 החלפת נורות. •

 מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח. •

 

 דרישות לגבי גישה לתחזוקה: 

הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות הפונקציונליות, החלקים יהיו  •

 מורכבים בעזרת אום שבוי.

 יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של הלוח. •

 קי אביזרים.יהיה שימוש בכיסויים למהד •

 במידת הצורך יתוכננו מחיצות. •

 יהיה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(. •

תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית. במקרים שאין אפשרות לבצע בדיקה  •

 תרמוגרפית יסוכם הדבר עם הלקוח.

 

 הגדלה עתידית של הלוח  

 בד. מקום שמור בל 25%הלוח יהיה בנוי כך שתהיה רזרבה של  

 מקום שמור מוגדר: 

 מינימום. 10%מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה   . 1

 15%מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר בעתיד  . 2

 מינימום

 
היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של  

תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים מפסקים, חיבורים וחלקי הרכבה. 

 סטנדרטים מקוטלגים. חיבורי פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם. 

 היצרן יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד. 
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 דרגת המידור 

 .2Bדרגת המידור המינימלית תהיה  

 

 התקנת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח 

בירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי צבירה פסי צ 

יסודרו כך שזרם קצר פנימי לא ייווצר. הפסים יעמדו בכושר ניתוק המוצהר על ידי 

 היצרן )זרם קצר לשנייה(.

מוליכים וחיבורים לא יינזקו מעליית טמפרטורה רגילה, מהתיישנות הבידוד, וויברציות  

 .שבעבודה רגילה

היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה, מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו בדיקת  

זרם קצר ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן. במקרים חריגים בהם יש צורך 

להשתמש בדגם שלא עבר בדיקת עליית טמפרטורה חתך המוליכים יהיה בהתאם 

-הטמפרטורה בלוח בהתאם ל. היצרן יחשב את עליית IEC 60890-לטבלה המופיעה ב

IEC 60890 אמפר יהיו אך ורק עם בדיקת דגם  1600. בכך מקרה הדגמים מעל

 במעבדה.

מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו  

 בשלט אזהרה. המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול.

 

 מוליכים מבודדים 

בערך של מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים ולא רמת הבידוד תהיה לפחות  

עם חיבור ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים חשופים. 

הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים שיש דרישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך 

 אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת יותר מוליכים.

 

 וגניםמעגלים לא מ 

 הגדרה: 

 מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה ולמפסק זרם.  

 שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית. .9

המוליכים והפסים יורכבו על התקנים מבודדים אשר ירחיקו את המוליכים אחד  .9

 מהשני ומגוף הלוח.

 שימוש במוליכים עם בידוד מחוזק כדוגמת : 

 3KVחוט  •

 בידוד כפול •

 חוט בתוך צינור מבודד נוסף •

 ההצמדה של המוליכים האלה מותרת. •

 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל .9
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המוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ ואז יש להוריד את ההעמסה של  

 .80%-המוליך ל

 
 בכל מקרה כל המוליכים הלא מוגנים יעברו בדיקות דגם. 

 אלא אם צויין אחרת.  IEC 60446-ו IEC 60445סימון החוטים לפי  

 כל מוליך יסומן. 

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק.  

 מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול. 

 

 מקדם הבו זמניות 

 מקדם הבו זמניות של הלוח או חלק של הלוח ינתן על ידי היועץ. 

הזה, היצרן יקבע את מקדם הבו זמניות לפי הטבלה  במידה והיועץ לא נתן את הנתון 

 בתקן.

 

 RDF מספר מעגלים
 מקדם בו זמניות

3-2 0.9 

5-4 0.8 

9-6 0.7 

 0.6 10מעל 
 

 זיהוי קומפוננטים 

 בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם. 

 .IEC 61082-1הזיהוי של תוכנית החיווט לפי  

 

 יסות כבליםמהדקים וכנ 

היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים  

יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריך 

להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל. חתך מהדק האפס 

לפחות  50%יהיה  2מ"מ 16וחתך מוליך והאפס מעל  2מ"מ 16יהיה כחתך הפאזות עד 

מחתך הפאזות. מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי הפאזות על מנת להקטין את השדה 

המגנטי. כניסת הכבלים תהיה כזאת שדרגת ההגנה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח.  

 .IEC 60445סימון המוליכים יעשה לפי 

 

 חתך הארקה
 2מ"מ

 חתך פאזות
 2מ"מ
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S 16 ≤ S 

16 35  ≤ S < 16 

2/S 400 ≤ S < 35 

200 800 ≤ S < 400 

4/S S < 800 
 

 ציוד ואביזרים  08.00.6

 ציוד מיתוג 

הרלוונטיים ויבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ,  IECציוד מיתוג יהיה בהתאם לתקני  

מספר פעולות. אשר יגדיר מתח נומינלי, זרם נומינלי, תדירות מחזור שרות, כושר ניתוק, 

הרלוונטי. ציוד מיתוג  IECתהיה קואורדינציה כדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים לתקן 

יבחר בהתאם לתרשים החד קווי, יכולת המיתוג הנדרשת בצד העומס. היצרן ישתמש 

בציוד מקורי ואשר מופיע בקטלוג היצרן המקורי. הציוד יורכב על מגשים. הגישה לציוד 

ד יחובר למגשים בעזרת ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה. תהיה מלפנים. הציו

עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים 

 שונים( של הרכבת ציוד עתידי.

 

 מעגל ראשי 

 עם המבנה. מסוג שעבר בדיקת דגםמעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או  חלוקה יהיה  

וד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. שימוש של מפסק אחר אין להשתמש בצי 

מותר רק אם מיוצר על ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש אינו נופל 

 בביצועים מהמפסק שנבדק.

 
 גישה לציוד 

 תהיה גישה נוחה   להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה מהירה.  

 מ' מהבסיס.  0.2לי של מהדקים יהיו מורכבים במרחק מינימ 

 מ'. 2-מ' מהרצפה ולא יותר מ 0.5ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל  

 מהבסיס.  2.2-מ' ל 0.2מכשירי מדידה בין   

 מ' מהבסיס.1.6-מ' ל 0.8לחצני חירום בין  

 
 כיוון והפעלה 

 כיוון הפעלה וסימן ברור. – IEC 60447כיוון והפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ותקן  

 
 צבע מנורות סימון 

 .IEC 60073אם לא צוין אחרת יהיה לפי  

 

 בדיקות דגם  08.00.8

 את הבדיקות יבצע יצרן מקורי. יצרן מרכיב לא צריך לחזור  על הבדיקות.   

 בלוח מוכן יעשו בדיקות שיגרה. 
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 בדיקות דגם מבנה 

 חוזק חומרים וחלקים. •

 דרגת ההגנה של המבנה. •

 דוד.מרחקי זחילה ומרחקי בי •

 הגנה מפני התחשמלות ושלמות אביזרי ההגנה. •

 שילוב ציוד המיתוג. •

 מעגלים וחיבורים. •

 מהדקים לחיבור כבלי כניסה. •

 

 בדיקות דגם להוכחת ביצועים 

 דיאלקטרי. •

 עליית טמפרטורה. •

 כושר עמידה בזרם קצר. •

 תאימות אלקטרומגנטית. •

 פעולות מכניות. •

 

האפשרויות לבניית לוחות שונים, כפי  מספר הבדיקות יהיה כזה שיכסה את מגוון 

 שמופיעים בקטלוג היצרן המקורי.

 היצרן יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ.  

 

 בדיקות שיגרה 

 לפי התקן. 

 

 ספחיםנ 08.00.0

 נספח א' קטלוג יצרן 

 מבנה •

 תכנית מבנה, מידות ומשקל. •

 סידור לתפיסת כבלים. •

 סידור לכניסת כבלים ופלנג'ים. •

 .Formsדור שיטת המי •

 אוורור. •

 דלתות ואביזרי סגירת דלתות. •

 חיבור מכני בין התאים. •

 צורת ההרכבה על הרצפה או על הקיר. •

 דרגת ההגנה האפשרית. •

 עומס מירבי על הדלתות. •
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 שיטת הניקוי, שיטת הצביעה. –צבע  •

 בדיקות. –הגנה בפני קורוזיה  •

 

 תנאי שירות

 דרגת הזיהום. •

 תנאי שרות חריגים. •

 וחוטיםפסי צבירה 

. 35ºCטבלת חתך פסים ראשיים וחלוקה כפונקציה של הזרם בטמפרטורת סביבה   •

של הלוח )לוח סגור או  IPכמו כן הטבלה תהיה בהתאם לדרגת ההגנה 

. הטבלה 35ºC-( בהתאם לטמפרטורת סביבה שונה מKTמאוורר(.טבלת תיקון )

 תכלול חתכים שונים ומיקומם בלוח.

 יזרים השונים.צורת התחברות הפסים והאב  •

 צורת התחברות הפסים למפסקים.  •

 טבלת מרחקי מבודדים בהתאם לזרם קצר לשנייה.  •

 חתכי מוליכים בהתאם לזרם.  •

 צורת ההתחברות בין חלקי הלוח שהופרדו לצורך הובלה.  •

 סוגי מבודדים.  •

 טבלאות זרמי קצר.  •

 שיטת חיבור של כל המוליכים.  •

 הצבירה. טבלת מומנטים לסגירת ברגים של פסי  •

 

 מערכת ההגנה

 שיטות הרכבה של הארקה. •

 חתכים של הארקה. •

 מוליכים לדלתות. •

 עמידה בזרם קצר. •

 רציפות ההארקה. •

 שיטות ההגנה הבסיסיות )מגע ישיר(. •

 שיטות ההגנה בפני תקלה )מגע עקיף(. •

 

 Functional Unitsיחידות תפקוד 

 פסים ומהדקים.דוגמא ליחידת תפקוד: מ"ז כולל חיבורים ל             

 שיטת ההרכבה. •

 סוגי ציוד שעברו בדיקות דגם. •

 התחברות מוליכים. •
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 עליית טמפרטורה

 טבלאות מבוססות על בדיקות דגם, או תוכנה של היצרן. •

 גבולות עליית הטמפרטורה. •

 טבלאות לתוספת או שדרוג עתידי של הלוח. •

 

 הובלה, אחסנה, הפעלה, הרכבה ותחזוקה

 הוראות הובלה, הרמה. •

 הוראות אחסנה. •

 הוראות הרכבה. •

 הוראות תחזוקה. •
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 הגשת תוכניות לאישור -נספח ב' 

 היצרן המרכיב יגיש לאישור היועץ את הנתונים הבאים: 

 דיאגרמה חד קווית.  •

 תכניות מעגלי משנה, פיקוד וכו'.  •

 מבט מחזית הלוח עם דלתות.  •

 מבט מחזית הלוח ללא דלתות.  •

 תכנית העמדה על הרצפה.  •

 מלמעלה. מבט  •

 תכנית מהדקים.  •

 שילוט.  •

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים.  •

 סימון חוטים.  •

 כניסת כבלים.  •

 מידע שיש לצרף עם התוכניות:  •

 .Iccאו  Icuכושר עמידה בזרם קצר  -

 מתח עבודה ותדירות. -

 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  -

 .Uiמתח בידוד  -

 יזר.זרם נומינלי של כל אב -

 דרגת ההגנה. -

 מידות. -

 משקל. -

 דרגת המידור. -

 .EMCעבודה בסביבת  -

 חתכי כבלים המתחברים ללוח.  •

במידה ויש חריגה מהקטלוג, חישובי אקסטרפולציה: טרמי וזרם קצר, במידה   •

 והוכנס ציוד חריג אשר אינו מופיע בקטלוג המבנה. החישוב ילווה בהסבר.

 ור מאולץ.חישוב עליית טמפרטורה במקרה של אוור  •

 קטלוג הציוד או דפי אינפורמציה.  •

• RDF - קדם הבו זמניותמ 

 דרגת הזיהום.  •

 הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.  •

 דרגת האטימות. •

 האם הלוח מיועד לשימוש אנשים מיומנים או לא מיומנים. •
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 תנאי שירות מיוחדים, במידה ויש צורך. •

 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור: 

 רי פסי צבירה ללוח ותעודות בדיקה.חיבו 

 תיאור מפורט של החיבורים בין הלוחות אם מסופקים בחלקים. 

 תכנית העמדה על הרצפה של החלקים השונים. 

 תעודת הסמכה בתוקף של היצרן המקורי. 
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 נספח ג'  הצהרת יצרן

 

 אנו החתומים מטה

 

 שם היצרן ______________________________

 

 אחריותנו לכך שלוחות חשמל מצהירים, על

 

 שם ודגם המוצר: ________________________

 

 אשר סופקו בפרויקט ______________________ מספר העבודה ________

 

 .62208IEC -ו 61439יוצרו לפי תקן ת"י 

 

 המסמך נכתב ב )מקום( ___________________     תאריך ______________

 

 _________________תפקיד החותם: ________

 

 שם החותם: ___________________________

 

 מורשה חתימה מטעם החברה

 

 חתימה: _____________________________

 

 שילוט וסימון -נספח ד' 

 שילוט על הלוח

 

 שם היצרן: ___________________

 

 דגם הלוח: ___________________

 

 

 61439-2תקן: ת"י 

 

 ___________לוח מספר: _______

 

 מוזן מ: __________________
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 סוג הזרם: ___________________

 

 מעגלים ראשיים מתח עבודה: ______

 

 IPדרגת ההגנה:   

 

 זרם נומינלי: __________________

 

 Icwזרם קצר: 

 

 יצרן לוחות מורשה

 .1419היצרן מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ליצור לוחות לפי תקן   .0

הכוללים  -שנים לפחות ביצור לוחות חשמל מורכבים לתעשייה 7בעל ניסיון של  היצרן  .9

 מתנעים.

 שנים. 7של לפחות  -הקבלן בעל ניסיון ביצור לוחות חשמל עם מערכות בקרה מורכבות  .0

כגון  - יצרן תא הבקרה יהיה יצרן מומחה לתחום זה ומוכר במשק הלוחות כיצרן לוחות בקרה  .9

 ליטווק או ש"ע.

 

 למתח נמוך כבלים  08.10

 

 הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת    

  .רצופה וללא מופות לכל אורך הכבל                  

 

ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול )לא יתקבל כבל בחתך  6מעל חתך 

 .FR3 -  N2XCH   )מסוכך(מסוג סקטוראלי (. הכבלים יהיו  בעלי בידוד 

 

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים  ו/או בריטיים בגמר ההתקנות 

יבצע גם בדיקה   -וולט . באם  יידרש  1000יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 

 כנית.הוצאה עד 547הכל בהתאם לתקן ישראלי  -דקות  10ק"ו חילופין  למשך  3.4במתח 

 

 על הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הייצור. לא יתקבל כבל מתאריך יצור ישן.

 

נעלי כבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומיניום מובדל" )מצופה בדיל( ולא יותר  שימוש  

 בנעל כבל עם דסקיות דו  מתכתיות

  

 ם  )אחד מהשני( כמפורט להלן: כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו  במרחקי

 ס"מ 10 -מרחק בין כבלי מתח נמוך  •
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ס"מ לפני כיסוי הכבלים  30  -מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד  •

 על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.

 מוליכי הארקה יהיו גמישים )לא תשולם כל תוספת כספית( .

 .F.R.9יהיו מסוג  ו N2XH יהיו מסוג כבלים כל ה

 .TOPFLEX-EMV-UV 2YSLCYK-J-כבלים להזנת משאבות עם משני תדר יהיו

 

 

 

 מערכת בקרה ושידור    08.11

 כללי

במסגרת מכרז/ חוזה זה יבצע הקבלן מערכת בקרה מושלמת להפעלת מערך   •

 המשאבות.

 )בנוסף לקבלן החשמל(.קבלן משני לבקרה  -יעסיק הקבלן הראשי -לצורך כך  •

שנים לפחות בתחום הבקרה, וכן בעל ניסיון  7קבלן הבקרה יהיה בעל נסיון של   •

 הפעלת משאבות באופן מבוקר עפ"י השיטה הנדרשת במכרז זה.ב

המבוססות על דרישות  -מהנדס מטעם קבלן הבקרה יגיש תוכניות ביצוע מפורטות  •

והנחיות  קבלן מערכות ההשפלהשל דרישות )באנגלית( המנהל, מפרט זה, דרישות 

במהלך  המנהל וקבלן מערכות ההשפלה) גם באנגלית(מפורטות שימסרו ע"י 

העבודה ובדיונים שיתקיימו בנושא. התכנון המפורט כלול במחיר הכולל של 

 המערכת.

 

 מערכותהתאור 

 :חוף ציבורי ראשי עין בוקק ./

בורן. מערכת זאת חוף זה קיימת מערכת לתחנה מפלס נמוך ומערכת בקרה ע •

קידוחים חדשים,תבוצע מערכת חדשה  5 לפחות ובמקומה יבוצעו -תבוטל

 הכוללת גששים בבארות, תשתית כבלי בקרה, בקרים מתוכנתים.

 משאבות.   10עד  •

 

 :העבודה כוללת .0

 תכנון מפורט של מערכת בקרה. •

שבתוכו ירוכזו שני הבקרים הראשיים, ממסרים,  -אספקת ארון בקרה ראשי  •

אחוז  30דקים לקליטת כל הפונקציות של המרכז. יש להשאיר רזרבה של מה

 .I/Oלמהדקים וכן לכרטיסי 

 הובלת כל נקודות הבקרה אל ארון הבקרה. •

 אספקת תכנות. •
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 תכנות מלא של המערכת. •

 הפעלה, הרצה והפעלה סופית של המתקן. •

הקבלן מתחייב לבצע התאמות של התיכנות לפי הצורך במהלך העבודה  •

 עלות. וההפ

•  

 :מרכיבי מערכת הבקרה 

 ( מ', הכולל מהדקים וכל ציוד הבקרה.0.5X2X1.6ארון בקרה ראשי במידות ) •

 בקרים ראשיים המותקנים בארון בקרה ראשי. 2 •

 בחדר בקרה במרכז החשמל. - מחשב עם מדפסת •

 גששים המותקנים בבארות. •

 צגים. •

 חיווט גששים ללוח בקרה. •

 חיווט בין לוח בקרה ללוח כח. •

 פיזומטרים המפוזרים בשטח. •

 

 :פעולת מערכת הבקרה

 מרכיבי מערכת הסקאדה העיקריים הינם : 

כדוגמת  Hot Redundant System -בקר ראשי בגיבוי חם )חומרתי(   •

MODICON UNITY  QUANTUM , אוS7-417 Siemen S.או ש"ע , 

 .Hot-Redundant Scada Serversשרתי סקאדה בגיבוי חם   •

  .לחיבור השרתים/בקרים GPSן זמן מערכת סנכרו  •

 .מערכת התראות מרכזית  •

 ., לוח חשמל כח בחדרUPSכל מערכות העזר כגון משאבות,   •

 

מערכת הסקאדה תשלוט ותבקר על כל הפונקציות הנדרשות . הסקאדה תהווה ממשק  

 גראפי המאפשר השגחה, ניטור, ופיקודים.

 EMOTE I/Oמפורט לעיל הכולל הבקר הראשי בגיבוי חם חומרתי יהיה כדוגמת ה 

ערוצית ויהווה רכז המידע המכיל את כל בסיס הנתונים הנדרש    -בתקשורת דו

 מול המערכות השונות. O/I-בתקשורת וב

 

 מערכת בשליטת הבקרים

 :לוח כח

 סטטוס מפסקים. •

 נתוני זרם/ הספק. •

 תקינות מע' חשמל מחח"י. •

 תקלה בהזנת חשמל. •
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 גנרטור פועל. •

 .גנרטור בתקלה •

 חוסר דלק. •

 חוסר שמן. •

 נתוני הספקים של גנרטור. •

• UPS .פועל ותקין 

• UPS .בתקלה 

 מצברים לא תקינים. •

 שליטה וסטטוס  במשאבות עפ"י פרוגרמה הנחיות יועץ המים. •

 חדרי חשמל. -מיזוג אויר לא תקין •

 בקרת פיזומטרים. •

 תמר.במועצה אזורית למנהל אחזקה  SMS -שליחת ארועים מסוימים ב •

 

 

 UPS :וחדר מצברים 

 מעקב אחר מצב פעולה ומצב מפסקים. •

 מעקב אחר זרמים , מתחים , תדירות , טמפרטורת חדר. •

 הצגת מצב מפסקים ופרמטרים נמדדים. •

 מעקב מצברים. •

 

 מפרט בקר חדר חשמל במבנה גנרטור

 :בקר ראשי

כדוגמת  PLCחומרת הבקר הראשי בגיבוי חם חומרתי תבוסס על בקר תעשייתי  

MODICON UNITY QUANTUM  אוSIEMENS S7-4.17  או ש"ע  המיועד

 RF -ו EMCלהתקנה בסביבת עבודה רועשת ומתאימה לתקינה הבינלאומית של 

 תחנות השנאה ומערכות אנרגיה., בתחנות משנה

הבקר הראשי יסופק במארז מתכתי, המסופק עם מכלול הגנה חשמלית כנגד הפרעות  

ות. לוח הבקרה יהיה מדרגת אטימות והגנה רמת מגנטי RFאלקטרוסטאטיות והשפעות 

IP54 , NEMA4X . 

 

 המתאימים לסוגי המתחים בתחנות השנאה : I/Oחומרת הבקרים תכלול כרטיסי 

הכולל חותמת  IED) כרטיס  SERערוצים  125-24VDC  32כרטיסי כניסה מסוג   •

התראות בכרטיס  4096)מחסנית של  ,זמן מובנית במחסנית בכרטיס(

ONBOARD ,  עם חיבורIRIG-B ל- GPS ) למתן חותמת הזמן 

 ערוצים. 16כרטיסי יציאה ממסר   •
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  mA 4-20ערוצים  8כרטיס כניסות אנלוגיות מבודדות   •

 .mA 4-20ערוצים  4כרטיס יציאות אנלוגיות מבודדות   •

 -הבקר יסופק עם ערוץ תקשורת מיוחד המתאים לעבודה עם בקר תקשורת נפרד •

 המשמש לשידור.

 30%רזרבה מותקן ומחווט בלוח הבקרה , לרבות  I/O  50%חומרת הבקרים תכלול  

 רזרבה בזיכרון הבקר.

 

 O/I-תושבת ה

, כרטיסי הרחבה O/Iכל כרטיסי הבקר לרבות : ספקים , כרטיסי תקשורת , כרטיסי      

אלא  DISTREBUTED I/O. לא יאושרו בלבד  SLOT MOUNTEDיהיו מסוג 

REMOTE I/O ,על מנת לשמור על דטרמיניסטיות ותחזוקה נוחה לתפעול תחת  בלבד

 עבודת המתקן.

 

 I/Oכרטיסי 

, החלפה חמה תחת מתח עבודה  HOT-SWAPכל סוגי הכרטיסים יתמכו בפונקצית  

 וללא כל הפרעה לפעילותו ועבודתו התקינה של הבקר.

רעה למערכת. פהכל הכרטיסים יכללו סרגל מהדקים הניתן לשליפה בזמן עבודה וללא  

 32ספר הנקודה בכל כרטיס מהמציינת את   LEDלכל נקודה בכרטיס ישנה נורית 

 נקודות.

 

 ספק כוח בקר ראשי

)HOT REDUNDANT-יסופק עם זוג ספקים בגיבוי חם )הבקר הראשי בגיבוי חם  

PS. : מתחי אספקה לבקר יהיו מסוג 

 220VDC±20% (preferable) / 230 VAC    

ספקי כוח יגרום התראה בבקר להפעלת הספק המשני , ולא יגרום לשום כשל באחד מה 

 השפעה על פעילותו התקינה של הבקר.

 

 זיכרון הבקר הראשי 

הפעילות הנדרשת המתוארת זיכרון הבקר הראשי יהיה מספק על מנת להכיל את כל  

 רזרבה לפחות.  50%. זיכרון הבקר יכלול במסמך זה

HMI – Human Machine Interface )ממשק אדם מכונה( 

 ממשק אדם מכונה תכלול : HMI -מערכת ה 

• HMI  .ראשי בחדר חשמל 

 במרכז בקרה. HMI -תחנת עבודה  •

 
  תתמוך בעברית באופן מלא ,  ותהיה כדוגמת HMI -תוכנת ה 
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 P-CIM (Pulse Ver 8.00), WINCC, Rockwell RSVIEW   או ש"ע. כמו כן

 -לצורך בקרת ושליטת אינפורמציה למרכז הבקרה IPNPתסופק     ותותקן תוכנת 

 כדוגמת    מערכת קיימת.

 

 יהיו התכונות הבאות :  HMI -לממשק ה 

 ) מנגנון מונחה אירועים ( SERמערכת התראות   •

( כתכונה מובנית וללא צורך Redundancyעל המערכת להכיל תמיכה ביתירות )  •

המערכת ובכל הרמות החל  בשימוש בתוכנות "צד שלישי" לקבלת גיבוי חם של

מרמת ממשקי התקשורת וכלה ברמת השרתים עם סנכרון כל סוגי המידע המטופל 

 )מיקור האפלקצייה, נתוני תקלות, הסטוריה ודוחות(.

המאפשרת תכנות, ריצה, והפעלה על כל  dot.netמלאה  WEBתמיכה באפליקציית   •

ד וכו'( המופעלת תחת י-סוג של חומרה )מחשבים שולחניים, ניידים, מחשבי כף

 ומעלה. Microsoft .NET Framework 3.0סביבת הפעלה של  

חייבת לתמוך בריבוי שפות ברמת סביבת הפיתוח ובכלל  SCADA/HMI-תוכנת ה  •

זה בחזות האפלקצייה עצמה עם האפשרות לסיגול סביבת העבודה והתאמה אישית 

הזדהות אוטומטית של  יעפ"בחירה או  עפ"יויכולת מעבר בין סביבה אחת לאחרת 

 המשתמש.

( לבניית מערכת Layersעל התכנה להכיל יכולות ותמיכה בטכנולוגיית שכבות )  •

סוגי המערכות ואפשרות להצגה או הסתרה של רבדים שונים של  עפ"יהמסווגת 

 מערכת הבקרה על פני מפת נתונים אחת.

דע )וללא הגבלה( על המערכת לתמוך ביכולת לשייך לכל תמונה גרפית, משאבי מי  •

ככתובות תקשורת לאלמנטים בבקר/ים או כל מידע סטטי אשר יוצג על גבי התמונה 

 הנבחר בזמן ריצה בזמן אמת.  Resource –הגרפית בהתאם לשם המשאב 

התכנה חייבת לתמוך בארכיטקטורת שרת/לקוח מלאה כאשר השרת חייב לרוץ   •

פעול אפילו וכאשר השרת בו המערכת ממשיכה ל Windows Service-ולפעול כ

 OFF (Logged-( או בLocked Workstationנכנס למשטר של עמדה נעולה )

Off.יכולת המאפשרת עבודה בטוחה וסדירה של השרת בכל שלב ) 

)של מרכיבי  Cross Referenceממשק הפיתוח חייב להכיל כלי חיפוש רוחבי    •

, בפונקציות מתמטיות האפלקצייה( לחיפוש מופעים ושימוש בתגים, בציוד קצה

 ו/או כל פקודה ומשימה אחרת.

ממשק הפיתוח חייב להכיל יכולות סימולצייה לביצוע בדיקת האפלקצייה לפני   •

 התקנתה בפועל.

על המערכת לתמוך ביכולות הרחבה והגדלת היקף המערכת ע"י שדרוג בנק   •

של מספר הרישיונות מבחינת כמות נק' תקשורת פיזיות לפי הצורך וכמות גמישה 

המשתמשים וסוגיהם )משתמשי פיתוח, ריצה והפעלה, מנהלים לצפייה בלבד( 

 ותאימות באפלקצייה קיימת במעבר בגרסאות שונות.
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עם יכולות להצגת מידע  Faceplateההנדסה או אנשי פיתוח האפליקציה, כדוגמת   •

כן לכל אלמנט המכיל נתוני מערכת, גרף מגמה ותקלות רלוונטיות לאלמנט. כמו 

 הרשאה( ושינוי ערכי סף מתוך כלי הדיאגנוסטיקה. עפ"ייכולת להפעלות )מותנה 

לתמוך ולאפשר יכולות ריצה, הפעלה ובעיקר פיתוח  SCADA/HMI-על תוכנת ה  •

ותחזוקה של האפליקציה מכל תחנה בארגון ע"י שימוש בבנק רישיונות מסוג רישיון 

ל הרישיון מכל מקום בארגון )או צף כלומר ללא מפתח רישוי מקומי ואפשרות ניצו

מחוצה לו דרך האינטרנט( וללא חריגה מכמות הרישיונות המוגדר בשרת. על 

המערכת לתמוך ביכולות גישה ו/או גלישה לשרת מתוך הארגון או מחוצה לו ללא 

כל התקנה מוקדמת בעמדת המחשב ממנה מבוצעת הגישה לרבות יכולת גישה 

ות מוגדרת של היחידה לאבטחת המידע . כמו דריש עפ"ימעמדת מחשב מוקשחת 

-Disk-Onנייד כגון  Flashכן, המערכת תאפשר גישה לשרת ע"י אמצעי זיכרון 

Key  או כל זיכרון סטנדרטי אחר וללא כל התקנה מוקדמת, העתקת קבצים

 והשארת עקבות מהאפליקציה בעמדת הגלישה המארחת.

פרויקטים -לה של מספר מערכותהמערכת מחייבת יכולות פיתוח, צפייה או הפע  •

)בקרת תעשייה, בטחון, מבנה וכו'( בו זמנית ומאותה עמדת הפעלה. על המערכת 

המהווה חלק מהמוצר )לא  Dream Report-להכיל מחולל דוחות מובנה בדומה ל

 MS-SQL Expressמוצר נלווה(, משולב ומבוסס על בסיס נתונים אחד כגון 

מוך התרחבות והעשרה פונקציונאלית עצמאית . התכנה חייבת לאפשר ולת2005

( של המשתמש או חברת ההנדסה כך שכל ActiveXאו אובייקטיבי  DLL)הוספת 

פונקציה חדשה שהתווספה תוצג באופן שקוף בכלי הפיתוח. כלי הפיתוח של תוכנת 

( Cellsהממשק חייב להכיל ספריית אובייקטים גרפים סטטיים או חכמים )

אנימציה וקישור לציוד הקצה עם תמיכה בעדכון אוטומטי המכילים הגדרות ה

ורוחבי של כל המערכת במקרה של עדכון תכולת האובייקטים בספריית 

האובייקטים וללא צורך בעדכון ידני ופרטני של כל המופעים והמקומות בהם היה 

 .Cell –שימוש באובייקט 

רוחבי של עריכת ממשק הפיתוח חייב לאפשר את היכולת לבצע טיפול ועדכון   •

תכונות האובייקטים במפות המידע ע"י סימון קולקטיבי של האובייקטים ועריכתם 

 בשימוש טופס נתונים אחוד.

חייב להכיל אובייקט תקלות ואירועים עם יכולת הצגת  SCADA/HMI-ממשק ה  •

או מיקום גיאוגרפי או/ו  עפ"יהמידע על גבי עץ גרפי בעל היררכיה מוגדרת ומסווגת 

קציונאלי ועם זאת יכולת שייוך ביצוע הפעלות/שגרות אוטומטית בכל סטטוס פונ

 High High, High, Low, Low Lowשל האירוע או התקלה עצמה )

Acknowledged, Return to Normal  וכו'(. על המערכת לאפשר הגדרת כמות

 לא מוגבלת של סוגי תקלות )עם חוקים שונים( לכל תג המוגדר בבסיס הנתונים.

 Microsoftשרת/לקוח, בסיס נתונים מבוסס  OPCפתיחות תוכנה לרבות ממשק   •

SQLServer 
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 י,מערכת המאפשרת הקשחת תחנת עבודה , ניהול מנגנון זיהוי משתמש ביומטר  •

 מערכת הקלטה ורישום אלקטרוני של כל המתרחש בכל רמות התוכנה.

 

  SER Sequence Event Recorderמערכת התראות 

 SER (Sequence of Eventתתמוך בהתראות מסוג  HMI -תראות במערכת הה 

Recorder מחסנית התראות עם רישום כרונולוגי וסדר הופעתן עם חותמת זמן ,)

. בחירה בין ניקוי/אשרור התראות ידנית או אוטומטי ייתמך ע"י 1msecברזולוציה של 

 .HMI -תוכנת ה

 

 ) שעון לוויני ( GPSמערכת סנכרון זמן 

, GPS ,NTP SERVERכת סנכרון הזמן תהיה מסוג מערכת שעון זמן לוויני מער 

תחנות )בקרים, שרתים,  10. מערכת זו תתמוך בעד IRIG-B, DCMFהכוללת חיבור 

, מותאם להתקנה Master Clockתהיה כדוגמת  GPS -תחנות עבודה(. מערכת ה

 להתקנה חיצונית. IP67, בעל תצוגה נומרית של שעון הזמן, אנטנה מסוג 19בארונות "

 

 רשת התקשורת

רשת התקשורת במרכז החשמל ובקמפוס תתבסס על מתגים תעשייתיים מתוצרת  

CONNEXIUM MODICON  אוSIEMENS  או ש"ע תעשייתי, המותאם לתנאי

 (.RF -ו EMCסביבה קשים ועמידה בהפרעות אלקטרומגנטיות ורדיו )

 Mbit/s 100אופטים בקצב רשת התקשורת באתר תתבסס על תקשורת סיבים   

 בסטנדרט.

 פרוטוקולי התקשורת בין הבקרים יהיו כדוגמת: 

 MODBUS TCP/Ethernet IP, PROFINET. 

 .TCP\IPעל גבי פרוטוקול  IEC-61850ממסרי ההגנה יחוברו פרוטוקול  

 ערוצית בכל הרמות, מתגים, ממירים וכו'.-רשת התקשורת תהיה דו 

 

 תוכנת תכנות הבקרים 

 קרי תמיכה בשפות תכנות מסוג: IEC61131-3כנת תכנות הבקרים תתמוך בתקן תו 

• LD : LADDER DIAGRAM  

• FBD : FUNCTION BLOCK DIAGRAM 

• ST : STRUCTURE TEXT 

• IL : INSTRUCTION LIST 

• SFC : SEQUENTIAL FUNCTION CHART 

 

 שפות התכנות והבקרים יתמכו לפחות בפונקציות הבסיסיות הבאות :
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 .DFBות לייצר בלוקים מסוג אפשר  •

 .אפשרות לשמור מס' גרסת תוכנה, ומס' גרסה לשינוי בבלוק  •

)רשום אלקטרוני של כל השינויים שנעשים  בבקר AUDIT TRAIL -תמיכה   •

 (. בבקרים

 .גישה לתכנת הבקר/בלוק ספציפי וסיסמתתמיכה בססמת גישה לבקר   •

 .כתיבת נוסחאות מתמטיות עם תמיכה בנקודה צפה  •

•  (FLOATING POINT VARIBLES.בכל הרמות ) 

 

 משטרי עבודה - אופן פעולת משאבה

 משאבות פועלות כפונקציה של אינדוקציה מגששי לחץ המותקנים בכל באר.  .9

 -בכל באר מותקנים שלושה גששי לחץ

 להפעלה/הפסקת משאבה בהתאם למפלס. - גשש לחץ תחתון -

 שש תחתון.מדידת צפיפות מים בייחס לג - גשש לחץ עליון -

 הגששים שולחים את האינדיקציות לבקרים אשר בחדר החשמל והבקרה.  .9

הבקרים מפעילים המשאבות לפי לחצי המים ושולטים על שינוי בתדר לצורך   .9

 המנהל וקבלן מערכות ההשפלהובהתאם להנחיות  -שמירה על מפלס מים

וקבלן  המנהלוכן לפי הנחיות שימסרו לקבלן במהלך העבודה ע"י  )באנגלית(

 .)באנגלית( מערכות ההשפלה

לצורך ביצוע הפעלת המשאבות תסופק ע"י קבלן הבקרה, תוכנה מיוחדת של   .0

 . P&IPחברת 

לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין שינויים והתאמות שיבוצעו וידרשו ע"י   .9

היועץ במהלך ולאחר ההפעלה. התשלום יקח בחשבון את כל עבודות התכנות עד 

 .מנהלהודה ואישורה ע"י לסיום העב

 בחזית הלוח יותקן עבור כל מפוח  .0

  אוטו. -אפס -יד -בורר פיקוד 

 .ON-OFFניתן לבצע הפעלה ידנית ע"י לחצני  -מצב יד -

 הפעלה מבקר. -מצב אוטו -

 לא ניתן להפעיל. -מצב אפס -

 :יותקנו נורות סימון המורות על 

 משאבה בעבודה. -

 תקלה. -

 פנל בקרה של ה- VFD. 

 ור. מפוח אוור 

 

 אינפורמציה לבקר ולמרכז בקרה מכל משאבה לכל משאבה

  .משאבה פועלת 
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  .משאבה בתקלה 

  .'משאבה במצב הפעלה אוטו 

  .משאבה במצב הפעלה ידני 

  .משאבה במצב הפעלה אפס 

  .תקלה בממיר תדר 

  .פקודת הפעלה/ניתוק 

  .סטטוס מפסק מזמין 

 

 גששי לחץ

  .)גובה מים תחתון )גשש תחתון 

   מים עליון ביחס לתחתון)גשש עליון(.ריכוז 

 

 מערכת שידור 0/.08

  אל מרכז בקרה במבנה  -מטרת המערכת להעביר אינפורמציה על מערכות המים

 תמר. מועצה אזורית

  : המערכת כוללת את האלמנטים הבאים 

ומעביר את האינפורמציה למרכז  - בקר תקשורת המחובר לבקרים ראשיים -

 בקרה.

 מערכת שידור. -

המשמשת לניתוח הנתונים והעברתם אל  IPQמסוג  IPNPה של חברת תוכנ -

מרכז הבקרה. תוכנה זאת משמשת כיום את הבארות הקיימות באזור ים 

 ומנתחת את הנתונים. יש לשלב את התוכנה במחשב הקיים. - המלח

    :תאור מערכת טלמטריה סלולארית 

אזור ים המלח , מערכת טלמטריה סלולארית המותקנת במועצה אזורית תמר ב

, העברת IPNPמתוצרת אלקו  IPQחיבור מדידים אנלוגיים, תכנה מרכזית 

ומתן אפשרות צפייה וקבלת אתראות  IPNPנתונים לשרת מרכזי בחברת אלקו 

 באמצעות האינטרנט.

 

 יעדים ומטרות

  איסוף נתונים ממדידים אנלוגיים באזור ים המלח 

  ( בקרה ופיקוח מקווןON LINEעל נתונ )י המפלס באתרי המדידה 

  קבלת אתראות בזמן אמת : הצפה, גאות או אירוע חריג 

  איתור תקלות מהיר בציוד המדידה 

  יצירת מנגנון לניהול יומן אירועים למדידות חריגות 

  יצירת מנגנון גרפי לתצוגה אופטימאלית של המדידות. 
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  יצירת מנגנון לניהול היסטורי של המדידות. 

  קד ע"י גורמי פיקוח בעת אירוע חריגתפעול יעיל וממו 

 

 דרישות כלליות

המערכת תשמש לניטור, בקרה ושליטה על כלל המערכות: לוחות משאבות, לוחות  

 חשמל, ומכשירי מדידה ותאפשר:

  קליטת ואגירת נתונים דיגיטליים ואנלוגיים ממכשירי מדידה ובקרים מתוכנתים. 

  ניהול תקשורת בין השרת ליחידת הקצה. 

  עברת נתונים בין יחידת הקצה למרכז הבקרהה. 

  ניהול בסיס נתונים מרכזי. 

  הפקת דוחות וגרפים. 

 

 גישה מרחוק

 .המערכת תאפשר גישה מרחוק ללא תלות במקום ובזמן 

גישה לנתונים דרך רשת האינטרנט תוך שימוש בהרשאות ומנגנוני  המערכת תאפשר 

 בקרת גישה.

 

 המערכת כוללת:

עם ממשקי  תכנה וחומרה לאינטגרציה מלאה עם  GPRSות תקשורת יח' קצה מבוסס 

 הציוד המבוקר כולל דיווח סטטוס, איסוף נתונים, התראות, אגירת נתונים ועוד.

 יח' הקצה תטפלנה בעיבוד נתוני המדידה וניהול התקשורת מול השרת המרכזי כולל: 

  קליטת נתונים נמדדים, סינון ובדיקה. 

  וע חישוביםעיבוד נתונים וביצ. 

  בדיקת נתוני מדידה ביחס לערכי סף. 

  תקשורת מול מרכז הבקרה. 

  בדיקת תקינות הציוד. 

  טיפול ההתראות ואירועים חריגים. 

   יח' הקצה הסלולאריות יהיו בעלי תכונות של אוגרי נתונים לגיבוי ושמירת נתונים

 למקרים של נפילת תקשורת.

 

 UPSיחידת  08.13

 KW 4בהספק  UPSלאספקה, התקנה והפעלה של  יח'  מפרט זה מתייחס א.

 -ל      בנק מצברים יסופק  UPSכל הזמן. לכל  -לעבודה במקביל בסנכרון מלא 

 . דקות 15

 דרישות מספק המערכת ב.
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 המערכת תהיה תוצרת אחת החברות הבאות המפורטות להלן או ש"ע:  -

 .TENSORספק  WARE  POWER EXIDEתוצרת  •

• LIEBERT    אוWAVE NEW.ספק אביאם . 

• PW  GALAXY .ספק סומת 

 גמטרוניקס. •

 לספק יש מעבדה עם מכשור מתאים וצוות טכנאים מומחים בתחום     -

 שנים לפחות. 5עם נסיון של  -מערכות יו.פי.אס   -

 מלאי חלפים למערכת  –הספק מתחייב להחזיק במחסניו בארץ   -

 שנים לפחות. 10במשך  -היו.פי.אס   -

 שעות. 10לתקן כל תקלה בתוך פרק זמן של הספק מתחייב   -

מחיר השרות לא ישתנה לאורך  –חוזה שרות אחרי תום תקופת אחריות   -

 השנים.

 

 מפרט  למערכות אל פסק 6/.08

 כללי

מכרז/חוזה זה מתאר את הדרישות לאספקת והתקנת שתי מערכות אל פסק חד פאזיות 

 15גיבוי עם מצברים וזמן  KW 4 הכוללת כניסה תלת פאזית ויציאה חד פאזית בהספק

 לעבודה במקביל. דקות

  

  LINE - ONהמערכת תהיה מסוג  

המערכת  תבטיח רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מתקלה במקור ההזנה. 

, מפוקדת מיקרופרוססור ובעלת מהפך מסוג  IGBTהמערכת תהיה מבוססת על רכיבי 

IGBT  PWM. 

 

 משטרי עבודה

 תעבוד במשטרים הבאים:מערכת אל פסק 

 

 מצב עבודה רגיל )מתח הזנה קיים(

 למהפך תוך כדי טעינת ציפה של המצברים.  DCהספק/ מטען יספק מתח 

 מיוצב ונקי מהרמוניות. ACהמהפך יזין את הצרכן במתח 

 

 עבודה על מצברים )מתח הרשת נעלם או מחוץ לגבולות(

 ין את הצרכנים ללאאו חריגת מתח, ימשיך המהפך להז במקרה של תקלה

 הפסקה או הפרעה למשך זמן הגיבוי המוגדר.

 

 טעינת מצברים )החזרת מקור ההזנה(
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יזין הממיר את הצרכן וכן יבצע טעינת מצברים הממיר יהיה  -עם החזרת מקור ההזנה 

 בהספק המאפשר ביצוע שתי הפעולות בו זמנית.

 

 מעבר לעוקף סטטי

 המערכת )קצר, זרמי התנעה גבוהים( במקרה של עומס יתר העובר את יכולות

יעביר  או במקרה של כיבוי הממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה,

העוקף הסטטי את העומס למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא. העומס יוחזר להיות 

אוטומטית או ידנית ללא  מוזן מהמהפך כאשר המהפך סונכרן למקור הזינה בצורה

 פרעה.הפסקה או ה

 פיקוד פנימי להעברה לעוקף ידני בלי הפסקה.

 

 

 עוקף תחזוקה ידני

מערכות אל פסק יכללו עוקף ידני לצורכי תחזוקה . לבטיחות אישית בזמן שירות או 

בדיקה,  יתוכנן העוקף לבודד את הספק/מטען מהפך ומפסק סטטי תוך הזנת הצרכן 

 דרך הזנת העוקף.

 ה אפשר ללא כל הפרעה לצרכן.מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יהי

מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לניתוק הספק/מטען ממקור ההזנה שלו ויכולת 

 פעולה ללא מצברים עוקף תחזוקה ידני ימוקם במסד עוקף סטטי.

 לצרכי תיקון ואחזקה.    UPSמערכת מאפשרת פעילות הצרכנים גם אחרי ניתוק 

 

 עבודה ללא מצברים

ברים המערכת תכלול מפסק זרם לניתוק המצברים מהספק/מטען לצורכי תחזוקת המצ

ומהמהפך. כאשר המצברים מנותקים מהמערכת, ימשיך האל פסק להזין את העומס 

 ללא הפסקה או הפרעה, למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.

 

 נתוני המערכת

 4מערכת תתוכנן לספק הספק ה KW  0.8במקדם הספק של. 

 אחוז בחצי עומס. 93.3אחוז בעומס מלא ו  96%ה הנצילות המינימלית תהי 

 

 מתחי כניסה

 הזנת ספק/מטען:

 V 400± (  10%מתח: )

 פאזות + אפס 1חיבור: 

 HZ 50( -+  2.0%תדר: )

 

 מהזנת העוקף

 V 230+  10%מתח: 
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 פאזות  + אפס 1חיבור:  

 HZ 50תדר: 

 

 הרמוניות בכניסה

שמקטין את  הרמוניות הזרם   RGBTיהיה פילטר אקטיבי בנוי עם  UPS -לבכניסה 

 .FHD 3% -לבחזרה אל הרשת 

 

לתיקון  -יוסיף הקבלן פילטרים  -באחריות הקבלן לבצע מדידה במקרה של אי התאמה 

 ההרמוניות. 

 אחוז )תוספת הרמוניות(. 9 לא יעלו על UPS-המוחזרות לרשת עקב ה הרמוניות המתח

 

 נתונים חשמליים

 הגבלת זרם

יים של המצברים תהיה אפשרות להגביל את זרם הטעינה לערך להגדלת אורך הח

מקסימלי. כמו כן יהיה ניתן להגביל את הזרם הכולל של הספק/מטען על מנת למנוע 

 עומס יתר על מקורות חלשים כגון גנרטורים.

 

  DCמתח 

על מנת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהם יאפשר הספק/מטען 

 עבודה. ארבעה משטרי

 

 טעינת ציפה

במצב טעינה  VDC 2.2במשטר זה מתח טעינת המצברים יכויל כך שהמתח לתא יהיה 

 אוטומטית של ציפה.

 

 טעינה אוטומטית

ת, שניות יוחל במשטר טעינה בצורה אוטומטי 30 -מבמקרה של הפסקת זינה ליותר 

 מיד עם חזרת מקור הזינה.

צברים יורכב משטר זה מאי פרקי טעינה: לצורך טעינה מהירה ללא הפחתה בביצוע המ

 טעינה בזרם קבוע ואחר כך טעינה במתח קבוע.

 וולט לתא.  VPC  2.25המתח לטעינה במצב טעינה אוטומטי  יהיה 

שעות. עם סיום הטעינה המתח ישתנה אוטומטית  24הטעינה האוטומטית תמשך 

 לטעינת ציפה.

 

 טעינה ידנית

שעות. עם סיום הטעינה יחזור  24נית במחזור של משטר זה יאפשר טעינה בפקודה יד

 אוטומטית למשטר טעינת ציפה. DC -המתח 
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 טעינת השוואה

לצורך טעינה ראשונית של מצברים אטומים או לצורך השוואת מצבריה קיימת בה 

פסק טעינת השוואה במתח  - קיימים הבדלים ניכרים בין התאים, תאפשר מערכת אל

 ינת השוואה תתבצע כאשר המהפך מנותק.וולט לתא . טע 2.25של 

 

 ויסות מתח 

ללא תלות בעומס או  1% -קבוע עם גליות הקטנה מ  DCהספק מטען יאפשר מתח 

 בשינוי מתח כניסה .

 

 ממיר

ויעמוד  בנתונים  0.92ממיר  יהיה מסוגל לספק את העומס הנומינלי במקדם הספק של 

  V230הבאים:  מתח מוצא:  

 + הארקה. ספזה  + אפ חיבור:

 

 ויסות מתח מצב יציב   

עומס ללא תלות במתח מקור ההזנה או מתח 100% -ל 0לעומס סימטרי בין  -+/ 1%

  בגבולות שהוגדרו לעיל. DC -ה

 

 ויסות מתח מוצא בזמני מעבר

 ( במקרים הבאים:-+/2%שינוי במתח המוצא מהממיר לא יעלה על )

 100% -ל  0 -מדרגת עומס מ

 .0% -ל 100% -ממדרגת עומס 

 בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחזור.

 

 צוב מתח בעומס לא סימטרייי

 .100% -בלמקרה של עומס לא מאוזן  3%( -מתח לא יעלה על )+,

 

 עיוות הרמוני

 :ממיר יצויד במערכת להגבלת עיוות המתח לפי הפירוט הבא 

  PH / PH  THDU<  2%עיוות כולל  -

 .1.5% -מ  עיוות מתח להרמוניה בודדת קטן -

  5%הרמוניות זרם  ביציאה לא יעלו על 

 

 תדר מוצא 

 HZ 50תדר נומינלי:    
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 יתאפשרו שני מצבי עבודה:

 במצב רגיל תדר המוצא של המהפך יסונכרן לתדר הזנת העוקף בתחום

HZ 0.5+  אם מקור הזנת העוקף הוא גנרטור, יהיה ניתן לסנכרן את תחום חלון התדר

 .(-)+, HZ 2    -ל

 

מהגבולות לעיל המהפך יעבור למצב של תדר פנימי   2-פים תדר מקור ההזנה ירד א

+ המעבר לסינכרון תדר פנימי וחזרה לסנכרון תדר לעוקף יהיה בשינוי 1%בדיוק של 

 . S/HZ 1של 

 

 עוקף סטטי

עוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה ללא כל 

הם, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום חלונות המתח הפסקה או הפרעה ש

והתדר שהוגדרו. המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר החורגים מיכולת 

 המהפך או במקרה של תקלה במהפך.

 ניתן יהיה לאתחל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית.

 

 עוקף סטטי יהיה מסוגל לעמוד בזרמי יתר כמפורט להלן:

 דקות. 10למשך  - 125%

 דקה. 1למשך  - 150%

 .S.M 600למשך  - 700%

 

 מבנה

 מבנה מכני

מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה 

 וההתקנה.

 הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית פנלים אחוריים יהיו ניתנים להסרה.

 מתאים כגון גלוון או צביעה  לוחות המתכת יוגנו בפני שיחוך ע"י תהליך

 באפוקסי.

גישה לציוד תהיה לאחר פתיחת דלתות .הגישה תהיה בטחותית , ויהיה שילוט המתריע 

 על מתח גבוה.

 

 מידות

 והמצברים  יתאימו להתקנה בחדר המתוכנן. UPS –מערכת ה 

 

 הגנות

 מערכת אל פסק
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( טמפרטורת יתר  IEC 146מערכת האל פסק תכלול הגנה בפני מתח יתר )לפי תקן 

מטען יצויד במעגל שיאפשר התרעה חיצונית לכיבוי אוטומטי ופתיחת מפסק המצברים 

 במקרה של כיבוי חירום.

 מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות  DC -הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה 

 יצרן המצברים.

  .העומס יוגן נגד מתחי יתר הנובעים בתקלות בויסות המתח במוצא המהפך

 יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן DC -המהפך יתנתק אוטומטית אם מתח ה 

המצברים. המהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי, כדי להגן על מעגלי הכוח במקרה של 

עומס יתר העוברים את יכולתו כאשר מקור העוקף לא קיים ספציפית קצר במוצא 

 המהפך יגרום לכיבויו ללא שרפת נתיכים.

 כוללת גם הגנה נגד קצר ע"י מפסק עם הגנות מגנטיות ותרמיות.מערכת 

 

 הגנות מצברים

מזמן הגיבוי הנקוב בעומס נומינלי  3אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי 

 וזאת על מנת למנוע פריקת יתר בעומס נמוך.

אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומטית של מצברים דרך מעגלי הפיקוד , במקרה של 

 הפסקה ארוכה בפעולת המערכת )יותר משעתיים(.

האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי, טמפרטורת 

 התמורה שלהם. וסכמתהמצברים, גיל המצברים 

 

 פיקוד

 האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וניתוק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות.

 אם מקור ההזנה חורג מהגבולות(. מעבר מאולץ לעוקף )או כיבוי המהפך

 בדיקה עצמאית של המערכת והפעלת מחזור טעינת מצברים.

 

 חיוויים

 הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:

 ספק / מטען פועל.

 עומס מתן ממהפך

 ההתראה תשולב בזמזם כולל השתקה -התראה כללית 

 זמן גיבוי שנשאר

 תקלת מאוורר פנימי

 רים חלשההתרעת מצב

 הזנת עוקף מחוץ לגבולות

 

 מדידות

 על פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:

 מתחים שלובים במוצא המהפך.
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 זרמים במוצא המהפך.

 תדר במוצא המהפך

 מתח מצברים

 מתחים שלובים של מקור ההזנה

 במוצא המהפך  FACTOR  CRESTזרמי כניסה למיישר 

 הספק אקטיבי וריאקטיבי

 של העומס. מקדם הספק

 

 

 ( RMPלוח התראות מרחוק )

אשר יציג  -עם פנל תצוגה דיגיטלי  -יסופק גם לוח התראות מרחוק  UPS -הביחד עם 

 את החיוויים המפורטים להלן.

• UPS  .תקין ומספק חשמל 

 תקלה כללית. •

 .זמן גיבוי שנשאר •

 התרעת מצברים חלשה. •

 הזנה דרך עוקף סטטי. •

 

 תקשורת

אנטגרלי המתאם יאפשר חיבור  IP/TCPקשורת בפרוטוקול המערכת תכיל כרטיס ת

המערכת כנקודה עצמאית ברשת עם כתובת משלה ללא תלות במחשב חיצוני. מע' 

התקשורת תאפשר העברת החיווטים המפורטים לעיל למחשב במשרדי אחזקה, כולל 

מסך במחשב בחדר בקרה והתראה מקומית בחדר מפעילים לרבות צד דיגיטלי והתראה 

  לחוטי בביפר.א

 .UPSמע'  התקשרות  תאפשר התראות על תקלות ומצב העבודה  של 

 מגע  יבש

 . המודיע על כך מוזן  מעוקף סטטי וניתן לבצע העברה לרשת O.Nיוכן מגע  UPS -ב

 BAEAK  BEFORE  MAKEבשיטת  

 

 מצברים

 .YUASAכדוגמה תוצרת   VRLAמסוג יסופקו מצברים יבשים אטומים 

 פריקות מלאות לפחות. 300לפחות והם יעמדו ב  שנים 10המצברים יהיה אורך חיי 

מדפים פתוחים מפח, וציפוי פלסטי עמיד בחומצות המצברים יותקנו על ארון עם 

המדפים יסופקו ע"י ספק המערכת.  בסוף כל שורה יותקן נתיך סכין. בקופסה מבודדת 

ת טרמיות ומגנטיות. בחזית בכיול מתאים. עם הגנו  DCבכל המצבריה יותקן מאמ"ת 

 הארון יותקן כיסוי פלסטי ניתן לפירוק עם ברגי פרפר. 

 וולט לתא. 1.67עד לסף פריקה של  דקות 15זמן הגיבוי הנדרש הנו 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 (5מבנה חדר חשמל )טרפו  -5חלק 

-990-  

 

 

חישוב מפורט של מערכת המצברים, כולל ציון נצילות הממיר  המציע יצרף להצעתו

 אים מינימלי.תומספר 

  ם את המחברים האוריגינליים בין תאי מצבריםספק היו.פי.אס. יספק ויתקין ג  •

 ובין שורות מצברים.

 גירוז קטבים של מצברים ויבצע הגנה בפני מגע מקרי.הספק יבצע   •

 הספק יבצע שילוט מצברים, ויתקין שלטי אזהרה.  •

במפסק ראשי  UPSבחדר  –הספק יספק ויתקין מאמ"ת תלת קוטבי עם הגנות   •

 למצברים.

 

 הפעלת המערכת

 ן יבצע את החיבור של כבלי הכוח והפיקוד אל היו.פי.אס.הקבל •

 הקבלן ינחה את קבלן החשמל לגבי סוג הכבלים והעבודות הדרושות. •

 במשטרי העבודה השונים. - באתרהפעלת המערכת  •

 

 אחריות למערכת

חודשים לתקינות המערכת, תחילת האחריות רק לאחר  24הקבלן ייתן אחריות של 

 ייגויות ע"י כל הגורמים.קבלת המערכת ללא הסת

 -במשך תקופת האחריות יבצע הקבלן את כל הטיפולים הנדרשים ביו.פי.אס. ובמצברים 

 לפי המלצות היצרנים.

 במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל תקלה או נזק ויחליף כל חלק פגום.

 .ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף –כל המפורט לעיל כלול במחיר המערכת הראשוני 

 

 ספרות טכנית

 הספק ימסור למזמין ספרות טכנית של היו.פי.אס. והמצברים.

 בעברית ותכלול: תהיינה ספרות ה

 תיאור המערכת והסבר המערכות. •

 הוראות אחזקה. •

 הנחיות לתיקון תקלות. •

 תוכנית חשמלית של מע' יו.פי.אס. •

 סטים שלמים. 3ימסרו  •

 

 המערכת כוללת:

 :תע בכתב הכמויות כולל"מערכת אל פסק ומצברים" המופי •

 ומצברים כנדרש במפרט. UPSאספקה, הובלה והתקנה באתר של שתי יח'  -

 מדפים למצברים, מספור, שילוט. -

חיבור בין מצברים, אספקת מאמ"ת ראשי, חיבור בין מצברים למפסק ובין  -

 .UPS-מפסק ל
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 הפעלת המערכות. -

 חיבור פיזי בין המערכות והפעלתן בסנכרון. -

 לשביעות רצון המזמין. –של כל המערכות ותת המערכות הפעלה מושלמת  -

מערכות וכל החומרים וציוד העזר המוזכרים במפרט -אספקת כל המערכות, תת -

 הטכני, והמשתמעים ממנו.

 

 פקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר סא  08.15

 זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי תאורה , לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל 

אחרים ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות  קשר מערכות מתח נמוך ,יו.פי.אס., 

גנרטורים וכו' הקבלן חייב לספק מידע כפי שיידרש אם יידרש, מידות, תיאורים, הדרכה 

 וכל הדרוש לתאום העבודה ו/או להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

 

 חשמלאים גם:קבלן החשמל יעסיק בשטח בנוסף לצוות ה           

 נדסאי.ה בדרגת חשמלאי -מנהל עבודה  -דרגת מהנדס חשמלב - מנהל פרויקט  •

עבודה מורשה  ללא נוכחות מנהל-הקבלן לא יורשה לבצע כל עבודות חשמל באתר

 לחשמל.

 חשמלאי. חייבים להיות בעלי תעודת - העובדים באתר - כל עובדי קבלן החשמל  •

 לאי של כל העובדים באתר.באחריות  הקבלן להציג תעודות חשמ  •

 5הקבלן יעסיק מהנדס מומחה לבקרת מערכות בעל ניסיון של  - מהנדס בקרה  •

 שנים, ניסיון בתחום הבקרה.

 

 בדיקת  המתקן ומסירתו  08.16

 לפני מסירת המתקן למפקח, ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל            

צועם יידרש על יתקן, וכן כל התיקונים שבכל הטפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המ

 ידם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו . 

רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או  

הסתייגויות יימסר המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית המתקן ייחשב 

ע"י המפקח והמתכנן ומסירת כמשולם באופן סופי רק לאחר קבלתו ללא הסתייגויות 

תכנית עדות לנציג המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים 

 של העבודה.

 

 תוכניות עדות ותיק מתקן 08.17

 בסיום העבודות יקבל הקבלן דיסקט מהמתכנן שיכלול את התיכנון המקורי.    08.17.1

סטים של תוכניות  4מהלך העבודה, ויגיש הקבלן  ישרטט את כל השינויים שבוצעו ב    

 ודיסק. 

 תיקי מתקן הכוללים: 3הקבלן ימסור    08.17.2
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 .As Madeתוכניות  •

 קטלוגים של הציוד שסופק. •

 הוראות הפעלה ואחזקה. •

 רשימת חלקי חילוף לרבות מספרים קטלוגיים. •

    

 התיק יכלול אישור בודק חשמל ומכון התקנים.  08.17.3

 

  מדידה ותשלום אופני 8/.08

 תנאי החוזהבהתחשבות  /.8/.08

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות  

המפורטים )כתובים ומשורטטים( במפרט טכני, כתב הכמויות ובתכניות. המחירים 

המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 

תם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים באתר, לרבות הנזכרים באו

תנאי חברת חשמל וחברת בזק. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על 

ידי המזמין כסיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל 

 סוג שהוא. 

 

 מחירי היחידה  8.0/.08

דה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים בנוסף למפורט באופני מחירי היחי 

 את ערך:  08מדידה מפרט כללי למתקני חשמל 

בעבודה והפחת  כל חומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים .98

 שלהם. 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ותיאורי המפרט הטכני, כתב  .99

 ת. כמויות ותכניו

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'.  .99

הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העבודה  .99

 ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו  .90

 לקבלת המתקן ואישורו הסופי ע"י המזמין. עד 

 המיסים הסוציאלים, הוצאות הביטוח וכו'.  .99

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  .90

 המוקדמות והמקריות. 

ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר התנאים וההוראות של המפרט,  .99

 ן. התכניות וההזמנה מחייבים אות

ביצוע חורים, חריצים, מעברים בכל גודל נדרש בקירות ותקרות בכל העוביים  .90

 להעברת צינורות וכבלים בניסור בלבד.   
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בסעיפים בהם התיאור מצויין "קומפלט", יכלול הסעיף את אספקת הציוד  ואת כל  

 הלוואי והחומרים וציוד העזר  הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות -עבודות 

השונות, חיבור חשמלי, הפעלה והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת 

 המזמין, יחושב ערך השינוי באופן יחסי לערכו, על סמך נתוח מחירים. 

-עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או בא 

 כוחו. 

דא. הכמויות המעשיות תהיינה לפי המדידה בשטח כל הכמויות ניתנו באומ - כמויות 

 והקבלן יהיה אחראי לגבי כמויות החומרים והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה. 

כל עבודה תימדד מדידת נטו )אלא אם כן צויין אחרת להלן( בהתאם לפרטי  -מדידה  

חת וכד' התכנית, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פ

ומחירה כולל את כל ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות 

 ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. 

 

רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:  

 תכניות לאישור  ותוכניות עדות.

דיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כל הב .0

 בדיקת המתקן. 

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .9

סימון זיהוי לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי זרם,  .0

 בתי תקע, לוחות שרות וכו'. 

גים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה חיזוק חוזר של כל הבר .5

 חודשים לאחר הפעלת המתקן. 

 

 תכולת המחירים  

פרט אם צויין אחרת במפורש, כוללים המחירים הספקה לאתר, התקנה וחבור וכן 

)ובתנאי שהותקנו  בדיקת והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים

המחיר המוצע יתיחס  - תב הכמויות הוא תמציתי בלבדע"י הקבלן(. תאור העבודה בכ

 לגבי כל המצוין במסמכי החוזה והתוכניות. 

 

 תיאומים  8.5/.08

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים 

לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אילו ללא הבדל 

 התאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כשלהיא.  באם

 

 תוכניות ופרטים  8.6/.08

אותן תכניות שתתווספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו 

 הופיעו במכרז והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 

 

 אביזרי עזר 8.3/.08
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 רטים בכתב הכמויות כוללים גם את: מחירי היחידה המפו

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של 

כתב הכמויות, כולל מתקן התליה לסולמות כבלים, לתעלות כבלים, לגופי התאורה, 

או  צינורותלתעלות פסי צבירה וכד', כולל פרופילי ברזל מגולבנים להתקנה משותפת של 

 כבלים במתקן. 

המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד, וכן את כל 

שאר חומרי העזר ועבודות הלואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת 

המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג 

י ברגיםפ ועם מהדקים, בולצים, פ"צ, וכד' עבור כבלים כבה מאליו, עם מכסה נסגר ע"

 ממ"ר. 16בחתך עד  

 

 דוגמאות  8.4/.08

הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבור 

דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה 

 ללא תוספת כספית  -להתקינן באתרושמוש. על הקבלן לספק דוגמאות ו

 

 נורותיצ 8.6/.08

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם:  .9

ממ"ר באותם 4קופסאות הסתעפות ומעבר וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  

מ"מ ומעלה  המחיר 36  מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים.בצינורות בקוטר

 מ"מ.  8חלה בקוטר כולל חבל הש

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם:  .9

קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולבנות, חוטי השחלה, קשתות 

 סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 

 צינורות מגולבנים כוללים גם:  .9

השחלה, קשתות,  תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי

 מופות, ניפלים וכו'. 

מ"מ קוטר  8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון   3פלסטיים גדולים מעל  " צינורות .0

מ"מ  2בכל צינור עם רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי 

 מתוחות ומתוחזקות ע"י חבקים לקצות הצנרת. 

ירי הצנרת והסולמות לרבות סגירות מחיר המעברים, חורים, חריצים כלול במח .9

 מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות. 

מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות  .0

 החפירה, הכיסוי )שאר עבודות הלואי הנחוצות לשם כך(. 

מ"מ כל   6טר רשת זיון קלה קו B200 עטיפת בטון לצנרת כוללת גם : בטון, .9

 ס"מ, העמקת החפירה מתחת לצנרת ובצדדים.15

עם מיכסה הנסגר ע"י  –הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  .0
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 ברגים. 4

הצינורות המופיעים בכתב הכמויות הינם עבור מקומות שלא כלולים במחיר  .5

 הנקודות.

טון ותיקון בבטון צינורות בהתקנה סמויה כוללים גם פתיחת חריצים בקירות וב .98

 לאחר הנחת הצנרת.

 

 הארקות  8.8/.08

 ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר. 

 

 כבלים ומוליכים 8.0/.08

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות ומיוחדות 

ים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות )למוליכי אלומיניום(, תגיות סמון, חבק

ממ"ר, השחלה, הנחה, חזוק וכד'.  16 משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך

אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמוליכים בהם אם מונחים או 

 מושחלים. 

 

 תעלות וסולמות כבלים  0/.8/.08

מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל  תעלות כבלים כוללות במחיריהן גם: 

תקע בקטעים, צביעה/גילוון לפי הדרישה  -מטר, הארקתו, ביצוע בצורת שקע  1.5

בפנים ובחוץ, פניות בגירונג, זויות, שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי חיבור 

אנכיות.  נקובים מגולבנים בתעלותZ לתעלות המסתעפות, פלנשים סופיים פרופילי 

ס"מ  5המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע  של  

 מ"מ.3כוללות מכסים קפיציים ועוביין   PVCלפחות. תעלות  

 התומכים יהיו אורגינליים של חברות המתמחות בתחום זה.

ר התעלות, התעלות כוללות  במחירן גם פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעב

 ותיקוני הפתח בבטון. 

 

 לוחות חשמל //.8/.08

 .אספקה המבנה הובלה והתקנה באתר 

  .לקיחת מידות בשטח והגשת תוכניות יצור לאישור המזמין 

 גם אם אושרו ע"י המזמין(. -)מידות  באחריות הקבלן 

 .פסי צבירה, מבודדים, קונסטרוקציות ברזל, מחיצות, פתחים, חיזוקים 

 לכל אביזרי הלוח. וויץ'סנדשילוט 

 .שילוט פלסטי לכל המוליכים לרבות פאזות, אפס, הארקה פיקוד 

 באם תנאי השטח דורשים זאת. - הכנסת הלוח בחלקים  למבנה 

 .ביצוע מחיצות בין  השדות השונים של הלוח. מחיצות שלמות 

 .כל הדרישות המפורטות  במפרט הטכני 
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 צביעה  0/.8/.08

 אחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים. צביעה ותיקוני צבע ל

 

 חומרי עזר 5/.8/.08

חומרי עזר בגין קטעי כבילים, מוליכים, צינורות, הדרושים לחבור האביזרים כלולים 

 במחיריהם, לרבות ברגים, אומים, דיסקיות וכו'. 

 

 סימון אביזרים 6/.8/.08

ן ע"י סרט סימון "דיימו" מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכ

בגוןן שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. 

 לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדויץ פלסטי חרוט. 

 

 פירוק מתקנים קיימים 3/.8/.08

 וקביעתו. פירוק של מתקנים קיימים כוללים את בצועם בשלבים עפ"י החלטות המזמין 

 

 נקודות 4/.8/.08

 כללי

כל הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות אספקת והתקנת הצנרת, המוליכים והכבלים בין 

 מקור הזינה לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי או תיקשורת, חיווט וחיבור בקצוות. 

 

 נקודת מאור להתקנה גלויה 6/.8/.08

 :  כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן

ממ"ר מושחלים בצנרת ומחוברים  1.5עם מוליכים מנחושת N2XYכבלים מסוג   .9

 בלוח חשמל, בג.ת. ובמ"ז. 

מ"מ, מותקן בהתקנה סמויה,   1.5צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  .9

לרבות חציבות בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם מיכסה הנסגר 

 ברגים.  4ע"י 

 אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה.  x  1 10מפסק זרם  .9

 כל ציוד עזר ושילוט. .0

 Yx2N ,Yx2N (2.5x5)(, 2.5x4(, או )1.5x4(, או )2.5x3)ו , א(1.5x3) כבל יהיה .9

 ללא הבדל במחיר הנקודה.

 

ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור. במקומות  בהם  -עבור מ"ז מחליף שני  הערה:

 לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין תוספת מוליך.  -כליתי לחרום קיים ג.ת. דו ת

 

 אמפר להתקנה גלויה 1X16נקודת כוח פאזית לזרם  8/.8/.08

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:
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ממ"ר מושחלים בצינורות או בתעלות  2.5עם מוליכים בחתך  N2XYכבל מסוג  .9

 ומחוברים בלוח חשמל ובשקע.

ר פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורות פלסטיים כפיף כבד כבה מאליו צינו .9

 4מעל תקרות ביניים, מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם מכסה הנסגר ע"י 

 ברגים.

( ס"מ או  1.5X1.5במידות ) P.V.Cכוללת הנקודה גם תעלות  –אם נדרש בתוכנית  .9

(1.5X3.ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים ) 

 אמפר, מהדגם הנדרש בתוכנית, מותקן עה"ט. 1X16קע חד פאזי לזרם ש .0

 

 כולל – KBS -אטימת פיר כבלים ב 0/.8/.08

  אספקה והתקנת טיטKBS וציוד  לרבות הכנת משטחים ומסגרות וכל העבודות

 העזר.

  שעות. יש למסור קטלוג 3העובי והחומר יתאימו לחסימת מעבר אש במשך    

 וחישובים.

 מעכב אש  בחומר - חים כולל בתוכו ציפוי הכבלים בשני צידי הפירמחיר המשט- 

 ס"מ. 50לאורך של  

  476החומר  יתאים לדרישות  תקן BS   4102וכן DIN .ותקן ישראלי 

 גודל הפתח. - המדידה לפי מ"ר 

 

 גופי תאורה כוללים 8.00/.08

 .אספקת והתקנת גוף תאורה מדגם נדרש , לרבות ברגים וציוד העזר 

 רות.נו 

 .קבלים 

  משנק  אלקטרוני תוצרת אוסרם או פיליפס 

  .מספר המשנקים בג.תW28X2 –  2יהיה. 

   .מספק המשנקים בג.תW14X4 –  2יהיה. 

  דים.רנפפסי פח מגולוון  2כולל חיזוק לתקרת הבטון ע"י  -בתקרות אקוסטיות 

 .הגשת דוגמאות לאישור המזמין 

 

 ציוד וחומרי עזר /8.0/.08

החומרים,  ים המערכות שבכתב הכמויות כוללות את כל ציוד העזר,מחיר האביזר

 והעבודות הדרושים להתקנתם והפעלתם המושלמת.
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 שילוט /8.0/.08

הציוד יהיה סנדויץ מחוזק עם  מחיר השילוט כלול במחיר הציוד המופיע בכתב הכמויות 

 ניתים כנדרש במפרט הטכני והתוכניות.

 

 ל מערכת הסינכרוןבקר מרכזי לשליטה ע 8.00/.08

 .בקר לשליטה על פעולת מע' סינכרון, ואופן הפעלת הגנרטורים 

 .הבקר יהיה מסוג מתוכנת 

   הבקר יהיה תוצרתMODICON  דגםMOMENTUM או תוצרת סימנס דגם   

315-S7  אוAB SLC500 .או ש"ע 

  כל כרטיסיI/Q .אנלוגי ודיגיטלי בכל כמות דרושה 

 ט הטכני, ולפי הנחיות המתכנן בזמן הביצוע.תיכנות הבקר לפי דרישות המפר 

 .ארון בקרה לרבות מהדקים, ממסרים, תכנון מפורט וכל המערכות וציוד העזר 

 .המדידה הינה קומפלט להפעלה מושלמת 

 

 

 תיכנות מערכת בקרה להשלת עומסים 8.05/.08

 .תיכנות מערכת בקרת עומסים לפי הדרישות במפרט הטכני, לרבות דיונים 

 נות הדרושות, גרפים, טבלאות, תפוקות וכד'.כל התוכ 

 

   גילוי אש    8.06/.08

  מכל סוג שהוא -גלאי עשן 

 .גלאי מהדגם הנדרש במפרט ובכתב הכמויות, מותקן ומחווט 

 כלי גאז, קוטר צנרת ןכדומהיהגשת תוכניות ספק מופרטות, לרבות חישובי מ - 

 עפ"י תקן.

 .בדיקות 

 

 נקודת גילוי אש 8.03/.08

ודה מתייחסת לנקודת הזנה לגלאי עשן, לחצנים, צופרים, מנורות סימון וכל אביזרי הנק

 וכולל:-הגילוי אש

 צנרת אדומה תקנית וקופסאות הסתעפות תקניות. -

 0.8בין רכזת לבין אביזר גילוי. )חתך מינימלי  –כבל תיקני לגילוי אש  -

 ממ"ר(.

 הגשת תוכניות ביצוע לאישור המזמין. -

 הפעלה ובדיקות. -

 

 מפסק מגנטי לדלת 8.04/.08
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  %מיקרו( מפסק מגנטיM.S-.המשמש לזיהוי פתיחת דלת )'סוויצ 

 כבל וצינור.-נקודת חיבור בין רכזת פריצה לבין מפסק מגנטי 

 

 מתוכנת ראשי בגיבוי חם PLCבקר  8.06/.08

  בקר מתוכנתPLC  65,000 -לבגיבוי חם חומרתי מתאים I/O. 

  פרוטוקול תקשורתICP/IP  חומרה.וכן 

 .חיווט בין מהדקי השטח לבין הבקר 

 .כל ספקי הכח ומתאמי התקשורת הדרושים במסגרת העבודה 

 

 

 

 דיסקרטי1אנלוגי I/O 16-כרטיס ל 8.08/.08

 16-כרטיס ל I/O  דיסקרטי או אנלוגי לבקרPLC  המוגדר לעיל )ללא הבדל מחיר

 לכניסה או יציאה(. 

 פרט הטכני וכפי שיימסר בזמן מלא של הכרטיסים עפ"י פרוגרמת המ תכנות

 העבודה.

 .תושבת ומתאם לבקר האם 

 .חיווט 

 .הכרטיסים למתחים שונים לפי הצורך וללא הבדל כספי 

 .ספק כח לתושבת/מתאם 

 .כל הציוד הדרוש לתוספת ערוץ נוסף 

 

 ארון בקרה 8.00/.08

  ארון בנוי פח עם דלתות– ( 50במידותX80X160.ס"מ ) 

 או פניקס או ש"ע. מהדקים כדוגמת אויידמילר 

 2  אמפר. 10ספקי כח כנדרש 

 100 .ממסרים תוצרת אומרון, איזומי או ש"ע 

 .כל העבודות וציוד העזר 

 .מהדקי "פיוז" לפי הצורך 

 .חיווט 

 .מנורות חיווי חיצוניות 

 .חלון שקוף בחזית הלוח 

 2 .יח' מאווררים 

 .תאורת פנים 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 (5מבנה חדר חשמל )טרפו  -5חלק 

-900-  

 

 

 .תיק תוכניות 

   .אוזני הרמה 

 

 דיזל גנרטור מפרט לרכישת  0/.08

 כללי .1

 כללי גנרטור 1.1

 המפרט מתייחס לאספקת והפעלה של דיזל גנרטורים כמפורט לעיל.   

הגנרטור מיועד להתקנה חיצונית בחופה מושתקת אשר יתאימו את התקנתו לסביבת  

 500 -כמגורים. הגנרטור מיועד לעבודה בחרום ולעבודה במקביל לגנרטורים אחרים  

ידה תכלול כל רכיב נדרש לצורך סנכרון לפס סנכרון גנרטורים ו/או שעות בשנה. היח

שניות. היחידה תוכל לקבל עומס מלא  10לרשת. היחידה תניע ותבנה מתח מלא תוך 

 שניות, ממצב "קר". 15תוך 

 

 העומס       1.2

 הגנרטור יועמס בעומס טיפוסי כלהלן: 

 .MH עומס תאורה פלואורוצנטי ונורות פריקה  30%  -עד 

 .מערכות אל פסק ומיישרים  50%  -עד 

 .עומס מנועי 70%  -עד 

 .אסימטריות בעומס 10%  -כ 

 משטר העומסים, הרכבם ואחוז העמסה של כל מאפיין.  

 .עומס משתנה בתקופות שונות 

  מכות התנעה עדDOL – SKVA = 150% NKVA - G  

  45%מכות התנעה עד - NKVA - G ,350%, מתנע רך  

 ם.הגבלת זר 

   0.9כופל הספק טיפוסי 

 

 תקנים מחייבים .2

בהעדר תקן ישראלי לחומר/מוצר/עבודה כל שהיא במסגרת חוזה זה, יחושב התקן  

. כמחייב. תקנים המהווים חלק ממפרט C.E.Eאו התקן האירופאי  NECהאמריקאי 

 זה.

BS  -  4999          

NEMA  -  MG1 

ISO 9001  ליצרן 

ISO 9001  לקבלן 
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EN 50160 

IEEE 519-1992 

ISO 8528  PART1 ÷ PART5 

ISO 8178  - 4                          

ISO 8178  - D2                          

                      

כאשר דרישות המפרט שלהלן מחמירות מדרישות התקן, יקבעו דרישות המפרט  

 המיוחד.   

 MTTבלבד כדוגמת שמרלינג, קטרפילר,  הגנרטור יהיה תוצרת ארה"ב או אירופה 

 .ווילסון או ש"ע קוהלר,
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 טכני ליחידת דיזל גנרטור מפרט 08.00

 כללי .1

בכופל הספק  1מסמך ב 4המפרט מתייחס ליחידת דיזל גנרטור בהספק כמפורט בסעיף   9.9

(, היחידה מיועדת להתקנה במבנה 0.9בכופל הספק  KW 100%)צפי ההעמסה עד  0.8

 יים. גנרטורים ק

 לפחות.  ISO 8528בתקן  G3ביצועי הגנרטור יהיו לפי רמת  

משתיקי קול  היחידה כוללת דיזל גנרטור על גבי מרכב יחיד עם רדיאטור וכולל מערך  9.9

 למפלט לעמידה בתיקני התקנה באזור מגורים.

יחיד, יחידת  עבור בית חולים קפלן כוללת דיזל גנרטור על גבי מרכב G2היחידה 

 אנכי מפוצל על מרכב נפרד, וכן מערך משתיקי  קול כנ"ל.רדיאטור 

, פרקינס, MTUיחידת דיזל גנרטור תהיה מתוצרת אחד מאלה: קטרפילר, קמינס, 

 מיוצר במערב אירופה או בצפון אמריקה.

האלטרנאטור יהיה מתוצרת אחד מאלה: קטרפילר, סטמפורד, לרוי סומר, מיוצר 

 במערב אירופה או בצפון אמריקה.

וח הפעלה ובקרה יותקן על הגנרטור בחלקו האחורי. הגנרטור יסופק  עם לוח פיקוד ל 9.9

 כחלק אינטגראלי ישירות ממפעל היצרן.

יותקן בקופסת  מפסק ראשי יסופק עבור אותם גנרטורים הנדרשים בכתבי הכמויות,  9.0

 חיבורים נפרדת.

 או פסי צבירה. כבלי  חיבורים 8חיבורים מרווח להדקי האלטרנאטור, מתואם לקליטת  9.9

יתאפשר פירוק מפסק ראשי מהגנרטור על ידי המזמין לצורך התקנה בנפרד בכפוף  9.0

 לתנאי התקנה בתחנה.

 היחידה מיועדת לעבודה בחרום ולעבודה במקביל לרשת חברת החשמל. 9.9

 

 הספק יחידת הכוח הנרכשת .2

 כפול  1'מסמך ב 4קו"ט כמפורט בסעיף  -היחידה תהיה בעלת הספק יציאה ב 9.9

xKVA0.8  הספק יחידה נטו   ,0.9לפחות, במקדם הספק בעבודהKWE. 

 הספק היציאה יהיה נטו לאחר הצריכה העצמית. 9.9

 35המבוסס על טמפרטורת סביבה של  J816-SAEספק היציאה מתייחס לסטנדרט ה 9.9

 לחות  יחסית. 90% -אינץ' כספית ו 29מעלות צלזיוס, בלחץ ברומטרי של 
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 תנאי סביבה .3

 -ל       ( מעלות צלזיוס 5-תהיה מסוגלת לעבוד בתחום הטמפרטורות שבין )היחידה  9.9

 ( מעלות צלזיוס.55)+

 ללא קונדנס. 100%יכולת עבודה בתנאי לחות של עד  9.9

 ( מטר ביחס לגובה פני הים.500)+ -( ל400-יכולת עבודה בתחום שבין ) 9.9

 מעלות צלזיוס. ( 55)+ -( מעלות צלזיוס ל5-היחידה מיועדת לתנאי אחסנה שבין ) 9.0

מעלות צלסיוס ולחות  50בטמפרטורת חדר של  5%ירידת הספק היחידה לא תעלה על  9.9

 .95%יחסית של 

 

 מבנה היחידה .4

הרמה לצורך הרמת  יחידת הדיזל גנרטור תורכב על בסיס משותף, אשר יכלול אוגני 0.9

   היחידה קומפלט. 

מה, אופן צביעתו וכו'. יקבעו ייצור הבסיס, אשר יכלול קביעת מידות צורת אוגני ההר 0.9

 תוך תיאום מלא עם המפקח.

 חיבורים מכאניים וחשמליים 6.5

כל החיבורים כולל חיבורי החשמל יהיו מאובטחים נגד השתחררות עקב  תנודות 

 הנגרמות בזמן עבודת הגנרטור.

 ברגים ואומים 6.6

 בית.כל הברגים והאומים המשמשים להרכבה יהיו מצופים קדמיום כהגנה אנטי קורוזי

 בלמי זעזועים 6.3

כל האביזרים הרוטטים יותקנו על המרכב על גבי בלמי זעזועים. המרכב יחוזק ליסוד  

ידי בלמי זעזועים ספירליים מפלדה. ספק/יצרן הגנרטורים ימליץ על כמות -הבטון על

 וסוג בלמי הזעזועים אשר עליו לספק, בהתאם למשקל היחידה והתנודות בעבודה.

בור לתשתית לרבות פליטה, מי קירור, דלק וכבלי חשמל, לא תעלה סטיית נקודות החי 

 ס"מ בכל מצב עבודה שהוא. 1על 

( כחלק אינטגרלי של בלמי הזעזועים או SNUBERSהקבלן יספק מגבילי תנודה ) 

 כאביזר נפרד אשר יבטיחו הגבלת תנודת הגנרטור בשעת רעידת אדמה.

מתה ע"י מנוף, המרכב יבנה בצורה יחידת הכוח תכלול נקודות אחיזה שיאפשרו הר 0.0

תכלול אוזני הרמה למנוע למחולל  שתאפשר גרירתו ע"ג הרצפה בזמן ההתקנה. היחידה

 יסומנו. -ולרדיאטור בנפרד. כל נקודות העגינה, המשיכה וההנפה 

 כניסות חשמל, פיקוד חשמלי וסולר ימוקמו כלהלן: 0.9

 כניסת חשמל מימין. א.

 כניסת פקודים מימין. ב.

 סה ויציאה של סולר תעשה באותו צד של המנוע, בקרבת הרדיאטור מימין.כני .ג

 )הערה: במידה והיצרן אינו עומד בדרישות המפורטות, עליו לציין זאת בהצעתו(. 

 כיווני התייחסות הם הסתכלות מצד המחולל. 
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 חלקים נעים יוגנו כנגד מגע מקרי. 0.0

 ס"מ מהקרקע. 250חלקים חמים במיוחד יוגנו כנגד מגע מקרי עד גובה  0.5

 

 צבע .5

יחידת הכוח תיצבע לפי מפרט צביעה ימי על מנת להגן עליה בפני השפעות אקלימיות   9.9

שכבות צבע  2שכבות יסוד מקשר,  2קורוזיביות, מערכת צבע על בסיס אפוקסי הכוללת 

 מיקרון לפחות. 100עליון, עובי כולל 

 היחידה תיצבע בצבע עליון אורגינאלי של היצרן. 9.9

 ע סימון אדום יש לצבוע:בצב 9.9

 פתחי מילויי והורקת שמן. א.

 פתחי שחרור אויר. ב.    

 ידית קנה טבילת גובה שמן במנוע. ג.     

 ידית בקרת סיבובים. ד.

 במידה וקיימות. -פטמות סיכה  ה.

 המילוי. ומרח ליד כל פתח מילוי/גירוז יותקן שלט מתכתי הכולל מפרט 

 

 המחולל .6

 :נתונים טכניים  0.9

 וולט. 230/400היחידה תספק מתח של  א.  

 הרץ. 50 –תדירות היחידה הנומינאלית  ב.  

 סל"ד. 1,500מהירות סיבוב נומינאלית  ג.  

 המחולל יהיה מטיפוס סינכרוני ללא מברשות עם עירור עצמי, ליפוף לדיכוי הרמוניות.  0.9

שר בקופסת ג מוליך האפס יהיה מחובר לגוף של הדיזל גנרטור )מוארק(, על ידי 0.9

 החיבורים, ניתן לפירוק ע"י המזמין.

 (.IP-22) 74/2מחולל יהיה מוגן בפני תנאי סביבה המוגדרים בתקן ישראלי ה 0.0

   THF < 5% , MG1-NEMAלפי תקן:  Kהגנה בפני הפרעות רדיו: סיכוך מדרגה  0.9

 UNGUS -(. הבידוד יהיה מסוג MG1-NEMA -)בהתאם לתקן  Hדרגת בידוד  0.0

INHIBITED INSULATION מעלות צלסיוס,  989מקסימאלית , טמפרטורת ליפוף

 הגנות תרמי סטורים.

  HDV 3%אך מקסימום  MG1 NEMA –עיוותים הרמוניים לפי תקן אמריקאי  0.9

, 25%, 0להרמוניה בודדת בעומס ליניארי תלת  פאזי סימטרי  של  2%ומקסימום 

 של העומס הנומינאלי.  100%, 50%

בכל  בין פאזה לאפס, THDV 4%, מקסימום 25%א סימטרי עד עבור עומס ליניארי ל

 רמות ההעמסה שלעיל.
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, יוגבלו העיוותים THDI 10%עבור עומס לא ליניארי המכיל זרם הרמוני עד 

 בדרגות העמסה המפורטות לעיל.   THDV 5%ההרמוניים במתח עד 

ויסות מתח של המחולל יסופק עם ווסת מתח אלקטרוני דיגיטלי אינטגרלי, ויהיה בעל  0.0

 מהערך הנומינלי לאורך כל תחום העמסה.      5%-+

. תנודת המתח  למכת העמסה של STEADY STATEבמצב  0.25%יציבות מתח 

 .22%, לא תעלה על 100%

, זמן שיקום המתח 10%לא תעלה על  SKVA 50%תנודת המתח למכת העמסה של 

 שניות. 4+ לא יעלה על  - 1%לרמת 

מקוצר בשלב  עבור סינכרון, DROOPחיבור לקו  לת פאזית.חישת מתח לווסת ת

 ההפעלה.

 הווסתים המאושרים להרכבה הם: 

  .ווסת בסלר א.

 .ווסת קטרפילר ב.

 .ווסת וודוורד ג.

. הזנת PMG -מתח ההזנה לווסת ייוצר ע"י אלטרנאטור מתח נפרד בעל מגנט  קבוע 

ת והחיווט יבוצע בכבלים ופילטר לנטרול הרמוניו RFIהווסת תבוצע דרך פילטר 

 מסוככים למניעת חדירת  רעשים למערכת הווסת.

 SURGESמתח ההזנה לווסת ולמערכת העירור יוגן כנגד חדירת מתחי מעבר ) 

SPIKESתופעות המעבר תבוצע על ידי   ( מרשת חברת החשמל לגנראטור. קטימת

כל תופעות  מערכת אלקטרונית אשר תבטיח עמידת מערכת העירור והוויסות מפני

 המעבר שברשת.

שניות של  10הוסת יוגן כנגד עליות וירידות מתח ויכלול הגנת ניתוק עירור לאחר   

 עומס יתר. 150%
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 יכולת אספקת זרם קצר: 0.5

 3IN   שניות 10למשך 

 6IN   שניות 1למשך 

 לניתוק. 3להתראה,  3תרמי סטורים,  6 –הגנות חום מנוע  0.98

0.99 2/3  STATOR WINDING PITCH  

 גוף חימום לחימום חלל האלטרנאטור במצב מנוחה. 0.99

 PERFORMANCE CLASS G3  ISOבהעדר דרישה אחרת, יקבעו דרישות תקן  0.99

8528 PART5 . 

 לוח הפעלה 6/.4

לקריאת נתונים והגנות  LCDלוח מכוונים והפעלה מבוסס מיקרופרוססור עם תצוגת  

 אשר יכלול:

 שי.לחצן פטרייה להדממה בחירום כולל ניתוק מפסק רא •

 מד שעות מנוע. •

 ספרות. 4מצברים,  7מד מתח ובורר  •

 ספרות. 4מדי זרם  •

 מד הספק. •

 מד תדירות. •

 +. - 5%וסת מתח  •

 .-+  5%וסת תדירות  •

 ידני. –אוטומטי עם מפתח נעילה -בורר מקומי מושבת •

 לחצני הפעל והפסק. •

 מד מתח מצברים. •

 הגנות מנוע, כולל קריאת ערכים דיגיטלית  •

 חום מנוע •

  ןלחץ שמ •

 מהירות   •

 לחץ דלק                                                                        •

 כל הגנה / התראה תצויד במגע יבש עבור מערך הבקרה מרחוק. •

 התנעת הגנרטור על ידי מגע יבש מלוח בקרת המבנה. •

הדממת הגנרטור תכלול השהיית זמן קירור לפי דרישות היצרן ובדיקת  •

 טורה.מפרט

מערכות עזר להפעלה והתרעה כנדרש לתפעול הגנרטור לרבות  מערכת לחימום  •

 דקות.  30מי הקירור מטען מצברים, השהיית קירור בהדממה עד 
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הגנות על ותת מתח, על ותת תדר, הספק חוזר ויתרת זרם כולל התראה מוקדמת  •

  וסיגנל הדממה בחריגה מערכי בטיחות. 

 גששי הויסות. גששי הגנות יהיו נפרדים מ •

 

 המנוע .7

פעימות  מקורר מים,  4סל"ד, מונע בסולר, בעל מחזור  1500המנוע יהיה מנוע דיזל  9.9

. משאבת מי הקירור תותאם להתנגדות RIC -הזרקת דלק ישירה והצתה בדחיסה 

 הצנרת והרדיאטור בהתאם לפרטי ההתקנה שבתכניות.

וולט. גוף החימום  220מתח היחידה תסופק עם מערכת חימום מוקדם אשר תוזן מ 9.9

מעלות צלסיוס  60יהיה בגודל אשר יוצע ע"י היצרן לאבטחת טמפרטורת מים של 

מעלות צלסיוס, ובנוסף תסופק המערכת עם תרמוסטט  10בטמפרטורת סביבה של 

מנוע. כ"כ יחידת בקרה -אשר תנתק או תחבר את גופי החימום בהתאם לטמפרטורת מי

 להבטחת מפלס מים.

טמפרטורה מינימאלית  חרור המים לרדיאטור יופעל לאחר ההתנעה לאחר עליותעגל סמ

 נדרשת למניעת הלם קור במנוע, ולהקלת ההתנעה.

 המנוע יכלול מודדים והגנות הבאות: 6.5

 לחץ שמן נמוך, כולל מד לחץ שמן. א.

 מהירות יתר. ב.

 טמפרטורת יתר, כולל מד טמפרטורת המים ותרמוסטט להפעלת החימום.  ג.

וסר מים ע"י גששים כדוגמת מורפי והתראה במצב עמידה שאינה גורמת ח ד. 

 להדממה.

 ה.   טעינת מצברים.

כל הגנה תחווט לקופסת חיבורים, ומקופסת החיבורים ללוח  המכוונים ותכלול מגע 

מעלות צלסיוס, קופסאות  105יבש עבור מערכת הבקרה. חיווט  עמיד בטמפרטורה של 

, מהדקים כבדים, מעברים מסגסוגת ברונזה ואטמי אנטיגרון IP54מתכת  חיבורים

 שילוט בהתאם לתוכניות היצרן. 

 

תנעים ושתי מערכות ממערכת ההתנעה תהיה כפולה ותכלול שני   -מערכת ההתנעה  9.0

מצברים. כל מערכת מספיקה להתנעת  גנרטור. שתי המערכות פועלות במקביל להבטחת 

 ומס.שניות לקבלת ע 5התנעה מהירה של 

המנוע יסופק עם מתנע חשמלי שיעבוד במתח מצברים. דגם וגודל המתנע ייקבעו  -מתנע 

 בהתאם להמלצות יצרן הגנרטור.

 אמפר לפחות +  ווסת מתח טעינה. 45היחידה תסופק עם אלטרנאטור טעינה  9.9

מוגנת     IP557קופסת מהדקים: כל מכוון או אביזר יחווט אל קופסת מהדקים אטומה 9.0

., חיבורי כבלים גמישים   N.Cאו  N.Oמצבו במצב רגוע, מופעל או תקלה,  עם סימון

 .PGדרך מעברי  
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 + בכל תחום העמסה. - 0.25%תדר הגנרטור יישמר בגבולות  9.9

, זמן שיקום התדר לרמת 4HZלא תעלה על   KW 50%תנודת התדר למכת העמסה של 

O,5HZ -  שניות. 4+ לא יעלה על 

 ום.סידור להדממה מכאנית בחר 9.0

     101dbמערכת פליטה בעלת מוצא יחיד. רמת רעש במוצא לא תעלה על  9.5

 מטר  מהיחידה. 7במרחק  92dbaרעש מכני לא יעלה  על  9.98

 משאבה ידנית לניקוז אוויר במערכת הדלק. 9.99

 

ספק אחראי לעמידת הגנרטור בדרישות איכות הסביבה של המשרד לאיכות הסביבה  9.99

 ות עבודה בשנה.שע  500בישראל, לעבודת גנרטור של 

 רמות פליטה של מזהמים בהתאם לתקנים: 9.99

US-EPA - United States Enviromental Protection Agency Carb -

California Air Resources Boards-Tier2     

 .ISO-8178-4, 8187-D2. בדיקת רמות הפליטה בהתאם לתקן:2008מעודכנים לשנת

תחסום כניסת  בצנרת היניקה למנוע אשר הגנת מהירות יתר על ידי מערכת מכאנית 9.90

אויר למנוע ותביא לעצירתו. המערכת תכלול בנוסף ידית חיצונית אשר תאפשר הדממת 

חרום. הגנת מהירות יתר אלקטרונית דרך בקרת המנוע. כיול ההגנות לפי המלצות 

 היצרן.

 Oad Sharing And Speedוסת מהירות אלקטרוני מבוסס מיקרופרוססור  9.99

Control - Woodward 2 301a  עם אפשרות לשינוי מהירות הדיזל מרחוק, ע"י

מערכת סנכרון, ווסת הספק אקטיבי, מותקנים בלוח הסנכרון הקיים. הגנרטור יכלול כל 

 חיגור וחיבור נדרש לווסתים.
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 הכנה לסנכרון 4/.6

הגנרטור יכלול את כל מערכות הבקרה והשליטה הנדרשות עבור עבודת  הגנרטור  

 ובכלל זה: בסנכרון

- REVERSE POWER RELAY  

- LOAD SENSOR     

 למערכת העירור.  SPIKE, SURGE - & OVER VOLTAGEהגנת 

 .המנהלאו שווה ערך שיאושר  על ידי  BASLERאו  WOODWARDההגנות מתוצרת 

לחיבור הגנרטור   הגנרטור יסופק בתצורה מוכנה לעבודה כגנרטור יחיד עם תכניות חווט

 בסנכרון.

 

 הארקה .8

הארקה  המנוע, המחולל, בסיס הדיזל גנרטור יהיו מחוברים ביניהם ע"י מוליך  .א

ממ"ר נחושת, אל  300גמיש מנחושת לקיים רציפות חשמלית של הארקה, בחתך 

 פס הארקה המקומי.

 בורג הארקה יותקן בבסיס הגנרטור. ב. 

 

 רדיאטור .9

 רדיאטור אנכי אחוד  /.0

 55גבוהה של  ופי שקט, מיועד לעבודה בטמפרטורההרדיאטור יהיה מטיפוס טר  .א

 לות צלזיוס לפחות, תוצרת יצרן הדיזל גנרטור. מע

 מפוח הרדיאטור יהיה מסוג "דוחף", הגנה מכנית לחלקים סובבים.  .ב

אינץ' מים נטו  0.75מפוח הרדיאטור יותאם לעמידה בפני לחץ נגדי מינימלי של   .ג

כנדרש מתוואי הפליטה  נגדי מספיק לאחר מפל לחץ ברדיאטור ובכל מקרה לחץ

 הקיים כמפורט בתכניות.

 הרדיאטור יכלול מד גובה המים ברדיאטור יראה את גובה המים ברדיאטור.   .ד

או  EL150מדיד גובה המים יוגן בצורה מתאימה, ויכלול מגעי עזר מדגם מרפי 

 ירידת גובה המים, במצב עבודה  ובמצב מנוחה. בשווה ערך להתראה 

 הגנרטור. ירידה בגובה המים במצב המנוחה לא תגרום להדממתהתראת 

 ומונע ע"י ציר הדיזל. הרדיאטור מורכב על גבי מרכב אחוד עם הדיזל גנרטור  .ה
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 רדיאטור אנכי מפוצל       0.0

   הרדיאטור יהיה מתוצרת יצרן הגנרטור או בעל אישור התאמה של 

   .יצרן הגנרטור 

הדיזל גנרטור והרחקת החום      גודל הגנרטור יקבע בהתאם לנתוני  .א

 הנדרשת.

הרדיאטור יהיה מטיפוס טרופי אנכי, שקט, מיועד לעבודה בטמפרטורה  

, רמת Heavy Duty - Extraquietמעלות צלזיוס לפחות  55גבוהה של 

 מטר מהרדיאטור. 7במרחק  78DBAהרעש לא תעלה על 

                           50HZ, 400V, S.F1.15מפוח הרדיאטור יהיה מסוג "דוחף", מנוע  ב.  

 הגנה מכנית לחלקים סובבים.

 0.75         מפוח הרדיאטור יותאם לעמידה בפני לחץ נגדי מינימאלי של ג. 

אינץ' מים נטו לאחר מפל לחץ ברדיאטור ובכל מקרה לחץ נגדי מספיק 

 מ"ק לדקה. 1200 כנדרש ממערכת השתקת קול. ספיקת אויר מינימאלית

הרדיאטור יכלול מד גובה המים ברדיאטור אשר יראה את גובה המים   ד.

עזר מדגם  ברדיאטור. מדיד גובה המים יוגן בצורה מתאימה, ויכלול מגע

 מנוחה. מרפי להתראה בירידת גובה המים, במצב עבודה ובמצב

לפחות של נוזל הקירור   ויהיה  15%הרדיאטור יכלול מיכל התפשטות של  ה. 

 .7PSילוי לנוזל קירור, שסתום לחץ בעל פתח מ

הרדיאטור כולל שרוולי צנרת גמישים עבור חיבור צנרת הרדיאטור לצנרת  ו.  

 הקבועה למבנה, צנרת חיבור למנוע.

 

שעות  5000נוזל הקירור יכלול תוסף נגד קורוזיה בהתאם להנחיות היצרן להבטחת   5.9

ף מותאמת לנפח הצנרת שנים לפחות. כמות הנוזל והתוס 3פעולה של המנוע או 

 והרדיאטור.

 

 משתיק קול וצינור מפלט .10

לקבלת ניחות,  משתיק קול משופר יבוצע ע"י זוג משתיקים בטור או משתק אחוד  98.9

התנגדות  70%( לא תעלה על kpaכמפורט בכתב הכמויות ובמענה. התנגדות המשתיק )

 65DBAחוק ולתקן, מותרת של הדיזל ויבטיח אפשרות עבודה באזור מגורים בכפוף ל

 מ'  מהיחידה. 7 במרחק

 הפליטה. בקצה משתיק הקול יותקנו אוגנים תקניים שיאפשרו התחברות לצנרת  98.9

יחד עם היחידה יסופק קטע גמיש מפלדת אל חלד להתחברות  למערכת הפליטה אורך   98.9

הצינור הגמיש יקבע ע"י יצרן היחידה בהתחשב בתנודות המקסימליות של הדיזל 

פלנג', ואטם  -התחברות בקצוות הצינור הגמיש תעשה ע"י אוגנים תקניים גנרטור, ה

 מותאם לטמפרטורת  העבודה.
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                            קטע גמיש נוסף יסופק עבור התקנה בין משתיק הקול לצינור הפליטה,  98.0

או שווה ערך, מותאם  COWLאטמים כנ"ל. המשתיק כדוגמת תוצרת  2כולל 

 רת ע"י יצרן הדיזל.להתנגדות המאוש

 

 מערכת שמן .11

 יורכב התקן בדיקת כמות שמן במנוע במצב עבודה ומנוחה של הגנרטור. 99.9

 ניתן להחלפה. –יורכב מסנן שמן חיצוני  99.9

מנוע יסופק כאשר כל היציאות מנשמי המנוע יוצאו בעזרת צנרת מתאימה אל מעבר  99.9

 לרדיאטור.

שאבה ידנית דרך פתח מתאים אפשרות ריקון השמן תעשה בגרויטציה או ע"י מ 99.0

 בתחתית המנוע.

ניקוז השמן מהמנוע יהיה דרך ברז מהיר וצינור גמיש עם הגנה משוריינת ושיגיע עד  99.9

שצידו האחד יסתיים בפקק מתברג וציוד  T -לשפת בסיס הגנרטור ויסתיים במחבר 

 הידנית. האחר מחובר למשאבת השמן

ל צינור גמיש באורך                               היחידה תסופק עם משאבת שמן ידנית אשר תכלו 99.0

מ' לפחות להורקת שמן המנוע לחבית )חיבורה הסופי של המשאבה ייקבע במהלך  2

 ההרכבה( ספיקת המשאבה תקבע ע"י הספק.

 12החלפת שמנים, או  שעות עבודה לפחות בין 800מערכת השמן ושמני מנוע, יאפשרו  99.9

 המוקדם בין השניים. -חודש 

   

 מערכת סולר .12

 המנוע יצויד בשני מסנני דלק:  99.9

 מסנן דלק ראשוני בעל קרב סינון גס. א.

 מסנן דלק משני בעל סינון מקרוני לסינון עדין. ב.

 .N.Cסולנואיד דלק  ג.

ד.    שאיבת סולר מהמיכל היומי תבוצע על ידי משאבת הדלק של הדיזל. יש  לקחת 

נזקטורים. הקבלן יציין מגבלות אם ישנן חשבון כי המיכל היומי גבוה מהאיב

 בשלב ההצעה. 

 משאבת אתחול ידנית. ה.    

ס"מ עם סיכוך מתכתי ומעטה סוליוניל  60צינורות גמישים כולל פיטינגים באורך    2ו.

 בקוטר כנדרש עבור חיבור מערכת הדלק אל צנרת הזנת דלק של המתקן.

 ז.     הסדר לניקוז אויר.

 

 סינון אוויר .13

 HEAVYמסנן האוויר למנוע יהיה מטיפוס מסנן אוויר יבש בעל דרגת סינון אחת   99.9

DUTY. 
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 יותקן מזהה לבדיקת תקינות המסנן.  99.9

 

 מצברים ומסגרות למצברים .14

הגנרטור יסופק עם שתי מערכות מצברי התנעה אטומים או שווי ערך בעלי אורך חיים  90.9

 ים "רטובים", מוכנים לפעולה. שנים לפחות. המצברים יסופקו טעונ 5צפוי של 

 לפחות אך לא פחות מדרישת ואישור היצרן. 300AHקיבולת המצברים 

 

הגנרטור יסופק עם תושבת עבור המצברים בנויה מזוויתנים מגולוונים לפי תוכנית   14.2

 שתאושר על ידי המפקח, מותקנים בבסיס הגנרטור.

שנים מיום  3צברים ללא תמורה משך הספק ייתן תעודת אחריות להחלפת מערכת המ  14.3

 ההפעלה.

ללא צורך בכלי  המצברים יסופקו עם מערכת כבלי נאופרן גמישים ומחברים מהירים  14.4

 עבודה.

 15התנעות רצופות של הגנרטור, כל התנעה  3כל מערכת מצברים בנפרד תאפשר ביצוע   14.5

 שניות ללא צורך בטעינת המצברים. 

 רים מטען רשת נפרד.לכל מערכת מצב  14.6

 

 מפסק ראשי .15

מגעי עזר, מנוע דריכה, הגנות בהתאם להספק הגנרטור.  2המפסק יכלול סליל ניתוק,  

. המפסק יהיה STAND – BYזרם נומינאלי של הגנרטור במצב  125%בסיס המפסק 

 .MASTERPACT NT MICROLOGIC 5.0Aמתוצרת מרלין ג'רן דגם והגנות 

 

 בקרה מרחוק .16

של חברת קטרפילר, עם מוצא  CCMגנרטור החדש יכלול כרטיס תקשורת דוגמת ה 

RS-485  פרוטוקול(MODBUS עבור חיבור למערך בקרה וסנכרון קיים. לחלופין )

הקבלן יספק מערכת תקשורת מלאה אשר תכלול את כרטיס התקשורת וחיווט עד לבקר 

רת מחיר היחידה וללא תוכנת תקשורת והשמה בבקר ובמחשב המרכזי, כל זאת במסג

 כל תוספת.

 בנוסף יסופקו מגעים יבשים לבקרת בנין  כלהלן: 

  מתח מצברים 

  טמפרטורת מי חימום נמוכה 

  חוסר מים ברדיאטור 

  מפסק ראשי מנותק 

  טמפרטורת ליפופים 

  חום מנוע גבוה 
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  לחץ שמן גבוה 

 

 חווט בין הגנרטור למפסק ראשי ולוח הפעלה .17

  צלסיוס. מעלות 90כבלים גמישים, עמידים בטמפרטורה של כל החווט יבוצע ב 

  כל גידי הפיקוד יהיו גידים ממוספרים. לחלופין ימוספר כל גיד על ידי שילוט 

 "חרוזים" תואם לתכניות.

  .כל כבל ישולט בהתאם לתכניות 

  .כל החיבורים על גבי הגנרטור יבוצעו בקופסאות חיבורים עם מהדקים 

 

 הצמדה .18

לפי תכנון של יצרן  Iהדיזל גנרטור תותקן על גבי מרכב יחיד בנוי פרופילי מצמדת  

הצמדה. המרכב יכלול נקודות עיגון עבור מערכות הקפיצים ובולמי הזעזועים ונקודות 

 הרמה להנפת מכלול הדיזל גנרטור.

אלטרנאטור יהיה מקצועי למניעת רעידות. במידה ויצרן הצמידה אינו  -שיוור גנרטור  

 ן הגנרטור והאלטרנאטור, יש לספק ניתוח בדיקת רעידות:יצר

 .   - TOROSIONAL VIBRATION ANALYSISעל ידי מעבדה מאושרת 
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 תכולת המחיר .19

 יחידת הדיזל גנרטור באתר.  

מחיר היחידה כולל אספקה, הובלה, פריקה באתר, או במחסן הספק, שירותים טכניים,  

אישור ההתקנה, הרצה כולל עומס דמה, אחריות ספרי שרות, ספר התחנה, הדרכה, 

 ושרות כמפורט לעיל. כל רכיבי המערכת הכלולים בהצעה.

 

 דיזל גנרטור מושלם כולל:  

  1   יח' דיזל גנרטור מושלם לפי מפרט 

  1   )יח' משתיק קול )משתיק אחוד או מפוצל למשתיק + בולם 

  2   יח'  קוליסות השתקה 

  1   " 8יח' גמיש 

  1   10ח' גמיש "י 

  2   סט מצברים כולל מנשא וכבלי חיבורים 

  1   יח' רדיאטור כולל מיכל התפשטות 

  1   קופ. קופסת חיבורים 

  2   יח' צינור גמיש לדלק 

  1   סט כלי עבודה 

  2   ( 1יותקן במנוע,  1קופ. שמן מנוע )רזרבה באתר 

  1   ל התפשטותקופ. נוזל קירור למילוי גנרטור, רדיאטור, צנרת, מיכ 

  1   .ליטר נוזל קירור רזרבי 100 קופ 

  1   סט פלנז'ים נגדיים למערכת פליטה, משתיק קול, גמישים, צנרת מי קירור 

  1    סט בלמי זעזועים 

  1  יח' לוח פיקוד והפעלה אוטומטי כולל הגנות, מערכת התנעה ווסתי מתח ותדר

 המיועדים להתחבר למערכת סנכרון.

    1   תקשורת לבקרה מרחוק יח' כרטיס 

  1  .יח' מפסק ראשי במקום שנדרש בכתב הכמויות 

  1  .קומפ. שירותים הנדסיים והדרכה 

  1  .קומפ. טיפולים שנתיים ואחריות 

יחידת הדיזל גנרטור תימדד קומפלט כולל כל הנאמר לעיל במפרט ובתכולת                       

 המחיר.

 

 בדיקות .20 

 הדיזל גנרטור. הבדיקות  –ל ייערכו בדיקות לתפקוד כל מרכיבי במהלך ההרצה במפע 
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ייערכו לפי תקני בדיקות של היצרן ויכללו בנוסף על הבדיקות הסטנדרטיות גם  

 הבדיקות 

 שלהלן: 

   שעות, בדיקת טמפרטורה ולחץ שמן. 3העמסה מלאה מינימום 

   תדר וזמן , מדידת שינוי מתח, 50%תגובה למכת עומס סימטרית מרייקם של

 שיקום.

   50%, 25%, 0%לפאזה, בסיס עומס  25%תגובה למכת עומס אסימטרית ,

75%. 

    .מדידת שינוי מתח, תדר וזמן שיקום 

   בכל אחת מהפאזות מדידת יציבות המתח, בסיס עומס  25%העמסה אסימטרית

0% 25% ,50% ,75%. 

   200תגובה להעמסת עומס מנועיKW D.O.L עומס של  50%, 0%. בסיס עומס(

 בית החולים(.

  .מדידת יציבות מתח תדר וזמן שיקום 

   מדידת הרמוניות זרם ומתח  

  .גנרטור ברייקם 

   לינארי. 50%, 100%עומס 

   5%בזרם  3, עם מרכיב הרמוניה 25%, 50%, 75%עומס. 

   3%בזרם,  7 ,5, עם מרכיב הרמוניה 25%, 50%, 75%עומס  . 

  סימולציית הגנות 

   המדידות יעמדו בדרישות המפרטים והתקנים. דוח הבדיקות מאושר כל תוצאות

ע"י מחלקת בקרת איכות של היצרן יועבר למזמין לפני הוצאת הדיזל גנרטור 

 מהמפעל. 

   לחלופין יאושר ביצוע הבדיקות החסרות באתר במהלך ההרצה באתר, ואולם

את  אספקת כל ציוד הבדיקות וכח אדם נדרש יהיה על ידי הקבלן המספק

 הגנרטור.
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 הובלה  .21

הובלת הציוד תהיה הובלה ימית תחת הסיפון. שינוע הדיזל גנרטור לאתר או למחסן  

 הספק באחריות הספק. 

כל פעולת שימור נדרשת לצורך הובלת הגנרטור והציוד ובכלל זה איטום פתחים  

טור כיסויים ועטיפות מכל סוג ומין באחריות הקבלן מספק הגנרטור. הוצאת הגנר

 משימור באחריות הספק וכלולה במחיר היחידה.

 

 דף נתונים לדיזל גנרטור המוצע .20

 הדרישות שלהלן הן דרישות סף לאישור הגנרטור המוצע. על המציע לציין   נתוני

הגנרטור המוצע בפועל. במידה והגנרטור אינו עומד בדרישות הסף כמפורט להלן, 

 ההצעה לא תובא לדיון

 

 דרישת מפרט הצעת הקבלן פירוט
הספק ממוצע נטו בתנאי 

0.8=cosφ 

 640 (KW__________ קילו ווט )

 ______________________ dba מטר מהיחידה כנ"ל. 6רמת רעש 
 

60dba 

  פליטת מזהמים 
 
 
 

NMHC-6.4gr/kwhr 

CO-3.5gr/kwhr 

PM-0.2gr/kwhr 

 מקסימום 
 ______________________ kpa התנגדות מותרת במערכת הפליטה

 
6.7kpa 'מינ 

רמת ניחות רעש של מערכת 
 ההשתקה

Db ______________________ 
 

35db 'מינ 

  ____דגם __________________ מפסק זרם ראשי )במקום שנדרש(
מפל לחץ מקסימאלי מותר מערכת 

 השתקת קול של הרדיאטור
 

kpa ______________________ 
 

 180kpa 'מינ 

THD  רייקם ________ ומס ליניאריע_____%________ 
  __________%_עומס ______ 50%

 עומס ________________% 100%

 מקסימום 3%

 PMG PITCH 2/3  שיטת ליפוף ועירור

יצרן הדיזל                       
 ______________ 

  דגם  ____________

יצרן האלטרנטור               
______________ 

  דגם  ____________

יצרן הצימדה                    
 ______________ 

  ספק מורשה לחלפים _________

 5800 אורך                   __________  מ"מ מידות כלליות

)שרטוט מידות ונקודות חיבור 
 מצורף(               

 מכס' 2100  רוחב אזור רדיאטור     ______ מ"מ

 מכס' 1500 נוע ואלטרנאטור _____  מ"מרוחב מ 
 מכס' 2300 גובה                  ___________  מ"מ  

העמסה ב  -צריכת סולר טיפוסית  
% 

  ___________  ליטר/שעה 50%

  ליטר/שעה                     75% 
  ליטר/שעה                                    100%     
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 דרישת מפרט הצעת הקבלן פירוט
   

 פלנז בודד  פליטה פלנז למערכת
  דגם ______________ יצרן הרדיאטור 

)שרטוט מידות ונקודות חיבור 
 מצורף(

  

  דגם ______________ יצרן משתיק קול
   )שרטוט מידות מצורף(

יצרן לוח הבקרה 
_________________ 

  דגם ______________

  פרוטוקול __________ תקשורת לבקרה
ם חד/תלת מערכת חימום מוקד

 פאזי
  _________________ קוו"ט

דגם וסוג בולמי הזעזועים )שרטוט 
 מיקום התקנה מצורף(

  

 -קיבולת מערך מצברי ההתנעה ב
 " מעלות צלסיוס0"

 
 _________________AH 

 

 5ºc- מעלות צלסיוס טמפרטורת התנעה מינימאלית

עמידה בתקנים של המשרד להגנת 
 הסביבה

 עמידה בדרישות 

 EPA-TIER-2008  זיהום אוויר

 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 (5מבנה חדר חשמל )טרפו  -5חלק 

-909-  

 

 

 

 בחדר גנרטור חדש  640KW - דיזל גנרטור /08.0

 כללי .1

   המפרט מתייחס לרכש של  מערכת דיזל גנרטור עם מערכת השתקה ולוח פיקוד

 והפעלה של הגנרטור בחדר גנרטור חדש.

 .640KW PRIMEהגנרטור בהספק של: 

 

 התקנה .2

ר החדש, וקבלן אלקטרו מכני יבצע את חיבורי לאחר שהמערכת תוצב במקומה בחד 

הכבלים  והצנרת למערכת, ספק המערכת יבדוק את חיבורי הכבלים והצנרת, יאשר 

שעות לרבות  8          תקינות החיבורים יבצע הפעלה ראשונה של המערכת למשך

ובדיקות סימולציה כמפורט במפרט והמתכנן יאשר  בדיקות הרמוניות במתח וזרם

 המערכת.קבלת 

 

 הזמנת היחידות .3

 חודשים מביצוע ההזמנה. 2אספקת יחידה באתר תבוצע בתוך 

 

  מטר. 6למרחק  60dbהגנרטורים יסופקו בתוך חופה מושתקת לרמה של          .4

 

  בדיקות .5

במהלך ההרצה במפעל ייערכו בדיקות לתפקוד כל מרכיבי הדיזל גנרטור. הבדיקות            

תקני בדיקות של היצרן ויכללו בנוסף על הבדיקות הסטנדרטיות גם              ייערכו לפי 

  הבדיקות שלהלן:

  שעות, בדיקת טמפרטורה ולחץ שמן. 3העמסה מלאה מינימום 

  מדידת שינוי מתח, תדר וזמן 50%תגובה למכת עומס סימטרית מריקם של ,

 שיקום.

  50%, 25%, 0% לפאזה, בסיס עומס 25%תגובה למכת עומס אסימטרית ,

75%. 

 .מדידת שינוי מתח, תדר וזמן שיקום 

  בכל אחת מהפאזות מדידת יציבות המתח, בסיס עומס  25%העמסה אסימטרית

0% ,25% ,50% ,75%. 

  תגובה להעמסת עומס מנועיD.O.L 200 KW 50%, 0%. בסיס עומס. 

 .מדידת יציבות מתח, תדר וזמן שיקום 

 טור ברייקםגנר - מדידת הרמוניות זרם ומתח 

 ליניארי 25%, 50%, 100%עומס  - 
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 , עם 25%, 50%, 75%עומס  - 

 .5%בזרם  3מרכיבי הרמוניה            

 , עם 25%, 50%, 75%עומס  - 

 .3%בזרם  7, 5מרכיבי הרמוניה            

 .כל תוצאות המדידות יעמדו בדרישות המפרטים והתקנים 

 איכות של היצרן יועבר למזמין  דו"ח הבדיקות מאושר ע"י מחלקת בקרת 

 לפני הוצאת הדיזל גנרטור מהמפעל.

  לחלופין יאושר ביצוע הבדיקות החסרות באתר במתקני הספק או במהלך 

 ההרצה באתר ואולם אספקת כל ציוד הבדיקות וכח אדם נדרש יהיה על  

 הקבלן המספק את הגנרטור.

 

 הובלה .6

פון. שינוע הדיזל גנרטור לאתר ישירות או הובלת הציוד תהיה הובלה ימית תחת הסי 

 למחסן הספק באחריות הספק.

כל פעולת שימור נדרשת לצורך הובלת הגנרטור והציוד ובכלל זה איטום פתחים  

כיסויים ועטיפות מכל סוג ומין וכן כל פעולה אחרת הנדרשת, הינה באחריות המציע 

  מספק הגנרטור.

קליטת הדיזל גנרטור במועד שחרורו מהמכס, במידה ואתר ההתקנה לא יהיה מוכן ל 

 יאוחסן הגנרטור במתקני המציע באחסון זמני.מחיר ההצעה יכלול עלות אחסון זמני

  יום. 30במתקני המציע כולל ביטוח והארכת תקופת אחריות עד 

המכס שבידי מימים ייקבע עפ"י תעודת שחרור  30היום הקובע לקביעת התקופה של  6.1

הספק הודיע טלפונית ובמכתב רשום לנציגי המזמין על מועד השחרור הספק ובתנאי ש

  מהמכס.

הספק מתחייב לספק לקבלן הרכבה של הדיזל גנרטור כל סיוע שיידרש לצורך שינוע         6.2

יעוץ, או סיוע אחר ירטור ממחסני הספק לאתר ביה"ח וכן כל הנחייה, גנהדיזל 

 הכניסה ושינוע ממחסני הספק. שיידרשו,לרבות הנחיות מקצועיות, תאום
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  בחינה .7

בחינת המערכת תבוצע על ידי נציגי המזמין במחסן הספק או באתר, כאשר היחידה 

 תובא ישירות לאתר לאחר שחרורה מהמכס.

  

  נתונים טכניים אשר יש לצרף להצעה .8

  מפרט טכני מלא, שיכלול את הפריטים הבאים: 8.1

  ל על כל מרכיביו.מפרט טכני למנוע הדיז 8.1.1

  מפרט טכני לגנראטור. 8.1.2

  מפרט טכני לרדיאטור. 8.1.3

  מפרט טכני ללוח האוטומטי. 8.1.4

  שרטוטי מידות מפורטים. 8.1.5

אוורור החישובים הקשורים למערכת הקירור, ספיקות והתנגדויות צנרת, מערכת  8.2

  טה.פלי לרבות התאמת הרדיאטור המוצע לתנאי ההתקנה, מערכת

 

  ספרי שירות .9

 (. SERVICE MANUALהקבלן יספק עם הגנרטור ספרי שירות לדיזל גנרטור  )

הספרים ייכתבו בעברית ויועברו בשלושה עותקים עבור כל גנרטור. ספר השירות             

  יכלול את הפרטים הבאים:

  שרטוטי מידות מחייבים של החלקים העיקריים. 9.1

  של חלקי הגנרטור ואופן ההרכבה.פירוט קטלוגי  9.2

  סכמה חשמלית של המחולל. 9.3

  סכמה חשמלית ומכאנית של הדיזל גנרטור. 9.4

  המלצות היצרן לפעילות אחזקה מתוכננת. 9.5

  רשימת חלפים מומלצת. 9.6

  רשימת כלי עבודה ייעודיים נדרשים. 9.7

  מספר סידורי של מנוע, מחולל, שילדה, דיזל גנרטור. 9.8

  סט תכניות חשמליות לכח ופיקוד. 9.9

 

 הדרכה .10

הדרכה למתקין תינתן באתר כפי שיידרש. ביום הפעלת הדיזל גנרטור יעביר הקבלן             

  הדרכה והסבר מקיף למפעילי התחנה.

  הדרכה זו תכלול:

  תיאור והכרת הדיזל גנרטור. 10.1

  הפעלה מעשית של הציוד. 10.2
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 ופן ביצוע אחזקה וטיפולים שוטפים.הסבר על א 10.3

 הסבר על איתור תקלות ואיתורן. 10.4

 הוראות הפעלה זמניות שיושארו באתר המתקן. 10.5

 

  שירותים הנדסיים .11

הספק יספק כל נתון שיידרש לצורך השלמת תכניות ההתקנה ושילוב                        11.1

ם ממוחשבים לבדיקת נתוני                        הגנרטור במתקן. הספק יערוך מחדש חישובי

 התכנון ש מערכת אוורור, קירור ופליטה ויאשר בכתב את תכנון ההתקנות.    

 לעיל. 8הספק ישלים כל הנתונים והחישובים כמפורט בסעיף  11.2

של יצרן  הספק יספק ספר היחידה כולל מסמך תכנית טיפולים רב שנתית אוריגינלי      11.3

 הדיזל גנרטור.

הספק ישתתף בישיבות תאום עם הקבלן המתקין כפי שיקבע המפקח לצורך הדרכת       11.4

  הקבלן המתקין ואישור פרטי ההתקנה בהתאם להנחיות היצרן.

הספק ישתתף באישור ההתקנה, הפעלה ראשונית, הדרכה, הרצה ובחינה                  11.5

  בהתאם לתאום ודרישות המפקח.

  הספק יבצע את ההפעלה הראשונה של הגנרטור.     11.6

עלות כל השירותים ההנדסיים כלולה במחיר היחידה של הדיזל גנרטור ולא תשולם     11.7

 בנפרד.

 

  טיפולים שנתיים .12

במסגרת האחריות יבצע הספק טיפולים לדיזל גנרטור, טיפול שנתי אחד בסיום כל            

נרטור, טיפול שנתי כולל לפי הנחיות ופרוטוקול טיפול שנתי             שנת אחריות לדיזל ג

  של היצרן. הטיפול השנתי יכלול בין השאר את הפעילויות כלהלן:

  חומר ועבודה. -החלפת פילטרים מכל סוג: אויר, שמן, דלק  

  חומר ועבודה. -החלפת שמנים  

 .בדיקת תקינות המצברים  

 מר ועבודה.        חו - וג, תיקון והשלמת שמנים/מי קירורדיקת וזיהוי דליפות מכל סב 

  הפעלת הגנרטור כנגד עומס בית החולים )בתאום עם בית החולים( למשך שעה

   לפחות, מעקב ורישום נתונים ואישור תקינות העבודה.

 .הפעלת סימולציית תקלות המחוברות למערכת בקרת מבנה 

האחריות ליחידה ולא ישולם כל מחיר הטיפול השנתי כלול במחיר  מודגש:

               תשלום נוסף בנפרד.
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 מערכת גילוי וכיבוי אש   56

 דרישות כלליות  /.56

 אור העבודהית /./.56

 אספקת ציוד  גילוי וכיבוי  אש.    א.  

הקבלן יבצע תכנון מפורט של מערכת גילוי אש. לצורך ביצוע התכנון יקבל הקבלן   .ז

התוכניות יבוצעו   AUTOCAD-2009דיסקט הכולל את שטח המבנה בתוכנת

 ע"י הקבלן בתוכנה הנ"ל .התכנון יהיה מפורט ויכלול מיקום מדויק של כל

, חיבורים יקום מדויק, מספר מוליכים חיווט, לרבות מאביזרי הגילוי וכיבוי אש

בקצוות, ותזרים חד קווי מפורט ברמה של מספור מהדקים בגלאים ויתר ציוד 

ישראלי. ה שהתכנון מתאים לדרישות מכון התקניםהגילוי. הקבלן מתחייב 

 התוכניות יוגשו לאישור המזמין.

הקבלן יפעיל את ספק המערכת למתן הסברים לקבלן החשמל לגבי אופן ביצוע   .ח

ההתקנות אופן ביצוע החיווט, הנחיות התקנת צנרת וכבלים, סוג כבלים, שילוט 

 ומספור, דרישות לעמידה בתקנות. 

יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי  -כבלים השונים במרכזיית הגילוי אש ביצוע חיווט ה   .ט

 אש.

לאחר שבדק את אופן התקנתה ע"י קבלן  –הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק   .י

 החשמל , ונתן הנחיות לתיקונים.   

 השתתפות בבדיקות של מכון התקנים וכן בבדיקות המתכנן.  .יא

 נוטיפייר או ש"ע.הציוד יהיה תוצרת צרבוס, או סימפלקס, או   *

 

 עמידה בתקנים   0./.56

 .כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי 

 .אופן ההתקנה יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי 

  יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת המתקן .  –בסיום העבודה

 נים הישראלי.הספק מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התק

 .התשלום למכון התקנים כלול  במחיר הגלאים , והקבלן לא יקבל תשלום נוסף 

  הציוד  והעבודה יעמדו בכל התקנים והדרישות המפורטים במפרט הטכני

 המיוחד.

  לצורך מתן  –הקבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התקשורת שיותקן על ידו

 אפשרות לחיבור מערכות גילוי מתוצרת שונה.

 

 אחריות הקבלן 5./.56
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הקבלן ייתן אחריות  לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של  שנתיים מתום העבודה  

יתקן או יחליף  –וקבלתה ע"י המזמין ואישורה ע"י מכון התקנים . במסגרת האחריות 

ללא  –לרבות ביצוע הבדיקות באתר . כל המפורט לעיל  –הספק כל ציוד אשר אינו תקין 

 תשלום נוסף.

 

 רות טכניתספ 6./.56

 הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל: 

 תוכנית As-Made -  הכוללות מיקום מדויק של האביזרים בשטח, חיווט, מספור

 מעגלים, תוואי צנרת וסולמות, תזרים חד קווי מפורט.

 .הנחיות  אחזקה 

 .הנחיות לתיקון תקלות 

 פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים. 

 .קטלוגים של היצרן 

 ניים והסבר  על אופן פעולת המערכת.נתונים  טכ 

 החומר יימסר בשלושה סטים מסודרים. 

 כלולים במחיר האביזרים השונים וללא  -עלות הספרות הטכנית והמתואר לעיל  

 תשלום נוסף. 

 

 מלאי ציוד  במחסני  הקבלן  3./.56

  הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים המסופקים על

מהכמות המסופקת על ידו  בשלבים   10%לפחות   –ת מכרז/חוזה זה ידו במסגר

 שונים.

  שנים  10לפחות   -הקבלן  מתחייב להחזיק מלאי  ולספק ציוד וחלקי חילוף

 לאחר סיום פרויקט זה.

 

 תאור כללי של מערכת גילוי וכיבוי אש 4./.56

 מרכזיית גילוי  וכיבוי אש /.4./.56

 *   יש לספק מרכזיית גילוי אש. 

 

 לוי  אש מערכות גי 4.0./.56

 .מע'  גילוי אש כוללת גלאים ממוענים, לחצני הפעלה נורות , וכו 

 .הפעלת מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל מחלקתיים ע"י ממסר 

 ( קבלת  אינפורמציה ממסר זרימהS.F.במגוף ספרינקלרים מחלקתי ) . 

  באמצעות  ממסר המקבל גם הזנת  -הפעלת דלתות מגנטיותVDC 24  ממרכזיית

 .גילוי אש
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  ע"י ביצוע פקודות ללוחות בקרת חלונות עשן. -הפעלת חלונות עשן 

  אספקת יחידת תצוגה דיגיטלית המורה על מיקום גלאי שהופעל וניזונה

 ילוי אש ראשית.גממרכזיית 

   

לקבלן החשמל בשטח  -יגיש הספק הזוכה  תוכניות חיווט  -מייד עם קבלת צו התחלת עבודה  90.9.0.9

 .לאחר שאושרו ע"י המתכנן -

  מוליכי מתחVDC 24  ממ"ר  2.5יהיו בחתך שלPVC .לפחות 

  ממ"ר לפחות 1ממ"ר או  0.8מוליכי גלאים ויתר אביזרים יהיו בחתך.  

 .המוליכים יהיו מסוג גמיש, ותקניים למע' גילוי אש 

 

 

 מערכת כתובתית לגילוי וכיבוי אש 56.0

 כללי /.56.0

ה מוכרים מתוך מכוני בדיק 4כל ציוד הבסיסי יהיה מאושר על ידי לפחות  א.

י( "הרשימה המפורטת להלן, וזאת בנוסף לאישור מכון התקני הישראלי )מת

 מחייבים(. FM-ו      ,UL)תקן 

A. UL UNDERWRITERS LABORATORIES USA      

B. FM FACTORY MUTUAL USA 

C. VSD VERBAND DER SACHVERSICHERER W.GERMANY 

D. AFNOR ASSOCIATION FRANCAISE  FRANCE DE NORMALISATION 

E. B.S. BRITISH STANDARDS GREAT  BRITAIN   

F. F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE GREAT BRITAIN 

G. C.S.A. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION CANADA 

H. ULC UNDERWRITERS LABORATORIES  CANADA 

I. CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE  

  PROTECTION FRANCE 

, NFPA -בהציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטים המפורטים  ב.

 על כל חלקיו. 1220ובתקן הישראלי מס' 

המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו /או   .ג

 בגמר העבודה משרותי  הכבאות. 

 .2002לחברה המציעה יהיה ת"י     .ד

 )ללא שימוש בחומר -מבוססת על גלאים ירוקים מערכת גלאים תהיה   .ה

 רדיאואקטיבי(.

 

 מסמכים  ישימים 56.0.0

 , לצרף :המספקת את הציוד ומתקינה  אותו  על החברה 
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 מפרט טכני של רכיבי  הציוד המוצע וקטלוגים. 

 , בדיקה, ניסוי ואחזקה.ספר הוראות הפעלה 

 התקן הישראלי.ו UL –תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה  

 

 מערכות גילוי אש  56.0.5

 הקבלן נדרש לספק מרכזיית גילוי אש ראשית הניתנת להרחבה. 

 
 רכזת ממוענת אנלוגית  .א

( אנלוגית לא ADDRESSABLEמערכת גילוי אש תהיה מערכת ממוענת )

תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית כל סוג הגלאים ) אופטיים, 

עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא חום(, יהיו מסוג אנלוגי, 

באותה התושבת. המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת אשר יאפשר 

 .C.C.G)העברת מידע ברשת תקשורת אל מערכת תצוגה גרפית לשליטה ובקרה )

 (..C.C.G)המזמין  לא מתחייב לרכוש מערכת  

 

 לוח פיקוד  והבקרה  .ב

אנלוגית )אלגורקס( . החיווט בכל חוג  ADDRESSABLEהמרכזיה תהיה מסוג 

יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה 

מרכזיית גילוי אש לאזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל אזור הוא 

יחידות   2000בעזרת שני מוליכים. המערכת ניתנת להרחבה באופן מודולרי עד 

 קצה לפחות.

לוח בקרה יהיה מותקן בארון פלדה וניתן להתקנה על הקיר בהתאם למיקום 

 שיקבע ע"י  המתכנן.

יחידות בקרה יהיו מודולריות , בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים 

 על הכרטיסים נשלפים  המאפשרים הרחבת  המערכת בהתאם לדרישות המתכנן.

נו , ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים כל קווי  הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממ

בשיטה של " בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק קצר או תקלה . קיום תקלה 

חזותית ברורה על הלוח , שתבדיל בין תקלות   –כזו יתבטא בצורה קולית 

 ברכיביה מערכת השונים : גלאים , קוים, טעינה, וכו.. 

די מי שלא הוסמך לכך, את הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על י

 הפסקת פעולתו  של הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען , צופר וכו.

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל   4למערכת יהיו לפחות 

הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך 

, הניתוק יצביע בהתראה קולית על ניתוק בעזרת קוד כניסה  מתאים , וגם אז 

 הקיים.

 

 לוח בקרה יכלול .ג
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תווים לציון  80 –שורות ו  2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 

ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים . השורה העליונה תציין את 

המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטטוס וארועים ממרכבי מערכת 

 שונים.

שבעזרתם ניתן יהיה    BUILT  INלוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה   •

להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך , של האזורים ופונקציות 

ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת , ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או 

 כלשהם.  תוכנה

 בכמות הדרושה בשלב    INPUT / OUTPUTהמרכזיה תכלול כרטיסי  

 יחידות קצה.   1000א' עד 

 למניעת התראות שווא.  VERIFICATION   ALARMמערכת תוכנה   •

מערכת לבדיקה עצמית , לבדיקה תקינותה של המערכת ומרכיביה  •

בלי שהדבר  TESTהשונים. ניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  

 יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים.

 חות התראה משניים בעזרת קו תקשורת ניתן יהיה לחבר למרכזיה לו •

של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל  •

האזורים  המחוברים אל לוח  הבקרה הראשי . כל לוח משנה יכלול תצוגת 

ICD   תווים. 80 –שורות ו  2אלפא נומרית בעברית בלבד של 

ערכת כיבוי , הפעלת יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מ •

חייגן אוטומטי , הפעלת צופרים הפעלת מכבי אש , הפעלת מגנטים לסגירת 

 דלתות והפעלת חלונות עשן וכו..

בעברית  , תכלול המרכזייה : נורות  בקרה למתח  ICDבנוסף לתצוגת  •

כן כולל  –הפעולה , אזעקה במקרה של שריפה , סימון תקלה וכו'  כמו 

 וכו.. RESETצופר, למצב בדיקה  הלוח מפסקים להדממת

הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל , באמצעות יחידת מצברי חרום אשר 

 יאפשר המשך פעילותה של המערכת.

מרכזית הגילוי  תכלול ספק כח ומטען  טרנזיסטורי מיוצב , עם  אפשרות  •

לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל מערכת . טעינת 

ה רצופה , אוטומטית  ועוקבת אחר מצב הטעינה של המצברים תהי

 המצברים בכל עת.   

המרכזיה תכלול סידור להעברה אוטומטית  ממתח הרשת למצברים  •

 ולהיפך , ללא הפרעה בפעולת  המערכת.

בהספק   UASAמערכת מצברי חירום תכלול מצברים יבשים תוצרת   •

ת גלאים , לוח בקרה שעות פעולה במצב  " היכון"  ) הפעל 90אשר יאפשר 

שעות פעולה במקרה של תקרית )הפעלת צופר , חייגן, וכד' (   36 -ווכו' ( 

 וזאת ללא כל נזק למצברים.
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וכלולים  במחיר הכולל של  –מצברים יסופקו על ידי ספק המרכזיה  •

 המרכזיה כולל גם ארון נפרד למצברים. 

ו לחבר את אשר יאפשר RS – 232יציאות  2מרכזית גילוי אש תכלול  •

, מדפסת אירועים וצג גרפי . המערכת PCהמערכת אל המחשב מסוג 

תסופק  עם כל הציוד האלקטרוני לרבות  חומרה ותוכנה לצורך העברת 

 נתונים למחשב ו/או ישירות למדפסת . ציוד זה  כלול במחיר מרכזית גילוי.

המרכזיה תכלול מתאם/ממשק לרשת אשר יאפשר העברת המידע ברשת  •

.( סוג C.C.Gרת אל המערכת התצוגה והשליטה הגרפית המרכזית  )תקשו

ע"ג    RING  - TOKENהמתאם יהיה מותאם לתקשורת בארכיטקטורת  

 .RS  - 485 -סיב אופטי, או בקווי  

 

 לוח פיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים .ד

ופר במקרה הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה. אפשרות השתקת צ •

של אזעקה. במקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה 

 מנותקת. 

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי  •

במידה ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור אזעקה הקולית ותפעל באופן 

 אוטומטי.

חזור כל , ת RESETנוסף על כך , עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על   •

המערכת לקדמותה, כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה 

 הקולית חזותית. 

 .RESETאפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה   •

 אפשרות להשתלבות במערכת חרום:  •

יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה כך שהגלאי הראשון 

אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום  שיפעל , יפעיל את מערכת  האזעקה,

תינתן  לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.

השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת  החירום בפועל  את ההשהיה ניתן 

 יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.

בדיקה אוטומטית ורציפה של כל  גלאים במערכת תיקוני רגישות של כל  •

התאם לתנאים המשתנים קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי גלאי ב

 וגלאי  והצגתה על פני מדפסת.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה  שונים כמו יום/לילה או  •

 לפי משטר שעות , חגים וכדומה.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי  •

 עבודה משתנים.

עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח  "בדיקה •

 בקרה בצורה קולית/חזותית .
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הפעלה לצורך ניסוי . במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי ,  •

 אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי . RESETאולם יעשה  

 .הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל

ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים הפסקה כזו 

 תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.

אזעקה צופר האחזקה שבלוח הפיקוד והבקרה  יתריע מפני שריפה.  צופר

במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות 

לה זו באמצעות  מתג, כך שבמקרה של מתג, כך שבמקרה של ביטול פעו

 ביטול פעולה זו באמצעות מתג, תידלק נורית  סימון ויופעל זמזם תקלה 

 הפעלת חרום בעת אזעקה. •

יתאפשר ביטול כל אחת מהפעולות החירום . ביטול כזה  ידליק  נורית 

משולטת בהתאם  ויפעיל זמזם   תקלה . חלק  מההפעלות יישארו עד 

חלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע לחיסול התקרית ו

 אזעקה נוספת. 

אל לוח פיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי חייגן זה יחייג בשיטה  •

אוטומטית למינויים אשר יקבעו וימסור הודעה  מוקלטת של שריפה 

 בבניין

הנדון . ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני  החייגן 

גלאים ויותר . לאחר שעות  2חייג ביום רק לאחר התראת יתוכנת כך שי

 היום , בשבתות וחגים לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

האירועים האחרונים אשר ניתן  600המערכת  תאגור בזיכרון פנימי את  •

יהיה לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון 

מועד  וזמן, מערכות חרום  שהופעלו   מועד וזמן, אירועים  שטופלו  בציון 

  .ערכות חרוםמבציון מועד וזמן , אירועים שטופלו בציון מועד וזמן, 

 להלן סדר פעולות המערכת:

גלאים מתריעים בקומה ישוחררו אלקטרו מגנטים לדלתות  2כאשר  -

 בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי. 

י פינוי  קומה , לאחר וידוא כאשר גלאי אחד מתריע , יופעלו צופר -

 (.  VERIFICATIONאזעקה  )

הפסקת מיזוג אוויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג האוויר,  -

, מיזוג האויר RESETגלאים או יותר מתריעים בביצוע    2כאשר 

 יחזור לעבוד כרגיל. 

 לוח נוריות עזר במערכת : •

 ציה על המצבים הבאים:במערכת יהיה פנל נוריות אינטגלי שייתן אינדיק

 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. –נורית כללית  -

 כיבויים בגז פועלים.  2כאשר  –נורית כללית  -

 כיבויים בגז פועלים. 3כאשר  –נורית כללית  -
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 כאשר צופרים מנוטרלים. –נורית כללית  -

 כאשר כיבויים מנוטרלים. -נורית כללית   -

 גנטים וכו' מנוטרליםכאשר יחידות הפעלת מזו"א/מ - נורית כללית -

 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.

המערכת  תציג נתונים בזמן אמת של גלאים ) האנלוגים( המחוברים לה,  •

 בשלוח הבקרה, תוך התייחסות לשלוש קבוצות הבאות: ICO –ע"ג ה 

 א. כמעט מלוכלך. דווח נקיון הגלאי בשלוש רמות:  -

 ב. מלוכלך.     

 וכלך מאוד.ג. מל     

 רמות. 4חיווי ושליטה ברגישויות הגלאי ב  •

 בקרת גלאים והגדרת התניה בשתי רמות. •

אינדיקציה על רמות גישה  ןשייתבמערכת יהיה פנל  נוריות אינטגרלי  •

רמות גישה שונות, לפי קודים שונים הקודים  8 ויינתנלמערכת: למערכת 

פיונים. כך שאיש יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות א

אחזקה , מנהל אחזקה, טכניאי שרות או כל  משתמש אחר, יוכלו לשנות 

 אפיונים ע"י קוד משלהם. 

המערכת  תאפשר העברת נתונים בזמן אמת וכן יוצגו מסכים שונים )מפות  •

 .(.C.C.Gגרפיות( ביחידת תצוגה ושליטה גרפית  ) 

המחוברים יפעלו יתאפשר שילוב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים  •

 אוטומטית בזמן אש וישמעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.

 

 

 גלאים ואביזרים אחרים 56.5

 ( Alarm - Trueגלאי  אופטי  אנלוגי ) /.56.5

אשר יאפשר למערכת ביצוע בדיקת   UL – 268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן  •

משתנים ועבודה רגישות , תיקון אוטומטי של הריגשות בהתאם לתנאי הסביבה ה

 במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה וכדומה.

הגלאי עובד על עיקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור  •

 המופק מפוטו דיודה .

 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן  לעשן  אפור. •

 הגלאי מצוייד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק. •

 , על מנת למנוע הפרעות חשמליות המעגל החשמלי של הגלאי  מסוכך •

 כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמלאיים.

העשויים להיגרם  ממשדרים  אשר עשויים   RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות   •

 להימצא במקום.

עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך   ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה מסוג  •
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 זיהוי בלוח.   

ון בדיקה עצמית. בכל דקה באופן מחזורי מתבצעת הגלאי מצוייד במנגנ •

 .NFPA -הסימולציה לגלאי לוודא  תקינותו בהתאם לדרישות 

   0.2% - 3.7%לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין  •

Obscuration  Smoke Of Foot  Per . 

 

 (Alarm  Trueלאי חום וקצב עלית  טמפרטורה אנלוגי  )ג 56.5.0

מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הגלאי לעליית   57.2ורת שיא של הגלאי יגיב  לטמפרט 

מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה  6.7טמפרטורה של 

 אחת.

 .L.U 521 –.  ו M.Fהגלאי נושא תו תקן   

 ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי  מסוג יוניזציה ויהיה מסוג  

 

 חצן גילוי אש ממוען ל 56.5.5

הלחצן מסוג משיכה  יהיה בצבע  אדום עם ידית משיכה בצבע  לבן  עם משיכת הידית  

כלפי המושך, תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה בביצוע אתחול 

  RESET. -ליחידה 

ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול המותקן בלחצן  האתחולביצוע  

 הינו חלק בלתי נפרד ממנו. ו

 הלחצן כולל יחידת כתובת .  

 

 צופר התראה  56.5.6

 הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש .  

מטר ממנו. הצופר ישולב עם יחידת נצנץ  3במרחק   DB 90הצופר יהיה בעל עוצמה של   

 הבהובים לדקה.  76בעוצמה של  

 

 נורית סימון  56.5.3

יפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן ת  •

בתוך חדר סגור, ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', מותקנת במעבר על 

 מנת לאפשר זיהוי מהיר של גלאי המזעיק.

 הנורית תהבהב/תידלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.   •

א מקור חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר מאפשר הנורית תופעל בזרם נמוך, לל  •

 לחזות בהארתה בזוית רחבה וממרחק. 

 הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך.  •

 שניים או יותר.  הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד,  •

הנורית תהיה בצורה ובצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי והבהרת   •
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 עוד.הי

 . ULהנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת, ותישא תו תקן   •

 

 כיבוי אש בלוחות חשמל  90.0

 כללי /.56.6

מערכת גילוי  אש מיועדת להתריע במקרה של אש ועשן באיזורים מוגדרים במקרה של  

 –תקלה המערכת תתריע על תקלה מיד בצורה קולית וחזותית בלוח פיקוד הבקרה 

 תקלות בלוחות חשמל.  אותה מערכת מתריעה גם על

 אמפר יותקנו  גלאי אש. 63בלוחות חשמל  שמעל   •

 אמפר, תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטי. 100בלוחות חשמל שמעל   •

תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטית בלוחות מחלקתיים  –למרות האמור לעיל   •

 , מבלי להתחשב במפסק הראשי.2שמל לאתרים רפואיים רמה חולוחות 

 

 יבוי אוטומטי בלוחות חשמל מערכת כ 56.6.0

מערכת הכיבוי  תכלול מערכת גילוי ומיכלי כיבוי אש בלוחות חשמל שתפעל בשילוב עם  

 מערכת גילוי האש בבניין.

 

 תאור המערכת 56.6.5

המערכת כוללת גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב , מיכל לגז כיבוי , צנרת לזרימת  

 .B12 A.P.F.N או .A12  A.P.F.N  הגז ונחירי פיזור ותהיה מתוכננת לפי תקן:

 

 אופן פעולת המערכת 56.6.6

 המערכת תפעל באחת או יותר מהאפשרויות הבאות: 

 עם השהיית זמן. –על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת מוצלב  

 על ידי  הפעלה  חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית זמן  )עפ"י דרישת המזמין(. 

 כנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי  באמצעות מנוף המותקן על המיכל.  על ידי הפעלה מ 

התרוקנות  מיכל מגז תגרום להתראה חזותית וקולית בלוח הבקרה של מערכת גילוי  

 .האש , וכן בשעון הלחץ על המיכל עצמו

 

 מפרט טכני חומרים וביצוע 56.6.3

ושר על ידי הרשויות  (מאFM – 200המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז  "ירוק" ) 

 שיפוזר לתוך הלוח על ידי נחירים שיותקנו בדופן עליונה של הלוח. 

המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון בשטח הגילוי והכיבוי  

 האוטומטי בגז.

 כל הציוד , החומרים והחלקים  מרכיבים  את המערכת הכיבוי האוטומטי ישאו תו תקן.  
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.  עם שעון לחץ קבוע ו"סולונואיד"  A12  A.P.F.Nז יהיה  מחומרים  לפי תקן מיכל  הג 

 וולט. 24חשמלי שיפעל במתח ישר של 

מנגנון ההפעלה  החשמלי  והחיווט   המוליך  אליו יהיה מבוקר  ומוגן )שמירת  קו(  כנגד  

 קרה.קצר  לאדמה או נתק . כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הב

 על ציוד הגילוי יחולו  הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה. 

לפני  הפעלת  הכיבוי , על המערכת לנתק את החשמל  במקומות ובזמן כפי שיקבעו על  

 ידי המזמין.

מגולוונת  40ק"ג תהיה מסוג סקציול  10 –צנרת הגז עבור מכלים  בגודל של למעלה מ  

,  110יסוד וצבע  היכר אדום  כולל חיבורים על פי תקן הצנרת תהיה צבועה  בצבע 

N.T.S.A או  .A/ 572 .בקטרים הנדרשים לפי תוכנית מחשב 

משקל הגז יקבע לפי נפח הלוח  והחלל שמתחתיו . הקבלן יציין בהצעתו את משקל הגז   

 המוצע על ידו. 

קבלן מערכת  קדיחת פתחים עבור הגלאים והנחירים בתקרת לוח חשמל תבוצע על ידי 

 גילוי האש בתיאום עם יצרן הלוח.

 

 תכנון המערכת  56.6.4

הקבלן יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה בהתאם   

 לתקן או פתרון אחר כפי שמפורט על ידי יצרן הציוד.

על הקבלן  לציין בהצעתו את סוג הגז המוצע ולצרף אישורים של מוסדות מוכרים .  

 –בלן יצרף להצעה  קטלוגים עם פירוט הציוד  המוצע על ידו.לפני ביצוע העבודה הק

באחריות הקבלן לבצע תיכנון באמצעות מחשב ) תוכנה לכיבוי אש   החברה ספקית 

קוטר הצינורות , כמות גאז  –הציוד(. בין יתר הנתונים שיחושבו ע"י התוכנה יהיו 

כל ותוואי צנרת , וכמובן התאמה לזמן כמות נחירים, תרשים עם מיקום מי ,נדרשת

 הכיבוי כנדרש עפ"י תקן.

 . 200FMיש להשתמש בגז   

 ק"ג  גז לכל מ"ק. 0.6חישובי  כמויות הגז הדרושים לכל מ"ק  הם :  

 

 אחזקה ושירות  56.6.6

על המציע להוכיח כי הינו בעל האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי הגז אותם    

 עות מהרגע הודעת המזמין.ש 48הוא מציע , תוך 

במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מתחת ללוח יש לדאוג לסגירתם באמצעות   

יריעות לחסימת אש אחרת יש לחשב את נפח התעלות בעת בחירת גודל בלון הגז .    

 הקבלן מתחייב לשנת אחריות אחת.

 עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקנים.    
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-222-  

 

 

 

        

 

 מבנה שירותים צפוני - 6חלק 
 בכתב הכמויות(   89)מבנה                             

  

 עבודות עפר   ./0

 כללי /0./0

 המבנה מיועד לשירותיים ציבוריים בחוף. 

עבודות  - 9ומפרט מיוחד זה חלק  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק                  

 נאמר אחרת. בחוף, אלא אם

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר  .00

 כללי /00.0

 - 9חלק  מיוחד זה ומפרט 89לדרישות המפרט הכללי פרק כל העבודות יבוצעו בכפוף  

 , אלא אם נאמר אחרת.עבודות בחוף

 

 עבודות בניה  .06

 כללי /06.0

 ס"מ . 98בצידם הפנימי של קירות חוץ יבנה קיר בלוקי איטונג בעובי  

ירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון )עמודים, קורות, תקרות וכו'( כל חיבורי הק 

של המפרט הכללי, לרבות הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון עבור  8080ייעשו כנדרש בסעיף 

 לפחות. ס"מ 98שיננים )"שטרבות"( בטון. רוחב השיננים יהיה 

 

 חגורות אופקיות ואנכיות )עמודונים( 06.00

של קירות, במפגש בין קירות, בקוי שבר בקירות, בצידי פתחים,  בקצוות חפשיים .א

ובמעברים בין עובי קירות שונים, יבוצעו עמודוני בטון בעובי הקיר, וברוחב של 

  0 0ס"מ וזיון ארכי  98לקירות בעובי   9 0ס"מ לפחות עם זיון ארכי  98

 . 0@  98ס"מ, ועם חשוקים  98-לקירות בעובי גדול מ

 

שורות בלוקים ומעל פתחים בין  98רות אופקיות בקירות תבוצענה כל חגו .ב

ס"מ לפחות עם זיון  99העמודונים. החגורות תהיינה ברוחב הקיר, ובגובה של 

 .אלא אם צויין בתוכניות אחרת -הנ"ל   0@  98וחישוקים   0 0ארכי 
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טון )פרק עבודות אלה מופיעות בכתב הכמויות בסעיפים השונים של עבודות הב .ג

89.) 

 

 סביב פתחיםחגורות  06.05

 : החגורות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלבים 

 
 .בזמן הבניה, תבוצענה לפי תכניות קונסטרוקציה - שלב א' .א

תושלמנה לחתך, לפי תכניות  -בזמן הרכבת משוקפים עוורים  -שלב ב'   ב.

 .האדריכלות

 

 תכולת מחירים 06.06

כללי מחיר חגורות אנכיות ושינני קשר כלול במחיר עבודות בניגוד לאמור במפרט ה 

 הבניה.

 

 עבודות איטום  .03

 דרישות כלליות /03.0

עבודות  – 9והמפרט חלק  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  

 , אלא אם נאמר אחרת.בחוף 

 

 אחריות הקבלן לאיטום 03.00

לתקופה של חמש שנים מיום מסירת  הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב 

העבודות לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה 

ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים  

 שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

 

 ות לטיב האיטוםדריש 03.05

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

 ואדים.

בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו   .9

 רשום לידו או "שווה ערך"'.

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

 איטום.המפרטים של יצרן חומרי ה

 

 קרקעיים-איטום תחתית יסודות תת 03.06
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שכבות זפת  9-גרם למ"ר, איטום ב 988בכמות  GS474האיטום כולל: מריחת פרימר  

והתקנת רשת אינטרגלס ביניהן. הגנת איטום יסודות ק"ג למ"ר  9.9במשקל  09/08חם 

 ס"מ. 9קר בעובי -פליי, דפנות והגנת היסודות בקל 0תיעשה  ע"י הדבקת ניר טול 

 

 קירות תת קרקעיים איטום ביטומני 03.03

 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 

ום את כל יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסת 

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

 ממשקל 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  

 גר'/מ"ר. 988, בכמות 9:9מדולל במים 

 טומניתהתזה בי ג.

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

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

 ס"מ מעל פני הפיתוח. 98-יעלה האיטום עד לגובה של כ בחלק העליון של הקירות 

ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר  קרקעיים-בחלק התחתון של הקירות התת 

 ו על גבי ה"רגל" ודפנותיה.ו/א

 הגנת האיטום ד.

" או שו"ע להגנת האיטום בעובי 98Fעל גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  

 ס"מ. 9של  

 מילוי חוזר ה.

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום. 

 

 איטום רצפות בחדרי שרותים)רצפות רטובות( 03.04

 כללי א.

ע מתחת לריצוף )ע"ג רצפת הבטון( לרבות "רולקה" בגובה איטום הרצפות יבוצ 

 ס"מ מעל פני הריצוף על הקירות. 99

באזור החיבור לחלקי המבנה האחרים "רצפות שאינן רטובות" על הקבלן לבנות  

ס"מ מפני הריצוף  9.9-ס"מ פני המחסום כ 99X98מחסום מבטון מזוין בחתך 

ב, יהיה כדוגמת "רולקה" כמפורט אשר עיבודו מצידו הפנימי אל האזור הרטו

לעיל. מטרת המחסום מניעת חדירת לחות מה"אזור הרטוב" ל"אזור היבש" 

 בתחום שמתחת לדלת הכניסה, הנ"ל כלול במחיר איטום רצפות רטובות.

 הכנת השטח ב.

השלמת עבודות אינסטלציה, ניקוי השטח מאבק וליכלוך כהכנה לעבודות  

 האיטום.
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 איטום ג.

גרם למ"ר על גבי  988, בכמות GS474דה: מריחת פרימר ביטומני סדר העבו 

 השטח והרולקות.

ק"ג  0" בכמות כוללת Hמריחת איטום ביטומני בשכבות כדוגמת "פלקס פז  

 ס"מ מעל פני הריצוף. 99למ"ר. המריחה עד למפלס 

 

 איטום קירות חדרים רטובים 03.06

 הכנת השטח א.

ה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל יש להכין את השטח ולדאוג שיהי 

 החומר הלא מודבק )כמו חול(. יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בין

 9צמנט,  9בלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' בתערובת של 

 מכמות המים(. 98%חול ומים "סיקה לטקס" או שו"ע )

 איטום ב.

חול ומים "סיקה  9צמנט,  9צמנטית בתערובת של האיטום יעשה ע"י הרבצה  

 מכמות המים(. 98%לטקס" או שו"ע )

 מ"מ. 0-עובי מינימלי של השכבה כ 

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע  

ס"מ. על גבי הרשת תבוצע  98ג"ר/מ"ר ברוחב של  08רשת אינטרגלס משקל 

 ד לכיסוי מושלם.ההרבצה הצמנטית ע

 מ'. 9האיטום יכלול את כל שטח הקיר עד לגובה של  

 גמר ג.

 ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל. 

 

 איטום גגות 03.08

 הכנת השטח לאיטום גגות בטון: א.   

התשתית לאיטום תהיה בטון ברמת החלקה של "הליקופטר". באם התשתית  

דעת המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום יש שונה מזו ואינה מאפשרת ל

( 9:9לתקן ולהחליק את התשתית. תיקון והכנת התשתית תתבצע בטיט צמנט )

 המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן:

 מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית. (   9

 הרכב "שמנת הדבקה" )ביחד נפח(: 

 לנד טרי(.נפח מלט )צמנט פורט 9 -         

 נפח חול דק, נקי וללא אבק. 9 -           

" או שווה 099מוסף הדבקה כגון "שחלטקס  98%"מי התערובת" יכילו  

ערך. אל התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך בחישה 

 מתמדת.

( בתוספת מוסף הדבקה 9:9יישום השכבה העיקרית ממלט או  בטון  רזה ) (   9

 מ"מי התערובת"(. 99%ור  כנ"ל  )בשע
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 שיפועים לגגות בטון יצירת ב. 

יצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפועים הנדרשים בתוכנית הגג ותבוצע  

 כמפורט להלן:

ק"ג  9988בטון נקבובי קל )תאי( כדוגמת "בטקל", במשקל מרחבי  -שיפועי גגות  

 .08למ"ק וחוזק 

 

 איטום ביריעות ביטומניות ג.    

 יישור והחלקה: שכבת .9

 השכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ההכנות( כמפורט: 

"  )פזקר( או שווה ערך, בשעור 090מריחת "פריימר" כגון "ג'י.אס.  א(   

גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.  דגש  988-של כ

 מיוחד  יש לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.

)פזקר(,  09/08שכבה  עבה  של  ביטומן  חם  מנופח  מסוג  מריחת  ב(   

ויישור במגב רחב. המריחה תבוצע בשני מהלכים להבטחת מילוי 

חללים ופגמים קטנים.  אין למרוח את שכבת  הביטומן  ע"ג 

 ק"ג למ"ר.  9-ההגבהות. שעור  הצריכה כ

המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת  ג(

 ה.השכב

 יריעות האיטום: . 9

יריעות האיטום תהיינה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות,  

 99%יריעה עליונה בגמר אגרגט מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת 

 . R, רמה S.B.Sפולימר אלסטומרי 

 גר'/מ"ר. 908מ"מ עם זיון לבד  פוליאסטר במשקל  0עובי היריעה  

 אישור המפקח לסוג היריעה לפני הנחת היריעות.על הקבלן לקבל את  
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 שכבת האיטום: .   9

שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה      -

 מלאה.

היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו/או  -

 הכל בהתאם לפרטים )גג קירות ומעקות(. -לתשתית הבטון 

להוראות היצרן, בהתאם לתכניות והנחיות העבודה תבוצע בהתאם  -

 המפקח.

אופקי, אנכי, תודבקנה "יריעות  -בכל מפגשי מישורים שונים  -

חיזוק". "יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג 

 והשיטה המתוארים לעיל.

ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה  08רוחב היריעה יהיה לפחות  

ס"מ מכל צד יהיו  98סוייד וכי לפחות יהיה מעל לסדק או לפס המ

 מולחמים היטב לתשתית.

קצוות יריעות  אלו  "תגוהצנה"  לביטול  הקנט  הנוצר )"המדרגה" (  

. 

 הביצוע בשטחים האופקיים: -

הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי  הקצוות,  וזאת לאחר   

מרכז  שהיריעה  נפרשה  ויושרה וגולגלה  חזרה  משני קצותיה אל

 היריעה.

 שינוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח. 

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמיד מהצד הנמוך  -

אל הצד הגבוה, אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח.  העבודה  תחל  

 תמיד  סביב  פתחים  )כגון  מרזב וכו'(.

מעל "יריעות  בכל  מקום  בו  תודבקנה  שכבות  נוספות,  כגון  -

חיזוק" או "יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה העליונה 

 כלפי אלה של השכבה התחתונה.

 שעור החפיפות: -

ס"מ,  98אלא אם נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של  

ס"מ מפינות. מכל מקום, יריעת  98מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 

 מעבר לפינה. ס"מ 99איטום תופסק במרחק של 

בכל מקום בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר  

משכבה אחת, תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי התחתונה 

 יריעה. 9/9ברוחב של 

"יריעות חיפוי" )הגנה באזורי הגבהות, מעקות וכו'( "יריעות חיפוי"  -

מפני  שכבת  )"פלשונג"( תודבקנה החל מגובה המצויין  בפרטים  )

ס"מ  99האיטום  האופקי(  ע"ג המעקה, או אף המים  ו"תרד" עד 

על פני שכבת האיטום האופקי.  יריעת החיפוי  תהיה מהסוג 

 המשמש את שכבת האיטום העיקרית.
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קיבוע רצועות חיפוי על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל  -

ווח שבין אלומיניום מתוצרת מתכות ארד או ש"ע. מילוי המר

הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאריתני או 

 אלסטומרי ביטומני.

 אמצעי הבטחה וזהירות:     -

סמוך  לפני  ההדבקה  יש  להסיר  את  שכבת  ההגנה  כגון  

 פוליאטילן וכו', אם קיימים כאלה.

 על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )"שפכטל"( ו"לגהץ". 

 בנת חיבוריםהל -

בתום בדיקת ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות  

 .המנהלבאמצעות צביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באישור 

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה. -

 

 בידוד טרמי .ד

 מ"מ . 9מעל שכבות האיטום יונחו לוחות קל קר מחורצים בעובי  

ס"מ . החצץ ירחץ בטרם  9צץ בעובי מעל המערכת המבודדת תפוזר שכבת ח 

 פיזורו על הגג .

 

 בדיקת אטימות .ה

ידי הצפתן בכל שטחן -בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על 

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך  99ס"מ לפחות במשך  9במים בגובה של 

דורים תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסי

 הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.

אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על  

ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של 

 המפקח.

 

 מדידה לתשלום 03.00

 .ת תהיה בהתאם לתכניות ופרטי הביצועהמדידה לצורך חישוב כמויו
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 מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה  .04

 כללי:  /04.0

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

 דלתות )פנים וחוץ(.  .9

 רפפות מסוגים שונים.  .1

 פרגולות.  .2

 מחיצות פנים לתאי שירותים.  .2

 סורגים  .2

 '. אבזור שירותים: קולבי מעילים, מתקני החתלה, ייבוש ידיים וכו  .0

 

 הגשות ודוגמאות  04.00

 המנהלטיפוס של כל אחד מן המרכיבים, בהתאם להוראות -על הקבלן להכין אב  .9

 והפיקוח במקום.

על כל דגם  המנהלאין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור   .1

ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו 

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר. זהים ברמת

, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון המנהללפי דרישת   .2

פרופילים, זכוכית לסוגיה, דגמי פרזול וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, 

)בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו  המנהלאשר יידרש על ידי 

 בבניין.

( על המנהלאת כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי הקבלן יכין   .2

חשבונו הוא, וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט 

 את טיב הדגם.
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 ובדיקות  ((Mock-upsדגמי דמי   04.05

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים: 

 מ"ר פרגולה מעל מבנה השירותים. 0  .9

 רפפות לחדרי חשמל ושירות במבנה השירותים.מ"ר של משטח  0  .9

 מ"ר רפפות "פלדק" אופקיים בצידי המבנה. 0  .9

 

04.06  Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש  

  גג הפרגולה מעל מבנה השירותים 

  .רפפות בצידי המבנה 

גשו מראש לאדריכל ולקונס' שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום ויו

 לאישור.

 

 הנחיות כלליות לדלתות פנים וחוץ  04.03

 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

עשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד, הצילינדרים. אספקת המנעולים ת

מאסטר", לפי החלוקה -לדלתות נגרות ומסגרות. כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תת

שיוחלט עליה על ידי המזמין. המזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות 

מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר ראשי אחד. -למפתח  מאסטר קיים. כל קבוצות ה"תת

פתח זה יותאם )אם יידרש(, למפתח מאסטר קיים. כל ההוצאות הכרוכות גם מ

מאסטר", כמתואר לעיל, יהיו -בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר" ו"תת

 כלולות במחיר הדלת.

 

  דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים 

מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון והדלת 

ק"ג  100מותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשיעור של ה

 מ' בשניה. 10במהירות של 

במשקופים המתאימים לדלתות חדרי השירותים ובית האוכל יהיו המשקופים 

, כשהדלתות בהן סגורות ונעולות. על 45DBמותקנים להורדת רעש בשיעור של 

כי הפרטים והאטמים אותם יתקין הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת 

 אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור הנדרש.
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לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא, כי כל ההתקנות המפורטות להלן הדרושות 

במשקו, לרבות פתיחה חשמלית, רגישים לפתיחה וסגירה, ניקובים וחיזוקים 

זול שנקבע לכל דלת לחיבורי פירזול בהברגה, והפתחים המתאימים לסוג הפיר

 יתוכננו ויכללו בייצור המשקוף.

 

  מעצורי ריצפה 

מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את 

דוגמא מאושרת. מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלת  עפ"יהדלת במצב פתוח ו

 בכל הסוגים.

 

 חיבורים 

בריתוך  -הברגה, וכשלא ניתן ב -כל החיבורים ייעשו, במידת הניתן להסתרה 

 מלא.

 

  תהליכי אישור ובדיקה 

אשר יכללו תיאור מלא של  1:1שרטוטי יצור בקנ"מ  המנהלהקבלן יגיש לאישור 

כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו 

מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין 

ות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר תוצא

 להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

  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-+ -חידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעבר לבי

מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה המקסימלית בעת  עפ"יכל חלקי הפלדה המיוצרים 

של מפתח אותו חלק  1:300הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על 

 המעוגן ונעול במסגרתו. לא יותר עיוות תמידי לאחר ההטרחה.

 

  הבטחת איכות 

ות מהיצרן: האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו על ידי עובדים ומתקינים הדריש

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 

המקצועית. על הקבלן לקבל בפירוש הסכמה מוקדמת מתאים מנקודת ראותו 

בכתב של המפקח לכל ספק או קבלן משנה, אולם הוא נשאר אחראי יחיד לכל 

 העבודות שמוציאים לפועל קבלנים אלה.
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  גילוון 

החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים 

 ככל האפשר היווצרות "טיפות". ולניקוז של אבץ הגילוון , אשר ימנע

כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות 

הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה 

 ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.

יותר סמ"ר  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 

)צירי "ספר" או "פרפר"( עשויים מפח הצירים יהיו מתוצרת "סטנלי" או ש"ע 

עם ציפוי קדמיום, כולל מיסבי אקולון, חורים  4ברזל, מכופף לפי הפרט, באורך "

לברגים מושקעים, שישה חורים בכל כנף, מנעול חבוי מתוצרת "ירדני" במערכת 

 מאסטר קיי + צילינדר.

ק מאחורי השקע להרכבת הציר במשקוף יהיה בהתאם לגובה וכיפוף הציר. החיזו

 הציר יורכב כך שפח כנף הציר לא יבלוט מפני פח המשקוף.

  ידיות 

כל ידיות המנוף תהיינה מתוצרת "אלום" או ש"ע כולל צביעה אלקטרוסטטית 

, לרבות רוזטות תואמות כמפורט בתכניות רשימות המנהלבגוון לפי בחירת 

 המסגרות.

 

  אטמים 

וסטיות יסופקו ויותקנו אטמי , לרבות דלתות אקהמנהלבדלתות שיוגדרו ע"י 

EPDM אישור דוגמא ולאחר הרכבה  עפ"ימתוצרת "רינגל" או ש"ע,  1302, דגם

נסיונית, כאשר המפקח רשאי לדרוש נסיונות חוזרים עם אטמים שונים תוך 

ביצוע מדידות אקוסטיות. האטמים בדלתות אקוסטיות יהיו על פי הפרטים 

הות ביותר המאפשרות הפחתת רמת הרעש בתכניות ובעלי תכונות אקוסטיות גבו

דציבל, ועל פי אישור המפקח, על פי דוגמאות וניסיונות כאמור לעיל  45 -ב

 תמורת תשלום שיאושר על ידי המזמין.

 אם לא צויין אחרת, מחיר האטמים כלול במחיר המשקופים.

 

  רוזטות 
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חר, אשר מקומות חדירה של עוגנים, עמודים, מעקות שכבות וכו' לתוך חומר א

 3נשאר חשוף )בטון, אבן, מוזאיקה, טיח וכו'(, יכוסו ברוזטות מכוסות פלב"מ 

מ"מ, מודבקות או מוברגות על מנת למנוע את תנועתן החופשית, כל זאת ללא 

 תוספת מחיר.

 

   )דלתות אש1עשן )אם תהיה דרישה 

לת בכל מקום בו הוזכר, או צויין "דלת אש/עשן" או "דלת אש" הכוונה היא לד

, כולל הפירזול. הביצוע יהיה על פי ההנחיות 1212.1אש/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

 דרידית ומנעול צילינ  .2

קומפלט כולל משקוף לפי יחידות, במידות כמצויין בכתב  -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

גוונים שונים, כרומת אבץ או  שכבות: מריחה בשתי שכבות של צבע יסוד, משני

ידרוש זאת( ושתי שכבות של צבע סינטטי כדוגמאת  המנהל אםצבע יסוד אחר )

. העובי של המנהלסופר לק של תוצרת "טמבור" או ש"ע בעל גוון וגמר לפי בחירת 

 מיקרון. 120מיקרון לפחות, סה"כ עובי לכל השכבות  30כל שכבה יהיה 

 המנהלם להנחיות צירן הצבע ורק לאחר אישור עבודות הצביעה תבוצעה בהתא 

וניקוי אלמנטי המתכת, כמתואר לעיל. יש להקפיד שלא ללכלך בצבע שטחים 

שאינם טעונים צביעה. כל שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של 

 .המנהלהשכבה שקדמה לה, תיקון הפגמים ואישור 

ף יש להקפיד שהצירים יהיו במקרה של צביעת כנף בגוון שונה מגוון המשקו

 .המנהלצבועים באחד משני הגוונים האלה, לפי הנחיות 

 

  זיגוג 

 הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי המסגרות.

 

  פירזול 
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באופן כללי כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים לפי 

תאם לדרישות הגבוהות ביותר, בה –הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים 

ולהיות באיכות מעולה, לשם הבטחת פעולה תקינה, נוחה וקלה של חלקים הנעים 

 ברכיב.

כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות הרכיבים 

 )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול(: 

ם חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונזה באיכות כל הצירים הצדדים יהיו צירי

 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 המנהל

 מתוצרת "ליפסקי" או ש"ע. PVC -רגילה יורכבו מעצורי רצפה מ

 או ש"ע במידה ויידרש. JNP #10989011/98ידיות בהלה מדגם 

דלתות פח עבור ארונות תקשורת /חשמל יבוצעו לפי התקן ולפי הדרישות של יועץ 

 החשמל. 

 .המנהלכל סוגי הפירזול טעונים אישור 

מבחינת גוון וסוגי  המנהלמחיצות קלות בתאי שירותים יהיו מסוג א' ובאישור 

 פרזול.

 

      )הרכבה בבניין )כללי 

על הקבלן מוטלת מלוא האחריות להרכבת הרכיבים בבניין, באופן מדוייק 

 .המנהלומפולס ולפי הוראות 

 

  הרכבת המשקופים 

הרכבת המשקופים בבניין תבוצע בהתאם לתכניות האדריכליות הכלליות של 

 .המנהלהבניין, ולפי פרטים מאושרים על ידי 

החדרת רגלי -וצע על ידי עיגון משקופים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יב

ס"מ לפחות. לאורך פינות המפגש בין  9המשקוף לתוך רצפת הבטון, בשיעור של 

המשקוף לרצפת הבטון ו/או הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל", 

 לשם קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.
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  איטום 

ים בין המשקוף הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד חדירת אוויר ומ

 לקיר ובין המשקוף לכנפיים.

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 איטום המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי הפלדה יהיה באמצעות סרטי 

 פלסטיים או גומי כנ"ל.

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 

חייבות להיות באישור מכון התקנים  כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו

 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

ה מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשרטוטים, בכתב הכמויות, כל הפירזול יהי

, והקבלן יציע פריט אשר יהא המנהלוביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט, ימליץ 

 והמפקח לפי דוגמא. המנהלעליו לקבל אישור מ

הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של הפריטים 

כיבו לפי הסוגים הנדרשים בטבלאות המצורפות, )דלתות חלונות וכו'( ולהר

בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול, ובהתאם לשבלונות שיסופקו על 

 ידי יצרני וספקי הפירזול.

הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים הנדרשים, 

שיתאימו  עיבודי משקעים, קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה המאושרת ובאופן

 .ותלפירזולים שברשימות האדריכל

קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי מסגרים 

 מומחים בלבד.

לפני ייצור הדלתות והמשקופים יגיש הקבלן תכניות ורשימות ייצור לאישור 

 . המנהל

ועל פי  ותהאדריכל ותוכניותאספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול 

 והמפקח. המנהלדוגמאות שיוצגו לאישור וקיבלו אישור 

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.
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יא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע תחילת על הקבלן להב

 העבודה.

 

  הוראות מיוחדות להרכבה ואופני מדידה 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות נגרות ומסגרות תכולת מחירים

מחירי הפריטים כוללים את אספקת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל הפחת, 

ם. כן כוללים המחירים את המלאכות הדרושות, ההתקנה וההרכבה במקו

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.

וי, נמדדים עם הפריטים שלהם הם שייכים )גם סרגלי הזיגוג, סרגלי הלבשה וציפ

 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.

את האספקה וההתקנה של פרופילי מחירי הדלתות, מכל הסוגים, כוללים 

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

 בקנ"מ  SHOP DRAWING  שרטוטי יצור המנהלהקבלן יגיש לאישור 

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם.  9:9-9:98

שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. 

הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל 

על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י  הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה

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 

שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי   גילוון, צבע וחומר הכיסוי,

/מפקח. דגמי דמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת המנהל

עבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה התנאי חיבור וכל המאפיינים של 
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מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה 

 והתמיכה יותקנו. 

והמפקח כדי להשיג את  המנהלכל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת 

עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את  המנהלאישוריהם של המפקח ו

 סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.

אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים 

 אלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי המפקח.בדגמי הדמי, אלא אם סטיות כ

/מפקח המנהלעל דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי 

 לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

פנה אותם הדמי וי -כאשר נתנה הוראה על ידי המפקח, הקבלן יהרוס את דגמי

 תר הפרויקט.מא

  

 P.V.Cהנחיות כלליות לעבודות עץ ועץ סינטטי   04.04

   חיפוי קירות חוץ  וכל אלמנט חיפוי בעץ 

 החיפוי יבוצע בהתאם לפרטים וכתב הכמויות.

 מ"ר. 0על הקבלן להכין דוגמא בשטח של לפחות 

 כל חומרים יהיו מסוג א' ולפי התקן.

ציה הן נגד מזיקים ונזקי מזג אוויר והן נגד אש כל העץ יטופל במפעל באימפרגנ

על הקבלן להמציא למפקח מסמכים המעידים על סוגי החומרים בהם טופל העץ 

 במפעל, שיטות האימפרגנציה והתקנים בהם עומדים החומרים.

על מעכב הבעירה לעמוד בתקנים ובדרישות של כיבוי אש מועצה אזורית תמר 

 וזאת באחריות הקבלן.

 ישור העבודה על הקבלן להגן על החיפוי מנזק וזאת עד למסירה.לאחר א

מחיר היחידה כולל את כל חומרי הגלם כולל האימפרגנציה, כל עבודות החיתוך 

 .המנהלוההרכבה למצב מושלם לשביעות רצון המפקח ו

 

 דלתות פנים וחוץ   04.06

 דלת מוסדית חד כנפית בכניסה לחדרי השירותים   /04.06.0

ס"מ, הכנף מורכבת משני  08-58/998וסדים חד כנפית מפח מגולוון במידות דלת מ 

 P.V.Cס"מ, ציפוי  08לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן, חלון עגול בקוטר 

, ידיות מתכת 989מ"מ ומנעול לפי  9.9או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 

 צרת רינגל או ש"ע.אדריכל, תו עפ"יומחזיר שמן בגוון 

 תכנית. עפ"יהעבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה מושלמת  

 יחידה. אופן מדידה: 

 

 כנפית בכניסה לחדרי חשמל ושירות-דלת רפפות דו  04.06.00
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תכנית אדריכלית, עם מילוי פוליאוריטן או צמר  עפ"ימשתנים   דלת הרפפה בגדלים 

ל מנעול ידני, מפתח מסטר, צילינדר, זוג ידיות סלעים, משקוף פח צבוע לפי אדריכל, כול

 חסינות אש מנירוסטה, ורוזטות תוצרת רינגל או ש"ע.

 תכנית. עפ"יהעבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה מושלמת  

 יחידה. אופן מדידה: 

 

 מערכת מחיצות לשירותים   04.06.05

)טרספה( לרבות דלת עשויה לוחות פנוליק  988/998מערכת מחיצות לשירותים במידות  

 ס"מ, דוגמאת "פנל פרוייקטים" או ש"ע. 08ברוחב 

 מ"מ אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.  99עובי הלוח  

יצרן  עפ"יהמחיר כולל מחיצה אחת ודלת אחת לרבות רכיב הגבהה מהריצפה  

 מנירוטסטה.

 ות יצרן ולפי התקן.הורא עפ"יסעיף זה מתייחס גם ל"תא נכים" בגודל  

 העבודה כוללת הספקה, והרכבה בשטח. 

 יחידה. אופן מדידה: 
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 פרגולות 04.08

 פרגולה מעל מבנה השירותים הצפוני  /04.08.0

מחופה לוחות  אדריכל, עפ"יקונס' וגוון  עפ"יפרגולה המורכבת מקונסטרוקציית פלדה  

ס"מ ובאורכים משתנים לפי  90/9.9תוצרת "פלדק" או ש"ע, בגודל  P.V.Cעץ סינטטי 

 תכנית.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה בתנור במפעל והרכבה בשטח ללא ריתוך וקדיחה. 

 .מ"ר אופן המדידה: 

 

 רפפות בצידי מבנה השירותים הצפוני  04.08.00

 אדריכל, עפ"יקונס' וגוון  עפ"ימערכת רפפות המורכבת מקונסטרוקציית פלדה  

ס"מ ובאורכים  90/9.9תוצרת "פלדק" או ש"ע, בגודל  P.V.Cי מחופה לוחות עץ סינטט 

 משתנים לפי תכנית.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה בתנור במפעל והרכבה בשטח ללא ריתוך וקדיחה. 

 .מ"ר אופן המדידה: 
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 עבודות חשמל ותאורה  .08
 מבנה השירותים.לפרק זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותאורה  

מפרט כללי  - 80צעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי פרק יבו כל העבודות 

 80דרישות פרק תוכניות, כתב הכמויות ולובכפוף למתקני חשמל בהוצאה האחרונה, 

 .זה של מפרט מבנה מסעדה שירותים ושנאים, – 89בחלק 

 

 



 גבהת סוללות בחוף ציבורי ראשיוה ניקוז כביש המלונות

 מבנה שירותים צפוני -4חלק 

-222-  

 

 

 עבודות טיח   .00
מפרט כללי  - 85כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי פרק  

של המפרט מיוחד  89בחלק  85לעבודות טיח בהוצאה האחרונה, ובכפןף לדרישות פרק 

 זה, אם לא נאמר אחרת.

 

 כללי:  /00.0

 מפרט זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחוץ  

מפורשות בתכניות, או במפרט המיוחד , קובעות  בכל מקרה שלא נקבעו הוראות 

לי של הוועדה הבינמשרדית ו/או לפי הנחיות ספקי של המפרט הכל 85הוראות פרק 

ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות הוראות התקנים הישראליים המעודכנים בכל 

 הנוגע לטיב החומרים וכו'.

 ב'.-מלא א' ו 9598תקן  

 

 דוגמאות:  00.00 

וג מ"ר לפחות מכל ס 9.8 –על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ  

ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר  טיח לאישור המפקח, את הדוגמא המאושרת

 הבניין וקבלתו.

 

 בנוסף להוראות הנ"ל נקבע כי: 

   בשני הכיוונים, גמר השכבה  טיח הפנים יבוצע בשתי שכבות , ישר וחלק עם סרגל

 העליונה בשפשפת לבד.

   .מחיר השכבה הזו כלול מתחת לטיח חוץ מכל הסוגים תבוצע שכבת הרבצה

 במחיר טיח החוץ מכל סוג.

 

 הנחיות כלליות לעבודות טיח:  00.05 

  הכנת השטחים 

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום 

ע"י המפקח. על פי הצורך ועל פי דרישת המפקח  הפגישה ברשת פלסטית מאושרת

 יש לבצע גישורים ברשת ברזל.

המילוי יבוצע  .9:9)ללא סיד וטיט(  חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט

לכל האורך והעומק עד קבלת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות 

 מסוימים יש לבצע כיסי ברשת פלסטית.

  עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד.

יה יושארו קטעי קיר שקועים )אך ללא גילוי במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או בנ

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.
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  פינות וחריצי הפרדה 

קנטים יהיו חדים הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל ה

וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים, בכל פינה )מישורית או אופקית( יותקן 

בין הקירות  מתועשת מגולוונת עם פינת פלסטיק. )טיח חוץ או פנים( XPMפינת 

מ"מ לפי קביעת  9-98             מ"מ וברוחב 98והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק 

 המפקח.

קרות בטון וכן שטחים מטויחים מאלמנטים שונים )כמו בין קירות מטויחים ת

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

 שכבה מישרת.קירות ועמודי בטון לצביעה ו/או לציפוי לרבות שכבת הרבצה ו

  

  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

 הכל בסעיף קטן א', אך ללא שליכט.

 

   דרישות כלליות -חוץ רגיל טיח פנים וטיח 

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 

דרישה זו כעקרונית והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד 

ויות קטנות ובכל מקום לפי דרישת בדרישות. מחירי הטיח יכללו עבודות בכמ

 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:

 לטיוח וניקוי במים .שטיפת השטח 

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

" במינון לפי הוראות היצרן או שווה ערך. סומך התערובת  099יהיה דוגמת "סולן 
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תבוצע על הקיר בכך טייחים ותכסה באופן  יהיה ממין השמנה הסמיכה. הרבצה

 מ"מ. 0שווה את כל השטח בעובי מינימלי של 

 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 

 ובת(.מהתער

 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 

 שכבת הציפוי העליונה. העבודות 

ציפוי דקורטיבי מחוספס מורכב משרפים במידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה 

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  יתקוף מבחינה "כימית" הציפוי העליון , הכל בהתאם להנחיות

 ום עמו, כל זה ללא תוספת למחיר שנקוב בכתב הכמויות.הציפוי העליון ובתא

כאמור בהסכם, לא יהיו תוספות בגין  המחיר היינו מחיר פאושלי  אופן המדידה:

 מדידה.

 

  סרגלי פילוס ופינות 

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת 

 טיח מישורי בעובי אחיד של כל השטח.

 טיח פנים יהיו עם פינות פלסטיק , דמוי פינה גרמנית או שווה ערך.פינות ל

 גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח .

  

  תיקונים בטיח חדש אחרי עבודות שונות 

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון: 

( או במפגשים בין נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'

 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 

 גרמניות )למעט שליכט צבעוני(.

ב צמנט על בטונים בתקרה קירות טיח חוץ כולל הרבצה צמנטית, התזה של חל

 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 

 לאחר התקנות צנרת ברצפה לבטן עם סומסום.
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 לת במקום אחד באתר.ניקיון האתר בסיום העבודות ריכוז הפסו

הרכבה  -טיח שחור, שלב ב'   -הספקה והתקנת פיגום שתי פעמים,) שלב א' 

מחדש לצורך ביצוע שליכט צבעוני( קשירת הפיגום אך ורק עם מוצמדות דרך 

 החלונות ללא חוט שזור ופלנקות.

 צול ברשת רביץ.)על פי הצורך(. 0סגירה צינורות 

 וההתקנות.השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף 

 כל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית. 
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 עבודות ריצוף וחיפוי  .0/

 כללי   /0.0/

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

  .עבודות הכנה 

  .עבודות ריצוף וחיפוי 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן בשירותים  .9

 חיפוי משטחים באריחי גרניט פורצלן  .1

 חיפוי משטחים באריחי קרמיקה  .2

 

 דוגמאות 0.00/

 הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות: 

 דוגמאות של כל סוגי הריצוף והחיפוי בהתאם למפרט ובאיכות טובה. 

בתחילת העבודה, על מנת למנוע עיכוב  המנהלהקבלן יגיש את הדוגמאות לאישור  

 באספקת האריחים במידה ואלה לא עונים על הדרישות.

 

 קותובדי  ((Mock-upsדגמי דמי   0.05/

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים: 

 DESIGN BURROדגם  98/98מ' רבוע של ריצוף אריח גרניט פורצלן  9  .9

R10/R12   המאושר תכנית, ובגוון  עפ"יתוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בשילוב

 ע"י המנהל.

 DESIGNדגם  98/98מ' רבוע של חיפוי קיר ושיפולים של אריח גרניט פורצלן  9  .יב

BURRO R10  המאושר ע"י המנהל.תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע, בגוון 

 PERGAMONדגם  90.9/08, 98/08' רבוע של חיפוי קיר  בקרמיקה מ 9  .יג

GLOSSY  המאושא ע"י המנהל.תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון 

 

 עבודות הכנה והנחיות כלליות  0.06/

וגי הריצוף והחיפוי לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וס

של המפרט הכללי ואשר יתאימו לעמידות שחיקה למבני  08889בהתאם כמוגדר בסעיף 

 ציבור.

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף 

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות 

 כאמור.המאושרות 

לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה  המנהלחומרי הריצוף והחיפוי יאושרו על ידי 

 והמיון של החומר מתוך אותה סדרת ייצור.
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רשאי לדרוש סידור אחר של חומרי הריצוף והחיפוי )בדוגמה( הן לקירות והן  המנהל

 לרצפות וזאת ללא תוספת תשלום.

פרט    –שרים בהחלט לפי סרג ופלס בכל הכיוונים השטחים המרוצפים והמחופים יהיו י

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 

וכים אלכסוניים, ייעשה חיתוך במסור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו )מחיר חית

 החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודות החיפוי(.

הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בכמות לפי דרישת 

 .המנהל ןרצוהמפקח ולשביעות 

אמצעי ההגנה והשמירה הדרושים בכדי עבודות לכל סוגי הריצוף והחיפוי יכללו את כל 

למנוע פגיעות מכל סוג בעבודות שהושלמו, לרבות כיסוי והגנה בעזרת לוחות קרטון גלי 

 ויריעות פוליאתילן.

 988הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול הצמנט בשיעור של 

ס"מ. שכבות  0ים בעובי  מיוצב מחול 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 לשטח שבו יש לפזר המילוי.

 ת )לחה(.כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסי

 מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט.

הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד(. בתוספת ערב למניעת חדירת 

 של "פקורה" או ש"ע. A155רטיבות כדוגמת 

  חיפוי קירות וריצוף בקרמיקה 

. החרסינות יתאימו אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד

בת"י  0( סוג א'. אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה 9) 990לדרישות ת"י 

 .9999. אופן ההדבקה לפי ת"י המנהל( מידות וגוון לפי בחירת 9) 990

לפני ביצוע עבודות החיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד כתשתית לחיפוי. 

ת הרקע הנ"ל. הטיט להדבקה יהיה טיט מחירי עבודות החיפוי כוללים את שכב

" תוצרת "שחל" או ש"ע מאושר על ידי 999צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל 

 המפקח.

מידות כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה אחידים, כמו 

כן, הגוון חייב להיות אחיד. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל 

אינו מתאים בשל גודל גוון או פגם. הקבלן יזמין כמות מרצפות עודפת אריח ש

 למחושב וזאת כרזרבה לליקויים ולתיקונים שיידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי.

אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט במפרט הכללי. החיפוי יבוצע בקווים 

 ותתכניות האדריכלעוברים, ישרים, בשני הכיוונים,. מידת האריחים כמצויין ב

 .יותובכתב הכמויות. סידור הנחת האריחים יהיה לפי תכניות החיפוי האדריכל

בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל שטח המרצפות, 

כך שלא יישאר אף מקום ריק. בגמר העבודה תיעשה בדיקה ובמקומות שיימצאו 
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חשבון הקבלן. הטיט להדבקה יחיל  ריקים יפורקו המרצפות ויורכבו מחדש על

 מוסף מיוחד לשיפור ההידבקות של אריחי הקרמיקה.

חיפוי וריצוף הקרמיקה יבוצע בעזרת "מרווחונים" )צלבים(, הקובעים את רוחב 

הפוגה לשני הכיוונים. המרווחונים יושארו במקום עד לייבוש מלא של השטח. 

בכל שטח או חלקי שטחים או  , לאחר בניית דגמי הדמי,המנהלהכל לפי דרישת 

בסוגים שונים של מרווחונים באותו איזור. בכל מקום בו יהיה הפרשי גובה 

 בריצוף )חדרים רטובים, מרפסות( יש להניח פס אלומיניום בהפרדה לכל האורך.

העבודה כוללת חיתוך אריחים במסור במידות מיוחדות בצורות שונות בזוויות 

ם לקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש שונות לרבות חיתוך בעיגולי

החיתוכים. על פי העיצוב בתכנית באופן שגם בין אריחים חתוכים יישמר מרווח 

מ"מ אם לא נאמר אחרת, הכל לפי התכניות או דרישות  9הפוגה הקבוע ברוחב 

 .המנהל

סוג לאחר ייבוש החיפוי והוצאת המרווחונים ימולאו הפוגות העוברות ברובה מ

FLEXTIL ,)או ש"ע, מתאים לפוגה במעברים בין מישורי לאנכי )סף חלון למשל ,

 העבודה כוללת התקנה פיזית של פס אלומניום. 

 על פי אדריכל בגוון לבחירת על פי בחירתו.

צבע הרובה ייקבע בעת  -יישום הרובה יהיה בהתאמה מלאה להוראות היצרן 

 הכנת המוקאפ.

וחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מן יש להקפיד על סתימת מרו

הקירות כגון צינורות וברזים על ידי אטימה לאסטרומרט באיזור המפקח וכן יש 

לסתום בחומר הנ"ל את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.עבוד 

סביב הפתחים של הצינורות מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך 

 של פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי אישור המפקח. מדויק 

לאחר השלמת ביצוע הרובה ינוקה המשטח המחופה באופן מושלם כולל ניקוי 

 בחומצה על פי  הצורך להסרת כל השאריות.

 

  :תכולת המחיר 

המחירים כוללים סידורי שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי 

סביבם, לרבות ניסור המרצפות למידות הרצפה וכד', מותאמים לחומר מ

מדוייקות במיוחד במקומות שאין שיפולים וכן קידוחים במקומות הדרושים 

 עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב כולל ניסור בעיגול.

תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אלומיניום/פליז, בין חדרים ובין פנים וחוץ, יבוצע 

 נאמר אחרת בכתב הכמויות.  לפני האיטום לקבלת האיטום עליו, אלא אם

, המנהלהריצוף והחיפוי יהיו בקווים עוברים או בדוגמא אחרת לפי דרישת 

 לרבות ניקוי ודינוג בכל מקום שיידרש.

הליטוש של השטחים היצוקים באתר, כגון חדרי שירות, מתחת ללוקרים וכו', 

ש מתאימה, אופקיים ואנכיים, כולל שימוש במכונה ו/או עבודה ידנית באבן ליטו
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כדי להבטיח ליטוש מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם במכונה. הליטוש 

 כלול במחיר היציקה.

 לא תשולם כל תוספת עבור ריצוף, או הנחת שיש כדוגמאות.

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני  

יות המכרז לא מכילות את כל . יצויין שאף כי תוכנהמנהלורלוונטי עד לאישור 

שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות 

ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר 

 לא ישולמו בנפרד.

מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים אריחים בחתכים שונים ותמורתם תשולם 

 במידותיהם.ללא אבחנה 

כל מקום בו נדרש בתכניות או בפרטים שציפוי הרצפה )מכל סוג שהוא( ימשיך 

ויעלה על הקירות כפנלים, תימדד ההגבהה כהמשך שטח הרצפה ובמחיר תהיה 

 כלולה גם הרולקה הנדרשת ליצירת ההעגלה.

 מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב, וביצוע "רובה".

ארגזים מכל סוג של אריחי הריצוף  0זרבה בכמות של מחירי היחידה כוללים ר

והחיפוי, ארגזים אלו יימסרו לידי אחזקת אחראי במועצה ויישמרו לתחזוקה 

 בהמשך.

מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי + פוליאתילן, או לוחות 

גבס/דיקטים/יוטה עם הגבס וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת רצפות שיש 

 תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית.  וכיו"ב, כולל

בכל מקום בו מצויין מחיר יסוד יהיה רשאי המזמין לספק את החומר על חשבונו 

ממחיר היסוד  0%ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצויין בתוספת 

 הנקוב בגין פחת.

השיפולים יבוצעו שקועים במישור הקיר כך שתתקבל מישוריות אחת אחידה בין 

 שיפולים, וזאת בכל סוגי הריצוף.הטיח ל

 

 חיפוי וריצוף משטחים   0.03/

 ריצוף אריח גרניט פורצלן  /0.03.0/

תוצרת במקלחות  R12סליפ -אנטי  DESIGN BURROדגם  98*98גודל כל אריח 

 -אדריכל ובשילוב אריחים ללא דוגמא ועם דוגמא  עפ"י"נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון 

 .ות ו/או הנחיית המנהלהאדריכלבתוכניות ת ולפי סידור זאת על פי תכנית הפריסו

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף, 

 מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הריצוף האדריכלית. 

 .מ"רלפי  אופן המדידה:
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 חיפוי קירות באריח גרניט פורצלן  0.03.00/

תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון   DESIGN BURROדגם  98*98אריח  גודל כל

זאת על פי תכנית הפריסות ולפי  -אדריכל ובשילוב אריחים ללא דוגמא ועם דוגמא  עפ"י

 .ות ו/או הנחיית המנהלהאדריכלבתוכניות סידור 

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף, 

 צעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. מ

 .מ"רלפי  אופן המדידה:

 

 חיפוי קירות באריח קרמיקה  0.03.05/

תוצרת "נגב   PERGAMON GLOSSYדגם  98/08-ו 90.9/08גודל כל אריח 

 קרמיקה" או ש"ע בגוון לבן מבריק.

ם רטובים לפני יישום הריצוף, העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרי

 מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. 

 .מ"רלפי  אופן המדידה:
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 צביעהעבודות   .//
שבהוצאת הוועדה הבין  99ראה מפרט כללי לעבודות צביעה פרק  שלהלןלגבי העבודות  

 .9889משרדית המיוחדת 

 

 כללי  11.01

 זה על הקבלן לבצע את העבודות כמפורט להלן: במסגרת פרק 

  .צביעת קירות בצבע פלסטי דוגמת סופרקריל 

  קוניטקס.-צביעת קירות בצבע דוגמת סופר 

  .צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות 

  .צבע מגן כנגד עובש כדוגמת סטרידקס 

   המנהלמערכות צבע נוספות כמפורט להלן ו/או לפי דרישת . 

  לדרישות המפרט הכללי והוראות היצרן. הגוון יהיה  הצביעה תעשה בהתאם

 .המנהלבהתאם לדרישות 

 

 דוגמאות  00.//

על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, שבועיים לפני  

תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן את הדוגמאות ולהחליף 

ח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח, עד לגמר הפרטים לפי הנחיות המפק

 העבודות.

 

  חומרים ומוצרים1הרכב ותכונות החומרים 

מערכות צבע להלן. הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות 

 היא לפי שיקול דעתו של המפקח.

 

 הנחיות לביצוע  05.//

עם שכבת מרק )שפכטל( שכבה זו  לפני הצביעה על הקבלן להכין את השטח לצביעה 

 .תעשה על טיח יבש לחלוטין ונקי מחול )משופשף(
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   :גימור וגוון 

, לפי קטלוג ייצרן. הגימור הסופי יהיה חלק המנהלהגוונים יהיו לפי בחירת 

. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת המנהלואחיד, בהתאמה לדרישות 

ן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופ

יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע  המנהל

הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש 

 יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

 

   מס השכבות 

, הוא מס' מינימלי נדרש 99מס' שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק 

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 

או המפקח לעניין זה היא  המנהללקבלת גוון אחיד. מודגש בזאת, כי דעתו של 

ת בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהיו על חשבון הקובעת. כל ההוצאות הכרוכו

 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 

 ים.הסרת לכלוך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חור

 

  צביעת מוצרי מסגרות 

הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון פגמים בגלוון, על ידי צבע אבץ 

שכבות, צבע יסוד "מגינול" אפור ושתי שכבות צבע  9מיקרון ותכלול לפחות  98

עליון. במוצרים שאינם מגולוונים הצביעה תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון 

שכבות צבע יסוד תואם לצבע עליון  9לול לפחות פגמים מקומים בשפכטל, ותכ

 ושתי שכבות צבע עליון.

 

  צביעה בשכיבה 

 מ"ר ייצבעו בשכיבה. 8.9משטחים שגודלם עולה על 

 

 אופן הצביעה בשכבות 

 יש להקפיד על צביעה על משטח יבש לחלוטין.

יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכבות הרשום 

מערכת צבע הוא מינימלי, מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור לכל 

 . כיסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן.המנהלבאישור 
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 מערכות צבע 

הרשימה המופיעה מטה כוללת עבודות שאינן בהזמנת העבודה, ומתן התיאור 

 הטכני הוא במידה ותהיה דרישה לכך.

 יד""פוליס -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  -

 צביעת יסוד "בונדרול" )במשטחים מטויחים בלבד(. -

 שכבות. 9צביעת "סופרקריל" מדולל  -

 סטורה "טמבורטקס"ציפוי טק -

)במשטחים מטויחים בלבד(, אח"כ שכבת  שכבת יסוד "בונדרול" -

 "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  -מתכת בלבד שכבת יסוד: ל -

 שכבות. 9-9סינטטי 

 שתי שכבות. –שכבה אחת, למתכת  -צבע "סופרלק": לעץ  -

 צבע סינטטי "איתן"  -

 שכבה ראשונה "איתן חום", מילוי פגמים, שכבת יסוד "איתן". -

 שכבות, לפי הנחיות היצרן. 9-9צביעת "איתן"  -

 צבע "פוליאור" -

די של המתכת )בבית המלאכה( מחלודה, לכלוך, שמנים וכו' ניקוי יסו -

 במברשת פלדה ו/או באמצעים מכניים אחרים.

לא יאוחר משעתיים לאחר  999שתי שכבות צבע יסוד "צינקכרומט"  -

 ניקוי המתכת.

 תיקוני צבע יסוד כנ"ל, לאחר ההרכבה באתר. -

 988 , בעוביהמנהלשכבות צבע "פוליאור", בגוון לפי בחירת  9גמר  -

 מיקרון מדוד ביבש.



 גבהת סוללות בחוף ציבורי ראשיוה ניקוז כביש המלונות

 מבנה שירותים צפוני -4חלק 

-232-  

 

 

 

 "סופרקריל" 

צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל" תוצרת 

, הכל לפי הוראות היצרן כמפורט המנהל"טמבור" או ש"ע בגוון על פי בחירת 

 להלן:

 הכנת השטח על ידי הסרת לכלוך ושומן וסתימת חורים.

 טרפנטין. 98% -ב צביעת שכבה ראשונה ב"בונדרול" מדולל

 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 האלמנטים הנושאים בלבד (.

פק על ידי צבע חד רכיבי על בסיס מים תופח, למבני פלדה המסו - תיאור המוצר

 " אנגליה, או ש"ע.COPONחברת "

 .המנהלעל פי בחירת  - גוון הצבע

רכיבים יש לערבב להומוגניות שלפני  –הצבע חד  –הכנת השטח וערכת הצבע 

 השימוש.

מק"ט  EA-9. יש ליישם יסוד אפוקסי SA 9.9ניקוי אברזיבי לדרגה  - על הפלדה

ל צבע קיים יש לבצע לפי מיקרון. בצביעה ע 98שכבה אחת בעובי  005-898

 הוראות הייצרן.

הסקת שומנים וחספוס מכני על פני השטח. יסוד אפוגל שכבה  - על פח מגולוון

 מיקרון. צביעה על צבע קיים מחייבת התייעצות עם היצרן. 98אחת בעובי 
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 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.

 

 עבור אלמנטי פלדה לא גלויים

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.

 אישור מכון התקנים

 על הקבלן לקבל אישור מעבדת בדיקה מאושר לביצוע על צביעת ההגנה מפני אש.

 

 נגד עובש  צבע מגן אקרילי 

 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 

 ע כדלקמן:הצביעה תבוצ

 הכנת השטח .2

בדיקה וויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור  .9

 מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.

במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות  .2

 דטרגנט חם בהתזה.

+  GL 08%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה  .2

98% GH מ"מ. 8.9-9.8 בגודל 

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .2

 בחינה וויזואלית של השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .2

במידת הצורך, ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש  .2

. במידה והמוצר לא יאושר על ידי הלקוח, המוצר ייפסל ויוחזר 90גרעין 

 לגילוון.

 

 צביעה 
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או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית  TRIBO (FRICTION) -יבוק בשיטת הא

(, בעלת תכונות HIGH BILD) HBשל אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

OUT FREE GASING  מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה  08בעובי

הגרמני לדהייה או  G.S.Bמאושרת לפי תקן  9888מתוצרת "אוניברקול" סדרה 

 .RALובגוון לפי קטלוג  המנהלגוון בתאום עם ש"ע. ה

 

 קלייה 

דק',  98למשך  Cמעלות  908-999קלייה הדרגתית בתנור בטמפ' התחלתית של 

 דק' נוספות.  99למשך  Cמעלות  908-998לאחר מכן 

 דק'. 99למשך  Cמעלות  909 -לא תפחת מהמתכת טמפ'  הערה:

 

 קירור 

אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר קירור הדרגתי לטמפ' המאפשרת מגע יד. 

 לפחות. Cמעלות  99-08בטרם ירדה 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  .1

 הצביעה.

ל גבי מ"מ ע 9תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של  .2

 לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין.

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את המעקה. .2

 

 אריזה 

 המוצר יגיע לאתר עטוף ביריעות פוליאתילן עם בועות אוויר להגנה מושלמת.

 כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

 צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון 

 :השטחהכנת 

במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות  .9

 דטרגנט חם בהתזה.

+  GL 08%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה  .1

98% GH  מ"מ. 8.9-9.8בגודל 

 

 צביעה 
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פוליאסטר או -איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי

 מיקרון לפחות.  08ישת המזמין בעובי פוליאסטר טהור בגוון לפי דר

 
האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה  הערה:

או ש"ע. הגוון לפי  UVהגרמני לעמידות בקרינת  G.S.Bמאושרת לפי תקן  9888

 דרישת המזמין.

ושכבה שניה  Aהצביעה תבוצע בשתי שכבות. שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון 

, מותאם המנהל, לפי בחירת Bמיקרון בגוון  08ה בעובי מינימלי של בטקסטור

 .RALלקטלוג 

 
 קלייה 

דק' לפחות, מותנה בסוג האבקה ועובי  99למשך  ºC 988בתנור בטמפ' של 

 החומר. 

 דק' לפחות. 98למשך  ºC909 -טמפ' המתכת לא תפחת מ הערה:

 
 בקרת איכות 

 ם בצבע.בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמי .9

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת. .1

מ"מ על גבי  9תתבצע בדיקת אדהזייה באמצעות משרט במרווחים של  .2

 לוחיות ביקורת אשר יספקו על ידי המזמין.

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף. .2

 

 אריזה 

ות פוליאתילן עם בועות כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריע

 אוויר להגנה מושלמת מפני פגיעות ושריטות.

 

 )צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח 

 צבע פלסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. -קירות בטון 

צבע אקרילי מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא  -עמודי בטון 

 ומושלם.

 

 תתחולת העבודו 

של המפרט הכללי, תכלולנה עבודות הצביעה גם את  99בנוסף לנאמר בפרק 

 הנושאים הבאים ולא תשולם כל תוספת עבורם:

 כל העבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע הצביעה. .9

 .המנהלהתאמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות  .1

 

 תיקוני צבע 
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צביעה ויסוד קירות ותקרות כלולים במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי 

 תיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנהל.

 

 אחריות הקבלן 

אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות, מסגרות, צנרת וכד', וכמו 

כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש שנים מיום קבלת 

 המזמין. העבודה על ידי

 
 בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 

בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד 

 הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה.

על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים, מאושר על ידי המפקח, אשר 

 ישמש לבדיקת עובי השכבות.

ירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת בכל מקרה יש לצבוע את הק

 הגלויה, לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה.
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 הקפדה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה 

 
 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:

 
 בהכנת הרקע. .9

 ל שכבה ושכבה.במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כ .9

בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת או כל  .9

אביזרים אחרים שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה 

אחת בבניין בזמן שיבצעו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פרט 

 על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים.

 רנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת.העבודות תימס .0

הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם, לשביעות רצונו של  .2

 המפקח.
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 עבודות אלומיניום   .0/

  הערה: 

" של "עבודות אלומיניום" במפרט הכללי לעבודות בניין 99בהתאמה למספר הפרק " 

 בהוראת הוועדה הבין משרדית המיוחדת.

 

 כללי  /0.0/

 ש בזאת, כי כל מוצרי האלומיניום יהיו מסוג א' של היצרן.מודג 

 הדרישות המפורטות מטה מתייחסות לפרטי האלומיניום. 

הנחיות אלו, מהוות תוספת מחייבת למפרט הכללי לעבודות אלומיניום של הוועדה הבין  

משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה בהוצאת משרד השיכון 

 אה האחרונה.בהוצ -

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  

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 

 .בשירותים םאלומיניוחלונות  

 

 דוגמאות  0.00/

י לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להכין דגם )"אב טיפוס"( מבל 

 , כולל פירזול והרכבה בבניין.המנהלשל חלון אחד מכל סוג על פי בחירת 

על כל דגם ו/או  המנהלאין להתחיל בייצור של הפירטים האחרים לפני קבלת אישור  

ים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיב

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון: פרופילים, המנהללפי דרישת  

זכוכית לסוגיה, דיגמי פירזול, וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב אשר יידרש על 

 ל( ולהרכיבו בבניין.)בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעי המנהלידי 

( על חשבונו המנהלהקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי  

 הוא.

 

 הגנה על רכיבים באתר 

כל רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית. 

ך לאחר ההרכבה, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח , לצור

 הבטחת מוצרים מפני פגיעה, עד מסירת הבניין למזמין.

 

 בדיקות מעבדה 
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המזמין רשאי לדרוש בדיקת כל אלמנט בחזית, במעבדת מכון התקנים ועל פי 

בתקן המתאים וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים 

אם  שהוא מציע לדרישות המפרט, כל הבדיקות הנ"ל, לרבות בדיקות חוזרות,

 תידרשנה, תהיינה כלולות במחירי הסעיפים ולא תשולמנה בנפרד.

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות אלומניום  0.05/

 קבלנים לביצוע עבודות אלומיניום 

והמפקח רשימת קבלני משנה )רשימת שלושה  המנהלעל הקבלן להגיש לאישור 

 יצוע העבודות.קבלני משנה לפחות( לביצוע עבודות האלומיניום וזאת לפני ב

רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל קבלן משנה לביצוע עבודות, כפי שימצא  המנהל

לנכון. רשימה כזאת, תהיה הרשימה ממנה יבחר הקבלן את קבלן המשנה שלו 

 לביצוע העבודות הנ"ל.

 

 התאמה לדרישות התכנוניות 

ראשונית  והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ותתכניות האדריכל

מחייבת, ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה שבכתב 

הכמויות( ייעשו על ידו ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה על ידי 

ו/או המפקח ולשביעות רצונם המלאה, כגון: סוגי הפרופילים, גודל  המנהל

וחיבורם לאלמנטים הפרופילים ועוביים, שיטות החיבור, חיזוק וייצוב 

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 המנהלל המושלמת ביותר, לשביעות רצונו המלאה ש

 .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 

 אישר תוצרת אחרת כשוות ערך לה. המנהלהנדרשת, פרט אם 

 

 יות והרכבהתכנ 

הקבלן יעביר לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר. התכניות הנ"ל 

תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל. חתכים ופרטים הנוגעים לאופן 

הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד, כולל כל החיבורים והחיזוקים 

, וזאת לפני התחלת המנהל למעטפת. התכניות הנ"ל תהיינה חייבות באישור

תימסרנה לקבלן  המנהלהייצור. מערכת תכניות מאושרות וחתומות על ידי 

אינו משחרר במאומה  המנהלבאמצעות המפקח, אישור תכניות ההרכבה על ידי 

את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל 

 התאמת המוצר למציאות בבניין.
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 פיליםמידות הפרו 

כל המסגרות והחלוקות האופקיות והאנכיות תהיינה עשויות מפרופילי 

מ"מ  9.0 -אלומיניום מקצועיים, משוכים עם דפנות, בעלות עובי שלא יפחת מ

ובמידות חתך בהתאם לגודל ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים ולפי 

 , אלא אם צויין אחרת.9508המפרט הכללי 

 

 048/ום לפי ת"י סיווג מוצרי האלומיני 

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 

ת מגע ישיר בין חומרי עזר להפרדת החומרים הנ"ל. כמו כן, אין להרשו

האלומיניום למתכת ברזלית ו/או מתכת אחרת. בנוסף, יקבע מבנה החלון באופן 

 שלא ייוצר גשר תרמי בין חוץ לפנים.
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 חיבורים 

כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות, ברגים וכד', הגלויים 

 מראש. המנהלאלא אם אישר זאת  -לעיין 

 חלד.-ם עשויים פלדת אליותר שימוש אך ורק בברגי

 

 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 

 )לעבה מבין השניים(. 5589לפי ת"י 

 מת.כל הזכוכית תהיה מחוס

 

 זיגוג 

את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה, על הקבלן להראות בתכניות ההרכבה ולקבל 

 .המנהלאת אישור 

סרגלי הזיגוג יהיו ללא ברגים ומסמרות, ופרופיל הזיגוג )אטם הזיגוג( יהיה מגומי 

 ( להבטחת איטום מוחלט נגד חדירת אוויר ומים.PVC"נאופרן" )ולא 

ה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמן את לאחר גמר ההרכבה בבניין, ינק

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.

ויים תוכנס זכוכית כפולה, כל האביזרים נציין באופן מיוחד, שבמידה ובמוצר מס

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.

  

 פירזול )לרבות מנעולים( כדי לקבל אישור לפני הביצוע 

דוגמאות מכל סוגי הפירזול כמפורט ברשימת רכיבי ההשלמה לאדריכל יוצגו 

 ובמפרט במיוחד.

 חלד.-כל אביזרי המתכת יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת אל

באופן כללי, הצירים, צירי המספריים, מחזירי השמן, הגלגלים לגרירה וכיו"ב, 

קנים חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים לפי הוראות היצרן ו/או לפי הת

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 

 )או שגם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול(:

 

 הצידיים יהיו עם מסיבי "אוקולון" באיכות מעולה. כל הצירים .9
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של "ירדני" לרבות כל  9999כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים, כדגם  .9

)למעט החלקים הנוספים( או  9909מערכות הבטחון, כמתואר בקטלוג 

ש"ע. מנעולי הדלתות יותאמו לרבות מפתח מאסטר קיי בהתאם, לפי 

 דרגות. 9 -קומות 

 " או ש"ע.DORMAשל " STשמן העליונים יהיו בדגם כל מחזירי ה .9

" או DORMAשל " BTSכל מחזירי השמן השקועים ברצפה יהיו כדגם  .0

 ש"ע, בשילוב עם צירים אנכיים מותאמים למשקל הכנף ובאיכות מעולה.

" DORMAשל " 90כל הבריחים הנסתרים בדלתות הדו כנפיות יהיו כדגם  .9

 ון ותחתון.או ש"ע, לכל כנף זוג בריחים, עלי

של "אלום"  G65כל ידיות האחיזה לדלתות פתיחה רגילה תהיינה כדגם  .0

 .המנהלאו ש"ע, בגוון לפי אישור 

של "אלום" או ש"ע,  G65כל ידיות האחיזה לדלתות ההזזה תהיינה כדגם  .2

 .המנהלבגוון לפי אישור 

 

 עבודות פירזול לאלומיניום 

עלתם יש לספק ולהרכיב פירזול בכל רכיבי מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתם והפ

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.

, לרבות האספקה וההרכבה כל חלקי הפירזול יכללו במחירי הרכיבים למיניהם

של כל הפירזול הדרוש. לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין 

 אספקת והרכבת פירזול זה או אחר.

בחר והשלים את ההוראות  המנהלהעבודות יבוצעו על ידי הקבלן אך ורק לאחר ש

 לגבי כל הפירזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.

יניום תעשה על ידי אביזרים וברגים מקוריים לסוג קביעת הפירזול לרכיבי האלומ

 .המנהלהפרופיל המצויין. גוון הידיות לבחירת 

חייב הקבלן לפרק את כל הפירזול לקראת ביצוע  –בכל העבודות אותן יש לצבוע 

 הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה.

ורה כל המפתחות של המנעולים ימויינו, יושחלו על טבעת, יסומנו בצורה בר

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 

התזת צבע: רטוב מסוג סיליקון פוליאסטר וייבוש בתנור )אלא אם צויין אחרת 

 ברשימת הרכיבים(.
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, הצבע יהיה מסוג "מגורען המנהלביעה תבוצע בגוון שיקבע על ידי גוון: הצ

 מתכתי".

 שנים על עמידות האיכות ויציבות הגוון. 9-אחריות: הקבלן יידרש לתת אחריות ל

 מיקרון מינימום. 98עובי הציפוי: 

 .המנהלאילגון: בגוון לבחירת 

 

 אטמים וחומרי איטום 

 .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 

 המנהלבאמצעות מרק פלסטי לאיטום על בסיס סיליקון או חומר ש"ע, באישור 

ם מתאימים )הלבשות( להבטחת התאמה מושלמת עם כיסוי בסרגלי אלומיניו

 ואטימות מושלמת בין הרכיב לבין המבנה.

בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף הפתח 

או במברשות ניילון  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'.

תפר איטום יהיה תמיד בין שני משטחים ולא יותר. יש להשתמש בגב של  .1

 פוליאתילן מוקצף לצורך זה.

בין חלקי פרופילי האלומיניום בחומרי אין להשתמש בסיליקון לאיטום  .2

 (.0980)כגון ארפל מס'  E.P.D.Mאיטום אשר אינם מגיבים למגע עם 

יש להתשמש בחומרים מתאימים לאיטום חריצים צרים )כגון ארפל מס'  .2

 (.0980וארפל מס'  0989

 

 חלונות ודלתות  0.06/

זכוכית  –הזכוכית בחלקים הקבועים והנגררים כמוגדר ברשימת האלומיניום 

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת. 9+99+0בידודית 

חורי הניקוז יהיו בסף, מספרם גודלם ומיקומם יוודא ניקוז מושלם של המים 

 המצטברים במלבן.

כל האביזרים, חומרי האיטום וכו', המשמשים לייצור והרכבת המוצר, יהיו 

 מקוריים, לפי מידות ומפרט ייצרן האלומיניום.

 

 פ ודריי קיפחלונות קי 
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 0088חלונות קיפ אמריקאי בקרות בנויים )בשירותים, מחסנים וחדרים נוספים( 

מתוצרת "קליל" או  ש"ע )המפרטים זיגוג ופירזול על פי רשימות בקטגוריות 

המפורטות לעיל. צורה ואופן חלוקה בהתאם לרשימת אלומיניום לביצוע שתוכן 

 ע"י הקבלן:

 

זכוכית בחלקים הקבועים ה .נהלהמידית לחלון בהתאם לבחירת  .2

מ"מ,  9+99+0זכוכית בידודית  –והנפתחים כמוגדר ברשימת האלומיניום 

 כל הזכוכית תהיה מחוסמת.

חלק מהחלונות )בעיקר בשירותים( יכול שיהיו עם  המנהלעל פי שיקול  .9

 זכוכית חלבית.

חלד, לא מגנטית. אורך המספריים -מנגנון המספריים יהיה עשוי פלדת אל .9

 היה מתאים לגובה האגף, על פי הוראות ייצרן המספריים.י

 .המנהלזווית פתיחת האגף על פי בחירת  .2
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 מסגרות חרש  .0/

 כללי /0.0/

ומפרט מיוחד זה חלק  95כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק   

  .עבודות בחוף, אלא אם נאמר אחרת - 9

       

 צבע מעכב בעירה 0.00/

הפלדה הנושאים תקרות מיקשיות יוגנו כנגד אש בצבע מעכב בעירה למשך  כל אלמנטי

 דקות, הכל לפי הנחיות היצרן. 998

 מדידה לפי טון קונסטרוקציה .
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 נגרות חרש  .00

 כללי /00.0

מפרט כללי )יצירת -80)מוקדמות(  88העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים  

מפרט כללי לעבודות צביעה.  99לנגרות אומן ופרק  סביבת עבודה יבשה לביצוע יציקות(

העבודות כוללות יצור, הובלה והצבה. ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי המפרט 

הכללי והנחיות הקונסטרוקטור. כל מוטות ההברגה, הברגים והאומים יהיו בורג יעודי 

יפול בצביעה או ש"ע, לאחר ט "TORX"לעץ עם ציפוי קרמי מוגן מקורוזיביות דגם 

מלח, ומשוקעים בתוך העץ. לא יהיו קוצים, זיזים בולטים -ומתאימים לאלף שעות בתא

 או כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה.

 במסגרת מכרז/חוזה זה על הקבלן לבצע את עבודות העץ ודמוי העץ )"פלדק"( הבאות: 

 .משטח מ"פלדק" בכניסה למבנה 

 "ספסל מחופה "פלדק 

 

 צים למשטחי עץ איפיון ע 00.00

 אפיוני עצים 

חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה או "פלדק" ע"ג קונסטרוקציה מקורות עץ אורן  

מ'  לכל פרט לפני  9לקטע מבוצע לדוגמה באורך  המנהלפיני. על הקבלן לקבל את אישור 

 המשך העבודה טרם ביצוע העבודה.

 :"פלדק" 

 .תוצרת "פלרם" או ש"ע P.V.Cדמוי עץ מחומר 

 ועל פי פרט. -יש להכין קידוחים עבור כל הברגים מראש 

 : עץ אורן 

העץ יהיה לאחר תהליך אימפרגנציה )חיטוי( בלחץ, עמיד לתנאי מזג אויר קשים 

 ולסביבה ימית.
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 משטחי עץ    00.05

             משטח מרוצף "פלדק"   /00.05.0

 שות מסוג כרשום בתכניותהעבודה כוללת התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדר 

. העץ יעבור תהליך של אימפרגנציה בלחץ. אספקת והתקנת כל ע"י המנהל אושרשיו

 הנ"ל כולל לוחות "פלדק" במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ.

יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ  מתאים  

 יא, נקי, ללא עיניים. סוג העץ ואופן הגימור לפי הפרטים. באיכות מעולה, חדש, יבש ובר

 .מ"רלפי  אופן המדידה: 

 

 ספסל מחופה "פלדק" בסמוך למבנה השירותים   00.05.00

העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקציית  

 מתכת, הגנה במידה ותידרש. 

וונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או קונסטרוקציית המתכת תהיה מגול 

 0סגורים בפח בעובי  08-בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות. יציקת יסודות מבטון ב

 מ"מ. 

ע"י  אושרושי התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות מסוג כרשום בתכניות 

ות וחיבורן . אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות "פלדק" במידות הנדרשהמנהל

 לקונסטרוקציית העץ.

 .מ"רלפי  אופן מדידה: 
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 תחנת שאיבה לביוב - 3חלק 
 בכתב הכמויות( 80)מבנה                            

 מוקדמות .00

 תיאור העבודה /00.0

לביוב המיועדת  של המפרט כוללת הקמת תחנת שאיבה בחלק זההעבודה המפורטת 

 המתוכננים בחוף ציבורי עין בוקק.לאיסוף השפכים מהמבנים הקיימים ו

 התחנה מיועדת להחליף תחנה קיימת בחוף )תחנת "מפלס נמוך"(.

צנרת  בהקמת התחנת נכללות כל העבודות הדרושות: עבודות הנדסה אזרחית,

 והתקנת ציוד אלקטרומכני. ואביזרים, עבודות חשמל, בקרה ומכשור ואספקה 

 

 לו"ז להקמת התחנה 00.00

יהיה בהתאם ללוח אבני הדרך במפרט התחנה כולל כל הנדרש בשלמות, הלו"ז להקמת 

 זה.

 בתקופה זו כלולים הגשת הציוד האלקטרומכני והחשמלי ואישורו ע"י המזמין.

רק לאחר הפעלת התחנה המתוכננת תתאפשר השבתת תחנת השאיבה הקיימת )"מפלס 

 נמוך"(.

שירותים ציבוריים( והיות יודגש כי שטח התחנה הקיימת מיועד להקמת מבנה אחר )

 שכך הקבלן מחוייב לעבוד בלו"ז המצויין לעיל.
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 עבודות עפר  ./0

 כללי /0./0

עבודות  - 9חלק זה והמפרט  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 בחוף, אלא אם נאמר אחרת .

 

 חפירות פתוחות זמניות 00./0

 פי ההנחיות הבאות :חפירות זמניות לבניית המבנה יבוצעו ל

 או מתון יותר . H9.9  :V9שיפוע חפירה זמני   א.

 מ' הפרש גובה . 9מ' יבוצעו כל  9.9ברמות אופקיות ברוחב מינימלי של   ב.

 יש לדאוג למרווחי עבודה מינימליים .  ג.

מ' מקו הדיקור העליון של  98את העפר החפור יש להניח במרחק של לפחות   ד.

 החפירה .

 

 השפלת מי תהום 05./0

 + .5.88תהום מי המשוער של פני קיים מפלס 

+, למשך כל זמן ביצוע העבודות  כמפורט בסעיף 9.98יש להשפיל פני מי תהום למפלס 

 עבודות בחוף . - 9של המפרט חלק  89.85
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 עבודות בטון יצוק באתר .00

 כללי /00.0

עבודות  – 9פרט חלק והמ 89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 בחוף , אלא אם נאמר אחרת .

 

 תבניות 00.00

יעשה על ידי מוטות י, חיבור התבניות בקירות 89.89.89 9בנוסף לאמור במפרט חלק 

הברגה מהירה )דיבידג( מפלדה המתחברים בהברגה לאביזר פלדה אוטם מים באמצע 

 מ"מ לפחות מפני הבטון . 99יש לחתוך האביזר עד לעומק לאחר פירוק התבניות  הקיר.

 א'., תת סעיף 89.80בסעיף  9חלק בתערובת כמפורט במפרט ייסתמו השקעים בקירות 
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 עבודות איטום .03

 כללי /03.0

עבודות  – 9והמפרט חלק  89כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 בחוף , אלא אם נאמר אחרת.

 

 איטום רצפות תת קרקעיות 03.00

שכבות של  9-גרם למ"ר ו 988בכמות  090GSם בטון רזה ע"י מריחת פריימר איטו

 ,מ"מ כ"א 9בעובי  Rמסוג  SBSיריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר 

 ס"מ . 98בהלחמה בחפיפה של 

 פליי . 0הגנת האיטום בניר טול 

 

 איטום חיצוני של קירות תת קרקעיים 03.05

שכבות יריעות  9-גרם למ"ר, ו 988, בכמות 090GSת פריימר איטום קירות כולל: מריח

מ"מ כ"א, בהלחמה  9, בעובי Rמסוג  SBSביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר 

 ס"מ .  98ובחפיפה של 

ס"מ, באמצעות ביטומן מנושב  9בעובי  F-98קר -הגנת האיטום בהדבקת פלטות קל

09/08 . 

 

 איטום צנרת 03.06

 SWELLבמעברים בקירות ותקרות יבוצע עצר מים מתנפח,כדוגמת סביב צינורות 

PROFILE SIKA  מותקן ע"ג מסטיק מתנפח מסוג  9998או  9989מסוג S SIKA 

SWELL  מ"מ . 9מ"מ ובעובי  98ברוחב 

 ס"מ מדופן הקיר. 0העצר ימוקם בעומק העולה על 

 

 תפרים 03.03

 ראות המפקח:הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והו

בכל הפסקות יציקה בין רצפה לקיר, משני צידי הקיר ייסתם התפר בחומר אוטם  .9

 9X9לרבות פריימר או שווה ערך, בחתך  WF 9 PROתפרים מסוג סיקה פלקס 

 ס"מ.

בהפסקת יציקה בין רצפה לקירות וכן בהפסקת יציקה בקירות ורצפות יבוצע  .9

 ואן "גילאר"., יבBENTORUBעצר מים מתנפח, דוגמת 

ס"מ מדופן  0העצר ימוקם במרכז עובי הקיר ובכל מקרה במרחק העולה על  

 הקיר.
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 איטום בורות רטובים 03.04

על כל השטח הפנימי של הרצפה , הקירות והתקרה של הבורות באופן המשכי ורציף יש 

 לבצע:

 הכנת השטח ./

תוך את כל הקוצים יש להכין את המשטח לנקותו מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לח 

ס"מ ולסתום את  9.9הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מדופן הקירות בעומק של 

חול, מים ו"סיקה  9צמנט,  9כל החורים, חורי סגרגציה וכד' בתערובת של 

 נפח המים( או שו"ע. 98%לטקס"  )

 הצפה .0

לאחר הכנת השטח לאיטום יש להציף את הבורות במשך שבוע ימים. הצפה זו  

ועדה לצורך הפעלת לחץ הדרוסטטי ובדיקת התנהגותם של קירות ורצפת הבטון. נ

 9ס"מ ובעומק  9במידה ויתגלו סדקים יש צורך לפתוח חריץ על גבי הסדק ברוחב 

ס"מ, לנקותו היטב ולהמתין לייבוש מלא ולמלא בעזרת סתימת מסטיק 

 או שו"ע. PRO HP2פוליאוריטן מסוג "סיקה פלקס 

 שכבת החלקה .5

בתוספת "סיקה לטקס" מדולל  9:9יש לבצע שכבת החלקה בתערובת מלט, חול  

מ"מ יש להחליק את הטיח בסרגל לשלושה  0-98-עובי השכבה יהיה כ 9:9במים 

 פעמים ביום. 9-9ימים,  9כיוונים ולבצע אשפרה 

 איטום .6

 9.9" או שו"ע בכמות של 989מריחות צמנטיות מסוג "סיקה טופ סיל  0ביצוע  

 ק"ג/מ"ר(. 0ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 

האיטום יכלול את כל שטח הרצפה וקירות הבריכה, כולל תקרת מיכל ובחפיפה  

 לשאר האיטומים בהתאמה.
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 מבחן לאטימת הבורות הרטובים 03.06

 ביצוע המבחן א. 

אחרי שהושלמה יציקת הבורות והבטון קיבל את החוזק הדרוש ואחר הרכבת  

ביצוע עבודות איטום חיצוני של קירות והמילוי החוזר מסביב  הציוד,אולם לפני

לבריכה, יבדקו הבורות במבחן של אטימות. הקבלן ינקה ויסיר את כל הלכלוך 

מהקירות והרצפה, יסתום זמנית את הפתחים של הבורות וימלאן במים עד לרום 

 המתוכנן.

ים בבטון. אם ימים כדי לאפשר ספיגת המ 9הבורות יעמדו מלאים במים במשך  

בתקופה זו תתגלנה דליפות, יתוקנו מקומות הדליפה אף אם יהיה צורך לרוקן 

 את הבורות ממים ולמלאם מחדש לאחר ביצוע התיקונים.

 לבחינת שיעור ההתאיידות באתר הבדיקה תבוצע כמפורט: 

מ' ובעומק  9.98הקבלן יציב על גבי משטח בטון באתר, גיגית מפח מגולון בקוטר  

"מ. הגיגית תוצב, כשהיא אופקית לחלוטין, על גבי משטח של אדני עץ ס 99

ס"מ מעל משטח הבטון, באופן שתתאפשר תנועת אויר  98עד  99-המוגבה כ

חופשית בתחתיתה. מדידת ההתייאדות, תיעשה באמצעות סרגל מסומן 

 בסנטימטרים ובמילימטרים והמחובר אנכית לדופן הפנימית של הגיגית.

סה ברשת, למניעת גישת בעלי חיים וכן תוגן ע"י גדר רשת היקפית הגיגית תכו 

 למניעת הפרעות בפעולתה התקינה ע"י עובדים בסביבתה.

ימים(,יעלו הפסדי המים על הפסדי ההתייאדות כפי  9אם בתום התקופה הנ"ל ) 

שייקבעו ע"י המתכנן, ייבדקו כל המשטחים החיצוניים של המיכל ע"י המפקח 

כתמים וסימני הדליפה הנראים לעין.הקבלן יתקן את כל הליקויים. ויסומנו כל ה

 ימים נוספים. 9לאחר מכן תתבצע הבדיקה למשך 

 H. כאשר H /1000שיעור איבוד המים המותר לאחר הפחתת ההתיאדות הינו  

 הוא גובה המים המתוכנן במיכל והבריכה. 

 

 המים לביצוע המבחן ב.

ושים להעברת המים, אגירתם, מילוי הבורות הקבלן יעשה את כל הסידורים הדר 

 , ריקונם, ניקוז המים בתום המבחן, לרבות שאיבה במידת הצורך.

בתום המבחן ינוקזו המים למערכת ניקוז עירונית. בזמן ריקון הבורות יאחז  

הקבלן בכל האמצעים כדי להגן על עבודות העפר והמתקנים הקיימים או 

 כל נזק או פגיעה,לשביעות רצון המפקח.המבוצעים באתר כדי למנוע מהם 

 

 איטום רצפות וקירות  03.08

 הכנת השטח א.

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל  

החומר הלא מודבק )כמו חול(. יש לסתום את כל החורים עקב סגרגציה בשטחי 

 98%ה לטקס" או שו"ע )חול ומים "סיק 9צמנט,  9בטון וכד' בתערובת של 

 מכמות המים(.
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 איטום ב.

 ק"ג למ"ר . 0בשתי שכבות ובכמות  989האיטום ע"י מריחת סיקה טופ סיל  

 

 איטום גגות 03.00

 הכנת השטח לאיטום גגות בטון: א.  

התשתית לאיטום תהיה בטון ברמת החלקה של "הליקופטר". באם התשתית  

יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום יש שונה מזו ואינה מאפשרת לדעת המפקח 

( 9:9לתקן ולהחליק את התשתית. תיקון והכנת התשתית תתבצע בטיט צמנט )

 המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן:

 מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית. (   9

 הרכב "שמנת הדבקה" )ביחד נפח(: 

 נפח מלט )צמנט פורטלנד טרי(. •

 קי וללא אבק.נפח חול דק, נ •

" או שווה ערך. אל 099מוסף הדבקה כגון "שחלטקס  98%"מי התערובת" יכילו  

 התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך בחישה מתמדת.

( בתוספת מוסף הדבקה 9:9יישום השכבה העיקרית ממלט או  בטון  רזה ) (   9

 מ"מי התערובת"(. 99%כנ"ל  )בשיעור  

 

 פועים לגגות בטוןיצירת שי ב. 

יצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפועים הנדרשים בתוכנית הגג , ביציקת  

 התקרה.
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 ג.   איטום ביריעות ביטומניות

 שכבת יישור והחלקה: ./

 השכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ההכנות( כמפורט: 

, בשיעור של "  )פזקר( או שווה ערך090מריחת "פריימר" כגון "ג'י.אס.  •

גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.  דגש מיוחד   988-כ

 יש לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.

)פזקר(,  09/08מריחת שכבה  עבה  של  ביטומן  חם  מנופח  מסוג   •

ויישור במגב רחב. המריחה תבוצע בשני מהלכים להבטחת מילוי 

את שכבת  הביטומן  ע"ג ההגבהות. חללים ופגמים קטנים.  אין למרוח 

 ק"ג למ"ר.  9-שעור  הצריכה כ

 המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת השכבה. •

 יריעות האיטום: . 0

יריעות האיטום תהיינה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות,  

 99%יריעה עליונה בגמר אגרגט מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת 

 . R, רמה S.B.Sפולימר אלסטומרי 

 גר'/מ"ר. 908מ"מ עם זיון לבד  פוליאסטר במשקל  0עובי היריעה  

 על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג היריעה לפני הנחת היריעות. 

 שכבת האיטום: .   5

 שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה מלאה. •

טחן אל שכבת היישור והחלקה ו/או היריעות תולחמנה במלוא ש •

 הכל בהתאם לפרטים )גג קירות ומעקות(. -לתשתית הבטון 

העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, בהתאם לתכניות והנחיות  •

 המפקח.

אופקי, אנכי, תודבקנה "יריעות חיזוק".  -בכל מפגשי מישורים שונים  •

השיטה "יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג ו

  המתוארים לעיל.

ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה יהיה  08רוחב היריעה  יהיה לפחות 

ס"מ מכל צד יהיו  98מעל לסדק או לפס המסוייד וכי לפחות 

 מולחמים היטב לתשתית.

 קצוות יריעות  אלו  "תגוהצנה"  לביטול  הקנט  הנוצר )"המדרגה"(. •

 הביצוע בשטחים האופקיים: •

תחל מאמצע הגליל כלפי  הקצוות,  וזאת לאחר  הדבקת היריעות 

שהיריעה  נפרשה  ויושרה וגולגלה  חזרה  משני קצותיה אל מרכז 

 היריעה.

 שינוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח.

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמיד מהצד הנמוך אל  •

תחל   הצד הגבוה, אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח.  העבודה 

 תמיד  סביב  פתחים  )כגון  מרזב וכו'(.
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בכל  מקום  בו  תודבקנה  שכבות  נוספות,  כגון  מעל "יריעות חיזוק"  •

או "יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה העליונה כלפי אלה 

 של השכבה התחתונה.

 שיעור החפיפות: •

מ, ס" 98אלא אם נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של 

ס"מ מפינות. מכל מקום, יריעת  98מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 

 ס"מ מעבר לפינה. 99איטום תופסק במרחק של 

בכל מקום בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר 

משכבה אחת, תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי התחתונה 

 יריעה. 9/9ברוחב של 

י הגבהות, מעקות וכו'( "יריעות חיפוי" "יריעות חיפוי" )הגנה באזור •

)"פלשונג"( תודבקנה החל מגובה המצויין  בפרטים  )מפני  שכבת  

ס"מ על  99האיטום  האופקי(  ע"ג המעקה, או אף המים  ו"תרד" עד 

פני שכבת האיטום האופקי.  יריעת החיפוי  תהיה מהסוג המשמש את 

 שכבת האיטום העיקרית.

ל המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל קיבוע רצועות חיפוי ע •

אלומיניום מתוצרת מתכות ארד או ש"ע. מילוי המרווח שבין הפרופיל 

והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאריתני או אלסטומרי 

 ביטומני.

 אמצעי הבטחה וזהירות: •

סמוך  לפני  ההדבקה  יש  להסיר  את  שכבת  ההגנה  כגון פוליאטילן 

 יימים כאלה.וכו', אם ק

 על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )"שפכטל"( ו"לגהץ".

 הלבנת חיבורים •

בתום בדיקת ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות 

 .המנהלבאמצעות צביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באישור 

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה. •

   

 בידוד טרמי ד.

 מ"מ . 9ונחו לוחות קל קר מחורצים בעובי מעל שכבות האיטום י 

ס"מ . החצץ ירחץ בטרם  9מעל המערכת המבודדת תפוזר שכבת חצץ בעובי  

 פיזורו על הגג .

 

 בדיקת אטימות ה.

ידי הצפתן בכל שטחן -בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על 

שאי להאריך שעות. המפקח יהיה ר 99ס"מ לפחות במשך  9במים בגובה של 

תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים 

 הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.
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אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על  

יה לשביעות רצונו של ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תה

 המפקח.

  

 מדידה לתשלום 0/.03

 המדידה לצורך חישוב כמויות תהיה בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע.

 יח' מדידה:

 במ"ר -איטום רצפות תת קרקעיות

 במ"ר -איטום חיצוני של קירות תת קרקעיים

 יח' -איטום צנרת במעבר רצפה, קירות ותקרות

 במטר אורך קיר -איטם תפרים

 במ"ר -ום פנימי של בורות, רצפה קירות ותקרהאיט

 מבחן אטימות בורות רטובים לא ימדד. כלול במחירי עבודות האיטום.

 במ"ר -איטום גגות

 במטר -איטום רולקות

 במ"ר -בידוד טרמי ושכבת חצץ

 

 

 



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 תחנת שאיבה לביוב -5 חלק

-222-  

 

 

 עבודות נגרות ומסגרות אומן .04

 כללי  /04.0

פתיחה עם מגמת  -פתיחה ימנית כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה. 

מחוגי השעון. כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי 

 ויעמדו בהתאם למקרה בדרישות התקן הישראלי הרלוונטי.   80הבינמשרדי פרק 

יש לבדוק בבנין את כל מידות הפרטים לפני התחלת הביצוע ולהודיע למפקח על כל אי 

ות בפועל לבין המידות המצויינות ברשימה לצורך קבלת הוראות לגבי התאמה בין המיד

 המידות הקובעות. חומרים יהיו בהתאם למפרט להלן ובפרטים הרלוונטיים.

 

 משקופים  04.00

 .מ"מ 9יבוצעו מפח מגולבן בעובי 

ס"מ. משקופי פח ימולאו בבטון דליל.  08המשקופים יעוגנו למזוזות פתח הבניה בכל 

יחוברו אל פתח הבניה לפני הטיח ויכללו חריץ להפרדה בצבע. כמו כן  המשקופים

המשקופים יהיו מגולבנים וצבועים בצבע פוליאסטר בצביעה אלקטרוסטטית , גוון 

 . המנהללבחירת 

 

 מכסים 04.05

, עשויים מפח רצפה "מונע החלקה", עם ידיות הרמה 990המכסים יהיו מפלב"מ 

או שווה ערך מאושר. המכסים יושענו על פרופילי  מפלב"מ המסופקים ע"י "סקופ"

פלב"מ זוויתיים שיסופקו ע"י הקבלן ויותקנו בפתחי הבטון בעת היציקה. כמו כן, 

 ירותכן פרופילי חיזוק לאורך הפתח למניעת כפף של המכסים. 

 

 שבכות לתעלות  04.06

ינות במקומות המצויינים בתכניות יספק הקבלן ויתקין שבכות במידות המצוי

 בתוכניות. 

מ"מ. מידות  99בעובי  ASTM-00השבכות תהיינה מפיברגלס, עמידות באש לפי תקן 

 מ"מ. X 90 90החור: 

" בצבע ירוק(, המשווקות ע"י חברת "סקופ", ORTHO" )ציפוי "Aהשבכות יהיו "דגם 

 או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.

 

 סולמות 04.03

לן ויתקין סולמות במידות הכלליות במקומות המסומנים בתוכניות יספק הקב

. במספר מקרים, כאשר אין קיר קרוב לסולם, לא יעוגן 9המופיעות בפרט סטנדרטי מס' 

 הסולם אל הקיר אלא רק אל תקרת ורצפת המבנה. 

הצינורות מהם יבנו הסולמות וכן כל הברגים ושאר  9בניגוד לאמור בפרט סטנדרטי מס' 

הצנרת והריתוכים יעברו  98סקדיול  990ו מפלב"מ האביזרים המשמשים לעיגונו יהי
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 פסיבציה וליטוש.

עבור הסולמות ישולם לפי מ"א כאשר האורך מוגדר בפרט הסטנדרטי בהתאם לסוג 

 הסולם.  המחיר יכלול ייצור, אספקה והתקנה. 

  

 מעקות אלומיניום  04.04

ט התייחסות המעקות יעמדו בכל דרישות התקנים שבתוקף גם אם המפרט להלן משמי

 לדרישה מדרישות התקנים.

מעקות ומסעדים, כוללים השלמת תוכניות ייצור מפורטות ע"י הקבלן כולל חישוב 

ותכנון פרטי חיבורים ועיגון למבנה. המעקות החרושתיים יובאו לאתר בצורה 

מודולרית. ההרכבה באתר תתבצע ללא צורך בריתוך או קידוח למעט חיבור הבסיס אל 

שימוש ביחידות המודולריות והמחברים התואמים. בכל מעקה בסמוך לקיר  הבטון ותוך

יעוגנו הצינורות האופקיים לקיר המבנה בנוסף לעיגון עמודי המעקה. המעקות יהיו 

 (. 9550) 9909מאלומיניום וייוצרו לפי ת"י 

 ALמסוג  ASTM-6063-T5עשוי מאלומיניום בהתאם לתקן  -( handrailמאחז היד )

MG 0.75I AL ( עם שכבת צריבה כימיתanodized בעובי )מיקרון לפחות. קוטר  99

מ"מ  08( יהיה kickplate-ואזן רגל kneerail-המוטות האופקיים )מאחז יד, אזן ברך

 לפחות.

 ASTM-6063-T5עשוי מאלומיניום בהתאם לתקן  -( Stanchionצינור העמוד )ניצב( )

מיקרון לפחות.  99( בעובי anodized)עם שכבת צריבה כימית  AL MG 0.75Iמסוג 

מטר  9.9מטר. גובה העמודים יהיה  9.9המרחק בין העמודים )הניצבים( לא יעלה על 

 מ"מ. 98-לפחות מעל משטח הבטון אליו מחובר המעקה. קוטר העמוד לא יפחת מ
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 מעקות פלב"מ 04.06

ארו לעיל. במקום מעקות האלומיניום שתו 990הקבלן רשאי להציע מעקות מפלב"מ 

במידה ויבחר הקבלן לעשות זאת, יהיה צורך באישור המזמין לאספקת מעקות אלו. 

 .990למעקות מפלב"מ יהיו כל ברגי העוגנים ואביזריהם מפלב"מ 

כל התנאים הכלליים שפורטו לעיל בנוגע למעקות האלומיניום כמו: הגשת תוכניות 

ם יהיו תקפים גם למעקות וחישובים, נציבות ואופקיות ועמידה בתקנים ישראלי

 הפלב"מ.

 

 עמודי תמיכה לצינור   04.08

במקומות המסומנים בתוכנית יותקנו עמודי תמיכה טלסקופיים לצנרת שיבוצעו עפ"י 

אך בניגוד למצויין בפרט הסטנדרטי, העמודים יהיו עשויים  99פרט סטנדרטי מס' 

 .990מפלב"מ 

 

 שבכות כבדות מפלדה לתעלות ניקוז 04.00

קומות המצויינים בתכניות יספק הקבלן ויתקין שבכות פלדה כבדות לתעלות ברוחב במ

 ס"מ, כמצויין בתוכניות.  08-כ

מ"מ נטו בין שני  90מ"מ במרווחים של  90/08השבכות תהייה עשויות מפרופילי פלדה 

ניצב למימד האורך של תעלת הניקוז. השבכה  -פרופילים סמוכים. כיוון הפרופילים 

כיוונים.  0-ק"ג למקטע. לכל מקטע תהייה מסגרת מ 98במקטעים השוקלים עד תיוצר 

 השבכה תוצב על גבי תושבת מפרופילים המעוגנת בבטון. 

 השבכה וכן פרופילי התושבת יגולוונו באבץ חם.

מחיר שבכה יכלול ייצור, אספקה והתקנת השבכה כולל עיצוב השקע עבור הפרופיל עליו 

 קת והתקנת פרופיל התושבת ועיגונו.  תוצב השבכה וכולל אספ

 המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י מ"ר.

  

 מכסאות אלומיניום 0/.04

במקומות המצויינים בתכניות יספק הקבלן ויתקין מכסאות אלומיניום. המכסאות יהיו 

מ"מ בהתאם למידות המכסה ויכללו פרופילי חיזוק במידת הצורך. המכסאות  9-9בעובי 

יחידה אחת או ממספר יחידות עפ"י הנחיות המפקח. המכסאות יהיו ללא יהיו עשויים מ

 צירים ועם ידיות הרמה.  

מחיר המכסה יכלול את כל הדרוש לקבלת מוצר מושלם כולל עיצוב השקע עבור 

 הפרופיל עליו תוצב השבכה וכולל אספקת והתקנת פרופיל התושבת ועיגונו.  

 המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי ק"ג.

 

 משטחי ומדרגות שירות  //.04

במקומות המצויינים בתוכניות יספק הקבלן ויתקין משטחי ומדרגות שירות. 
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. המשטחים והמדרגות יהיו מפלב"מ 980המשטחים, המדרגות והעמודים יהיו מפלב"מ 

דהמשווקים ע"י חברת "סקופ",  A דוגמת "משטח דריכה בטיחותי מובלט דגם  980

 .80-0099888טלפון: 

דת המשטחים תהיה עפ"י מ"א תוך ציון רוחב המשטח. המדרגות ימדדו כחלק מדי

מהמשטח ואורכן )לאורך הקו הישר המהווה את המהלך המשופע( יתווסף לאורך 

המשטח. מחיר הפרופילים, העמודים והמעקות כלול במחיר המשטח. המחיר יכלול 

 ייצור, אספקה והתקנה. 

 

 טיפול שטח למוצרי פלב"מ 0/.04

מנת להבטיח את העמידות של הפלב"מ בפני קורוזיה, הן בחומר שלא עבר טיפול על 

במפעל והן כתוצאה ממאמצים מקומיים כגון עיבוד מכני, כיפוף, השחזה וכו' יש לטפל 

 בפני השטח ע"י צריבה ופסיבציה. 

מיקרון והיא תבוצע בנוזל, משחה  9עד  9מטרת הצריבה להסיר מפני השטח שכבה של 

פלואוריט וחומצה חנקתית. הקבלן יעביר -ס המבוססים על חומצה הידרואו תרסי

לאישור המפקח הצעה למפרט מדוייק של העבודה והחומרים בהתאם לשיטת העבודה 

 בה יבחר.

 

 עבודות ציפוי, צביעה ואיטום 5/.04

 אלמנטי מסגרות יצבעו במערכת צביעה כמפורט להלן:

ים של צבעים מתוצרת "טמבור". הקבלן הצבעים המפורטים להלן הינם שמות מסחרי

 רשאי להציע לאישור המפקח מערכת צביעה שוות ערך מתוצרת אחרת.

" 0898אלמנטים מגולוונים "ווש פריימר" מתוצרת "טמבור"; יסוד אפוקסי " א.

מיקרון כל שכבה. זמן ייבוש בין  988" בעובי 980ושתי שכבות ציפוי אפוקסי "

 שעות לפחות. 99 -השכבות 

" ושתי 0898; יסוד אפוקסי "9.9Saניקוי חול בדרגה  -אלמנטים לא מגולוונים   .ב

 " כנ"ל.980שכבות ציפוי אפוקסי "

 יצבעו בצבע סופרלק לבן. -אלמנטים מפיברגלס  ג.

 להלן. 0.90כל מוצרי הפלב"מ יעברו טיפול שטח כמפורט בסעיף  ד.

 

אין לספק לאתר אלמנטים שלא יודגש בזאת כי צביעת היסוד תעשה בבתי המלאכה וכי 

 נצבעו בצביעת יסוד.

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים לעבודות מסגרות אומן 6/.4

אין בכתב הכמויות סעיפים נפרדים למשקופים. מחירם כלול במחיר כל פריט   א.

 ופריט.

ים המדידה לפי חתיכות קומפלט כולל פירזול, בריחים, מנעולים, ציפויים, סטופר  ב.

 ומחזירים אוטומטיים, מנעולי בהלה.

 המחירים כוללים זיגוג וצביעה.  ג.
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מחירי המשקופים כוללים את גילוונם, המילוי בבטון והצביעה. יתכנו גוונים   ד.

 שונים למשקוף ולדלת ועלותם כלולה במחירי היחידה.

 המחירים כוללים התאמת רב מפתח כנדרש לפי אזורים.  ה.

לקבלן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי שהוא  כהנחיה כללית  ו.

מופיע בכתב הכמויות, יכלול במחיר יחידתו את כל הנדרש לפי התוכניות, 

לביצוע מושלם וסופי במקומו בבנין וזאת אפילו אם כל  –המפרטים וכו' 

הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתוכניות או במפרטים, אולם הם דרושים 

 ע מושלם.לביצו

עבור ציפוי צביעת אלמנטי המערכות וטיפול השטח במוצרי פלב"מ, לא ישולם   ז.

 בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה. 

 מעקות ומסעדים  ח.

מסעד יד מחומר  -של המפרט הכללי לעבודות בניין  8088.98בניגוד לאמור בסעיף   

 רי המעקה.שונה משל המעקה, לא ימדד בנפרד ויחשב ככלול במחי
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 עבודות חשמל .08

 כללי /08.0

במבנה תחנת שאיבה לביוב ה פרק זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, פיקוד ובקר 

 החדשה.

 

 תיאור העבודות   08.02

 ביצוע לוח חשמל ובקרה.  -

 ביצוע מערכת בקרה לרבות תוכנה.  -

 הזנת חשמל למנועים/משאבות.  -

 למערכות הפיקוד השונות בתחנה. הזנות חשמל  -

         

 תאום עם גורמים אחרים 08.03  

בכדי לקבל  באחריות קבלן החשמל לבוא בדברים על חב' החשמל וחברת "בזק", א.

הנחיות בנוגע ל הכנות הדרושות לחיבור החשמל הטלפונים ולבצעם בהתאם 

 ידם ובתאום עם המפקח.-ובמועד כנדרש על

אם את עבודתו עם העבודות המתבצעות באתר ע"י אחרים  הקבלן החשמל ית ב.

ויבצע את עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות אחרות, במטרה לסיים את עבודתו 

 בהתאם לתקופת הביצוע שנקבעה.

 

 רשימת ציוד ואביזרים חשמליים  08.04

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים להתקנה  באתר. 

 הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך אישורו לפני רכישת הציוד.על 

 

 חומרים  08.05

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה, מאושרים ע"י מכון התקנים 

הישראלי ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם. היועץ  

ו/או הדגמה של חומרים  קבלן כל מידע  ו/או תיאור טכני או המזמין רשאי לדרוש מה

אביזרים, ציוד חשמלי וכד' לפני מתן אישור להשתמש בהם, ואף לדרוש תעודת אישור 

מכון התקנים לאביזרים השונים. ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם 

עדית של הקבלן לטיב יידרש. אישור כנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה  והבל

החומרים המסופקים על ידו, לתקינותם והפעלתם, כפי שמוגדר במפרט זה ו/או תקנים 

 אחרים.

 

 אישור לפני ביצוע  08.06

לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן את אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התכניות 
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שור של היועץ או שברשותו וכן הקשורות לפרטי ביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אי

 המפקח.

 

 איזון פאזות  08.07

תוך חודש מהשלמת המתקן, ייבדק העומס על הפאזות ויאוזנו במידה ואינן מאוזנות 

 ע"י שינוי החיבורים בלוחות. עבור בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.

 

 שילוט מוליכים וכבלים  08.08

 שלט סנדוויץ' חרוט.כל קבוצת מהדקים תסומן באמצעות     08.08.1

ליהם עספרי פלסטיק מסימון ע"י  -כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית    08.08.2

 חרוטים המספרים.

 כל גיד יסומן באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי.    08.08.3

מ' לפחות, כל חדר  98כל כבל המותקן בתעלות או על סולמות או בצינורות ישולט כל    80.80.0

מיציאה מלוח חשמל. השילוט יהיה סנדוויץ' בצבע שחור עליו חרוט מס' המעגל ושם ו

 לוח החשמל המזין כבל זה.

ובכל שוחה.  בטון כבלים המותקנים בחפירות ישולטו ביציאה מלוח החשמל, בתעלות  80.80.9

בתוך שוחות ישולטו הכבלים ע"י דיסקיות אלומיניום בהן יוטבע מס' המעגל, שם הלוח 

 זין, חתך וסוג הכבל.המ

תשולם כל תוספת כספית  השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח או אביזר כלשהו ולא    08.08.6

 עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.

יכללו: מס' מעגל, שם ולוט לוחות חשמל יעשה משלטי סנדוויץ' פלסטיים חרוטים שי 80.80.9

 ל בהתאם לתכנית.החדר או האזור. סוג המעג
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 אופן ביצוע התקנות חשמל 08.09

תקנות המצורפים,  התקנות יבוצעו לפי חוק החשמל, המפרט הטכני, מפרטים שאינם 08.09.1

 והתכניות.

פי.וי.סי בצינורות פלסטי  בהתקנה סמויה תה"ט יותקנו מוליכים מנחושת עם מעטה  08.09.2

 כפיף כבד. לא יתקבלו צינורות שרשוריים.

פלסטי קשיח כבד  בתוך צינורות N2XYבהתקנות גלויות עה"ט יותקנו כבלים מסוג  08.09.3

בפינות, יש לבצע קשתות בצינור עם מופות ולא  )אלא אם נדרש אחרת בגוף התכנית(.

 חשופים. כבלים 

שיותקנו בצינורות משוריינים  N2XYהזנות לאבזרי פיקוד ומשאבות יבוצעו ע"י כבלים  80.85.0

יבוצע חיבור ע"י אנטיגרון   -הפיקוד, מפסק או מנוע  טה פי.וי.סי. בחיבור לאביזרעם מע

יהיו מגולוונים.  -המותקנים עה"ט  . צנרת תחוזק ע"י שלות. IP65מוגן בפני מים  

בפינות יש לבצע קשתות. יש להאריק את הצינורות ולוודא רציפות הארקה לכל אורך 

 הצינור.

 

 קופסאות הסתעפות 80.85.9

 ע"י ברגים. נסגרהקופסאות התפצלות בהתקנה סמויה תה"ט יהיו עם מכסה  א.

 קופסאות התפצלות להתקנה גלויה עה"ט יהיו עם מכסה נסגרע"י ברגים. ב.

בצע ללמשנהו, יש  ראה דרישות מיוחדות בתכניות. בהזנת מגוף תאורה אחד  ג.

 קופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפות  בתוך גוף התאורה.

בהתקנת מ"ז, שקעים וכד', יש להקפיד שיותקנו בקו אחד, ללא הפרש גבהים  ד.

 ביניהם.

 

 לוחות חשמל  08.10

מבנה לוחות חשמל יהיה לפי המפורט בתכניות בניית הלוחות וצביעתם יענו לדרישות  80.98.9

באחריות הקבלן לאטום לוח אחרי חיבור כל הכבלים  08.05והנחיות של מפרט הכללי 

 61439-2יצוע מע' גילוי וכיבוי אש. הלוחות יבנו לפי תקן ת"י לצורך ב

 (1-60439 IEC . ) 

על היצרן להיות בעל ניסיון ומתן יעוץ לייצור לוחות חשמל והינו תחת ביקורת שוטפת     08.10.2

 של המחלקה לבקרת איכות של מכון התקנים הישראלי.

ייצור מפורטות לאישור המתכנן. שיטת  לפני ייצור הלוח, על היצרן להגיש תכניות 80.98.9

תכניות  יכללו את  C.E.Iאו  E.D.Vהסימון בתכניות תהיה לפי התקן הישראלי או 

מראה פני הלוח עם דלתות/פנלים סגורים. וכן מראה תנוחת הציוד בלוח ללא 

פנלים/דלתות כולל חתכים. התכניות יכללו רשימת  אביזרים מלאה עם ציון דגם 

צרן, נתונים טכניים וכן פירוט וסימון פסי צבירה, מהדקים ומספורם המוצר, שם הי
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 וכד'.

רק לאחר שאותן תכניות ייצור אושרו ע"י המפקח והמתכנן, תוך הכנסת שינויים    08.10.4

 לביצוע הלוחות. ותיקונים במידה ונדרשו, רשאי הקבלן לגשת

שונים בהתאם  צבועים בצבעים המוליכים שבתוך הלוחות יושחלו בצינורות בידוד    08.10.5

התקן העדכני ביותר. מוליכים  לתפקידיהם )פאזה, אפס, הארקה(. הצבעים לפי 

ממ"ר ומעלה יחוברו אל פסי צבירה, מפסיקי זרם וכד', באמצעות נעלי  10שחתכם הוא  

כבל ודסקיות נחושת. כל חיבור נעל כבל לכל סוג כבל וחתך, יבוצע עם בידוד מסוג שרוול 

וץ. יש להקפיד על כך שהמוליכים ייקבעו בקבוצות בצורה מסודרת ללא צפיפות מתכו

והצטלבות ביניהם, על מנת לאפשר התמצאות נוחה של חיבורי המוליכים בין האביזרים 

 שונים בלוח.

האביזרים והמכשירים על הלוחות וכן המעגלים השונים, יסומנו באמצעות שלטים בגודל 80.98.0

כל לפי העניין, כשהכתיב חרוט בתוך גוף השלט, כדוגמת סנדוויץ' מתאים ורצופים, ה

פלסטי בעל שני גוונים. כמו כן יש לסמן גם את האביזרים שבתוך הלוח. כל אביזר 

במספרו ו/או ייעודו. המוליכים ישולטו ע"י שרוולי סימון. כל שלט על הפנלים או על 

 קונסטרוקציה יחוזק ע"י ברגים ודבק.

וד החשמלי יחוזק לקונסטרוקציה פנימית מברזל מגולוון מנוקה באופן שרק ידיות הצי   08.10.7

המפסקים, ראשי המאמ"תים, נתיכים ומכשירי מדידה יראו מבחוץ. יש לדאוג לגישה 

נוחה אל כל חלק או אביזר בלוח, באופן שאפשר לפרקו או לטפל בו בלא לפרק אביזר 

 ר.אחר או מוליכים שאינם שייכים לאותו אביז

 DIN -  43671הלוח יכלול פסי מבודדים בהתאם לטבלאות היצרן המקורי או לפי תקן   08.10.8

פסי הצבירה  ובלבד שיתאימו מכנית ללוחות הדינמיים בזרמי קצר בהתאם לתכנית.

 יהיו מדורגים, בכדי לאפשר נוחות גישה.

והארקה. כמו  R.S.T.Nשל  פסי הצבירה יהיו צבועים לכל אורכם ויסומנו בסימון ברור   08.10.9

 שקוף למניעת מגע מקרי.  כן, על פסי צבירה ומהדקי כניסה יש להתקין לוח פרספקס

 כניסות ויציאות מהלוח יהיו מלמטה מלמעלה דרך פתחים מתאימים. 08.10.10 

והיציאה לפי המפורט  על יצרן הלוח להכין כנות מתאימות לחיבור כל כבלי הכניסה  08.10.11

ו/או לפי המגעים הקיימים והנוספים וכן לכניסות ויציאות כבלים מלמטה ו/או  בתכניות

 מלמעלה בהתאם למקרה.

 כל אביזרי הלוח יהיו בעלי תו תקן של אחד מהרשומים להלן:                         08.10.12

 .I.E.C ,V.E.D. ,U.L או לפי תקן ישראלי. הם יתאימו לזרמי רצף לפי .V.E.D  כפי

 רש בתכנית.שנד

וולט לפחות וציוד חד פאזי יתאים לעבודה  500ציוד תלת פאזי יתאים לעבודה במתח    08.10.13

 וולט לפחות. 250במתח 

אמפר, יהיו מהסוג שניתן יהיה להוסיף להם אביזרי  50אוטומטים מעל -מפסקים חצי  08.10.14

 ת זרם טרמית ומגנטית.עזר, כגון: סליל הפסקה, מגעי עזר, אפשרות וויסות וכוון יתר

מנתקים ומפסקים מחליפים יתאימו לניתוק בעומס מלא. המפסק יהיה מסוגל לבצע    08.10.15
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 פעולות מכניות. 10,000פעולות בעומס הנקוב וכן  500לפחות 

( עם תאי H.R.Cמנתקי נתיכים יאפרו ניתוק תחת עומס ויהיו בעלי כושר ניתוק גבוה ).  08.10.16

 כיבוי קשת.

המגען מהלוח. מגעי  יהיו מהסוג שבהם ניתן להחליף סליל ללא פירוק  -מגענים    08.10.17

וקטלוגים של התאמת המגען לסוג העומס  המגען יהיו מסומנים. ליצרן יהיו טבלאות 

 הנדרש. 

מ"מ. המכשיר יתאים  144X144מ"מ או  96X96יהיו בגודל סטנדרטי  -מכשירי מדידה   08.10.18

, ויתן קריאה מדוייקת 1.5%דיוק  עםמעלות צלזיוס  40ום טמפ' עד לעבודה בתח

 ואחידה גם בשינוי טמפ'. 

מ"מ. כל הנורות יהיו מסוג  30או  22יהיו בקוטר סטנדרטי של  -לחצנים ונורות סימון    08.10.19

LED - MULTI נוריות יהיו עם אפשרות החלפות עדשות נורות שרופות ניתן להחליף .

 מלפנים.

יהיו מתוצרת "הנדסת הספק" או ש.ע. אספקת המתנעים כוללת חיבור,  -מתנעים רכים   08.10.20

 ויסות וכיול התנעה.

יורכבו על מסילה. החיבור למהדק יתבצע ע"י פחית מצופה ניקל או כסף או אבץ  -מהדקים 80.98.99

סידור מיוחד  )ולא ע"י בורג(. ניתן יהיה להפריד כל מהדק בקלות וכן המהדק יהיה עם

 וקבוע לסימון, שילוט ומספור. המהדקים יהיו מסוג ווידמילר

 חלד מצופים כרום או ניקל.-כל הברגים יהיו ברגי אל   08.10.22

על הקבלן לקחת במקום מידות של הגומחות המיועדות ללוחות חשמל לפני התחלת    08.10.23

 הלוחות לנישות הקירות. התכנון המפורט של הלוחות. הקבלן אחראי להתאמת מידות

 הפנלים יסגרו באמצעות אומי כתר עם אפשרות פתיחתם גם ע"י מברג.   08.10.24

מתכולת   35%בשיעור של  מחיר הלוחות כולל השארת מקום רזרבי עבור ציוד נוסף   08.10.25

 הציוד הקיים, אלא אם נדרש יותר תכניות.

הלוח למקום המיועד ועל הכנסתו לתוך הבניין. הקבלן אחראי על התאמת גודל ומבנה   08.10.26

ייבנה הלוח בחלקיים אשר יאפשרו הכנסתו למבנה. על הקבלן להתאים  -)במידת הצורך 

 מידות חלקים לפתחים שבמבנה.

 מחיר הלוח כולל הובלה, פריקה, העברה עד למקום המיועד לו וחיבור המעגלים.  08.10.27

 , סימנס , קלוקנר מילר. ABBת אחת החברות: הציוד בלוחות יהיה מתוצר 08.10.28

 

 מערכת הבקרה -יצרני לוחות חשמל   08.11

 . ISO-9000יצרן הלוחות חייב לעמוד בביקורת מכון התקנים הישראלי ובעל אישור 

                           

 כבלים למתח נמוך   08.12

אחת רצופה וללא מופות לכל אורך  הכבלים ממקור ההזנה ועד לצרכנים יהיו מחתיכה   08.12.1

 הכבל.
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ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול )לא יתקבל כבל  6מעל חתך   08.12.2

 בחתך סקטוריאלי(. הכבלים יהיו תרמופלסטיים.

 

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים ו/או הבריטים.   08.12.3

וולט. באם  1,000יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר  בגמר ההתקנות

הכל בהתאם לתקן  -דקות  10למשך  ק"ו חילופין 3.4יידרש ייבצע גם בדיקה במתח 

 , הוצאה עדכנית.547הישראלי 

לא יתקבל כבל  - ת שם היצרן ואת תאריך הייצור שלועל הכבל יסומן לכל אורכו א  08.12.4

 .תאריך ייצור ישן

א ולבדיל(  )מצופה ובדל" נעלי הכבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג "נעלי כבל אלומיניום   08.12.5

 כתיות.-יותר שימוש בנעל כבל עם דסקיות דו

 מהשני, כמפורט להלן: כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים אחד   08.12.6

 ס"מ. 10-מרחק בין כבלי מתח נמוך  •

 ס"מ. 30-תח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאודמרחק בין כבל מ  •

להתקנת הכבלים  בכתב לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש את אישור המפקח  •

 מפורט לעיל.כ

 

 חפירה להנחת כבלים  08.13

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע במקום העבודה וביסס את  

שולים הקיימים. לא תוכר שום תביעה הנובעת הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע ו/או המכ

 מתנאי חפירה מיוחדים וכד'. עבודות עפר כוללות את שירותיי הלוואי האלה:

 
 סילוק הצמחייה העליונה על שורשיה. (1)

 ובאישור. הוצאת האדמה החפורה ואחסנת באופן זמני בקרבת מקום  ( 2)

 פילוס, יישור והידוק תחתית החפירה. (3)

 האדמה החפורה. סילוק (4)

 
חפירת התעלה להנחת כבל או צינור תעשה בעומק וברוחב שנדרש בתכניות. תוואי  

החפירה יעבור דרך קיר בטון, אספלט, מרצפות, שבילים וכד'. התוואי המדויק יאותר 

 בשטח ע"י הקבלן ויסומן בסימון יתדות לאישור המפקח.

ר המפקח לפני הנחת הכבל ו/או טעון אישו -מפלס קרקעית החפירה, יישור והידוק  

 הצינור.

ים בשכבה -לאחר אישור התעלה ע"י המפקח, ימלא הקבלן את קרקעית החפירה בחול 

ים בעובי -ס"מ. לאחריה יונח הצינור או הכבל ושוב תמולא שכבת חול 10בעלת עובי של 

 ס"מ מעל הכבל שהונח. 10

ס"מ  20בשכבות של  מעל שכבת מילוי החול השנייה, ימלא הקבלן את החפירה 



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 תחנת שאיבה לביוב -5 חלק

-222-  

 

 

 מהאדמה החפורה ויהדק לאחר כל שכבה.

 אין להשתמש לצרכיי מילוי התעלה בשברי סלע, אבנים, פסולת, חומרים אורגניים וכד'. 

ס"מ  16ס"מ מפני הקרקע, יניח הקבלן סרט סימון פלסטי תקני ברוחב  30בעומק  

כבל  -וש שפות: "זהירות מ"מ בצבע צהוב עשוי פוליאתילן ועליו כתוב בשל 0.15ובעובי 

 חשמל מונח באדמה".

לאחר מילוי התעלה יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו, יסלק את עודפי החפירה למקום  

אשר ייקבע ע"י המפקח וינקה את השטח מכל לכלוך ופסולת הקשורים בעבודות 

 החפירה.

אי מובהר ומודגש בזאת, שרואים את הצעת הקבלן כהצעה שלקחה בחשבון את תוו 

החפירה דרך קירות בטון, שבילים, מדרכות, כבישים, אבני מדרכה וכל מכשול אחר 

בהתאם לתוואים המתוארים בתכניות הכוללות: חציבה או עבודת ידיים, ניקוי, יישור 

 של כל שטח החפירה והחזרת השטח ו/או המצב לקדמותו, לשביעות רצון המפקח.

 מור על מרחקים כדלקמן:בהצטלבות כבל ההזנה עם שרות אחר, יש לש 

 
 ס"מ.  20 - בהצטלבות בין כבלי מ.נ. א.

 ס"מ. 50 - בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב ב.

 ס"מ. 50 -בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור טלפון  ג.

 
ל עקרקעית פתוחה, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגן -בעת השארת החפירה התת 

לבצע והחפירה  דפנות על והותקנו בחפירה הנ"ל, להגן  הצינורות שהותקנו במידה

 אמצעי שילוט וסימון זוהרים בלילה.

 

 ברגים 08.14

כל הברגים, האומים והדסקיות המותקנים באביזרים השונים, כגון תעלות, חיזוקים,  

מפסקים בלוחות וכד' יהיו מפלב"מ. מחיר הברגים כלול במחירי האביזרים השונים 

 ם או אותם מחזיקים.בהם הם מורכבי

 

 צביעה   3/.08

מחיר כל אביזרים כוללים את צביעתם. אלמנטים מגולוונים ייצבעו רק לפי דרישה  

 2)   , שכבה ווש פריימר וייבוש 1-32מפורטת כדלקמן: )לפי טמבור(. נקוי שומן מדלל 

הצביעה חלקים(, שכבת אנטי רוסט אדום וייבושה, צבע סופי מיובש בתנור בגוון הדרוש. 

 תבוצע ע"י קומפרסור ואקדח או ע"י טבילה מלאה.

חלקי ברזל שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול + מברשת ברזל, הסרת שומן  

+ צהוב וייבושה במשך יום.  3בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינכרומט  1-32מדלל 

 שכבת ביניים רוסט אדום. צבע סופי מיובש בתנור. הגוון רצוי.

 

 אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר 08.16



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 תחנת שאיבה לביוב -5 חלק

-222-  

 

 

זכות המזמין לספק חלק מהציוד, כגון גופי תאורה, לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל  

אחרים ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות קשר, גנרטורים וכו'. הקבלן חייב לספק 

עבודה מידע כפי שיידרש אם יידרש, מידות, תיאורים, הדרכה וכל הדרוש לתיאום ה

 ו/או להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

 

 קבלן החשמל 08.17 

קבלן החשמל יעסיק באתר במשך תקופת הביצוע, חשמלאי מהנדס לצורך תיאום    08.17.1

 ופיקוח על העבודה. 

קבלן ראשי המעסיק את קבלן החשמל כקבלן משנה, חייב לקבל את אישור המזמין    08.17.2

טל את קבלן החשמל המוצע ע"י הקבלן הראשי ללא מתן כל מראש. למזמין הזכות לב

 הסברים והבהרות.

קבלן החשמל חייב להיות בעל אישור מטעם מרכז הקבלנים, לביצוע עבודות חשמל   08.17.3

 בהיקף כספי של מכרז זה.

 

 בדיקת המתקן ומסירתו 08.18

ל וחברת לפני מסירת המתקן למפקח, ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת חב' החשמ 

"בזק". כל טיפול בהזמנת בודק החשמל וחב' "בזק" לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים 

שביצועם יידרש על ידם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. רק לאחר שהמתקן עבר את 

ידם ללא הערות ו/או הסתייגויות ע"י -בדיקת חב' החשמל וחב' "בזק" ונתקבל על

 ת לנציג המזמין.המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדו

 

 As-Madeתכנית עדות  08.19 

בגמר העבודה ולפני מסירת המתקן, ימסור הקבלן למפקח שתי סטים של תכניות עדות,  

כפי שבוצעו למעשה, הכוללות: מיקום עמודים, תוואי החפירה, חתך כבלים, מרחקי 

מתקן כח ומאור וכד' ללא תוספת כספית המערכת, אופן ההפעלה והתגברות על  תעלות,

 תקלות.   

 

 מערכת בקרה  08.20

 כללי 08.20.1

מערכת בקרה במכון מורכבת מבקר מתוכנת המותקן בלוח חשמל, ואביזר פיקוד  א.

ובקרה המותקנים באתר ע"י קבלן חשמל או אינסטלציה. באחריות קבלן חשמל 

 אום לצורך התחברות לאביזרי פיקוד המותקנים ע"י אחרים.לבצע את הת

 האינפורמציה תכלול נתונים כדוגמת: 

  .משאבה פועלת •

 .תקלה במשאבה •

 .מפסק פיקוד במצב ידני/מנותק •
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 .אפשרות הפעלת משאבה ע"י פקודה מרחוק •

 מלוח בקרה פיקוד מקומי של המגוב המכניאינפורמציה  •

 ביוב ומצב מיקרוסויצ'יםאינפורמציה אנלוגית לגבי מפלסי ה •

 .Meter Flow Magnetic -אינפורמציה אנלוגית ממכשירי אולטרסוני ומ •

 אינפורמציה אנלוגית ממדי ספיקה, מצופים, וכו'. •

 .אינפורמציה ממערכת גילוי אש •

 אינפורמציה ממזגן ומד טמפ' בחדר חשמל. •

 .אינפורמציה ממערכת פריצה ) אופציה( •

 
בבקר המערכת לצורך מתן פקודות למערכות בשטח  אינפורמציה מהשטח תעובד ב.

 באמצעות הבקר המקומי.

 

 מערכת בקרה מקומית במכון  08.21

 דרישות כלליות מספק המערכת א.

ספק המערכת חייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום שידור/קליטה    .9

 שנים לפחות. 9של 

קט זה, לפחות הספק חייב להוכיח התקנת מערכות בסדר גודל זהה לפרוי  .9

 אתרים. 5-ב

לספק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע   .9

 תיקונים במערכת.

בעת הגשת הצעתו, יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק על   .0

 ידו. 

עם גמר תקופת האחריות, ייתן הקבלן שירותי אחזקה )במידה ויידרש ע"י   .9

 המזמין(.

 

 רכתאחריות למע ב.

האחריות,   שנים לציוד המסופק על ידו. במשך תקופת 2הקבלן ייתן אחריות של  

צורך תיקון ליתקן הקבלן כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום. הקבלן יגיע לאתר 

 שעות מקבלת ההודעה. 6התקלה תוך 

 

 ספרות טכנית 08.22

פעלת הופן בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין חוברת המסבירה בצורה מפורטת את א

 המערכת ותכלול את הנושאים הבאים:

 

 בקר מתוכנת

 כתיבת תוכנה בבקר
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 המפורטות בהתאם לפונקציות - הקבלן יכתוב את התכנה לבקר המתוכנת א.

ומפרט הטכני של מתכנן האינסטלציה, וכן בהתאם  בתכניות, במפרט טכני זה,

 להוראות והסברים שיקבל מהמתכננים בעת ביצוע העבודה.

הקבלן לבצע את כל הפונקציות על תכניות והמפרטים משלימים אחד את השני. ה ב.

 בלבד.אלא במפרט    –גם אם אלו לא מוצאות ביטוי בתוכניות  -

                   - על הקבלן  לקחת בחשבון שהמזמין יבצע שינויים והתאמות  תוכנה .  ג

מושלמת של המערכת. לא                  כפי שיידרש במהלך העבודה עד להפעלה 

 ישולם לקבלן כל תוספת תשלום עבור שינויים שיידרשו בתוכנה.

 הקבלן יגיש התכנה לאישור המזמין. ד.

 העתקות. 3 -והקבלן ימסור למזמין דיסקט של התכנה  ה. 

 

 שילוב מערכות הבקרה

שים דיסקרטיים ביהבקר מקבל אינפורמציה ממערכות הבקרה באתר ע"י מגעים  . א

 ואנלוגיים.  

 הבקר שולח פקודות הפעלה שונות למערכת הפיקוד בלוח החשמל. .    ב

באמצעות  כרטיסים עם  כמו כן שולח הבקר המתוכנת התראות למרכז בקרה ג. 

באמצעות  -וממנו למרכז הבקרה או לאיתורית  - MDFאל ארון  -מגעים יבשים 

 יחידת שידור של מוטורולה.

 

 משאבות  הפעלת 

יהיו  -ההפסקה  התנעת משאבות מתבצעת ע"י מתנע רך כאשר גם ההתנעה א.  

 רכות.

דרישות הכפונקציות של  הפיקוד להפעלת והפסקתם יבוצע ע"י הבקר המתוכנת ב.  

 במפרט מתכנן האינסטלציה)לפי הגדרת  התפ"מ ע"י היועץ(.

ההפעלה לאחר  תבוצע -עם העברת מפסק הלוח למצב אוטומטי  –אופן ההפעלה  ג.  

. במצב ידני  ימשיך הבקר את  ההפעלות עם כל ההגנות אך ONלחיצה על לחצן 

מתנע תינתן ע"י הבקר  לפקודת ההפעלה  לא לפי משטרי העבודה שנקבעו בטבלה.

בהתאם לנתונים מתקבלים מהשטח. הפסקת משאבות תהיה גם היא רכה. הבקר 

ם יחידות שאיבה בהתאם לתוכניות יתזמן יחידות שאיבה יספק השהיות וידומ

 ולמפרט זה.

אשר ימצאו בתוכנית                  הבקר  -כמות ספיקה וכדומה  -ל מספר כגון כ 

יהיו פרמטרים הניתנים לשינוי באופן פשוט ע"י שימוש בלוח                   מקשים 

 וצג שיותקנו בחזית הלוח ויחובר לבקר.

לביצוע                    -י המזמין יוזמן קבלן החשמל חודש  לאחר קבלת המתקן ע" 

ויסותים נוספים התאמות בתוכנה שינוי פרמטרים וכדומה המחיר לביצוע 

 וויסותים הנ"ל כלול במחיר התכנה כמופיע בכתב כמויות.

                                             

 דרישות כלליות מספק  המערכת 
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ידור/קליטה               שייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום ספק המערכת ח . 9

 שנים לפחות. 3של 

 5לפחות  הספק חייב להוכיח התקנת מערכת בסדר גודל זהה לפרויקט זה . 9

 אחרים.

לספק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע              .9

 תיקונים במערכת.

הצעתו, יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק             על  בעת הגשת . 4

 ידו.

עם גמר תקופת האחריות, ייתן הקבלן שירותי אחזקה )במידה ויידרש ע"י  . 5

 המזמין(.

 

 אחריות למערכת 

יתקן  האחריות, שנים לציוד המסופק על ידו במשך תקופת 2הקבלן ייתן אחריות של 

 6לצורך תיקון התקלה תוך  כל אביזר פגום הקבלן יגיע לאתר הקבלן כל תקלה ויחליף

 שעות מקבלת ההודעה. 

  

 אופני מדידה לציוד, וקליטה

הציוד המופיע  בכתב הכמויות כולל את הספקת הציוד, הובלה, והתקנה, ביצוע בדיקות 

ושלמת של מכל המאמ"תים, כבלי חיבור בין היחידות וכל ציוד העזר, עד להפעלה   -

 קן.   המת

 

 

 

 ספרות טכנית למערכת  שידור וקליטה 

 בגמר העבודה  יספק הקבלן שלוש חוברות הכוללות:

 תאור המערכת ותת הרכיבים שלה.  א. 

  תכניות פיקוד של כניסות ויציאות של כבלי הפיקוד השונים, לפי מספור  ב. 

 מהדקים כפי שבוצע  בפועל.

 .הוראות  להפעלת המערכת  ג.  

 לאחזקה עם חלוקה לשתי רמות לפחות.  הוראות .ד

 

 אחריות 

 מיום הפעלת המערכת.  הקבלן ייתן אחריות של שנה אחת למערכת בקרה

תוספת  משך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל נזק ויחליף כל אביזר פגום ללא כל

 כספית. האחריות כלולה במחיר הבקר. 

 

 הדרכה

המזמין. ההדרכה תינתן באתר והיא  ימי הדרכה במועדים לפי בחירת 10בלן ייתן ק
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 כלולה במחירי אביזרי בכתב הכמויות.

 

 

 קבלן החשמל והבקרה08.23  

 קבלן החשמל יהיה קבלן משנה של הקבלן הראשי. א.

בהגשת הצעתו, יגיש הקבלן הראשי את שם קבלן החשמל אשר יבצע את עבודה  ב.

 מתוך רשימת הקבלנים המופיעים להלן.

 עצמו את הזכות לאשר או לפסול את קבלן החשמל.המזמין שומר ל ג.

 דרישות מקבלן החשמל ד.

 .ISO 9000רישום ברשם הקבלנים ועוסק מורשה ואישור  .9 

 עצמו.בהקבלן משמש נציג של אחת מחברות הבקרים בחו"ל או מייצרם  .9 

לא יתקבל קבלן חשמל אשר לצורך הבקרה, יצטרך לקחת קבלן  שלישי 

 בקרה.שיבצע עבורו את ה

פרויקטים בהיקף דומה להיקף זה שביצע  10הקבלן יגיש רשימה של לפחות  ה.

 תחום הבקרה.ב

תחום בבנושא הבקרה, יעסיק קבלן החשמל מהנדס בקרה בעל ניסיון מוכח  

 בקרה.ה

ל כבנושא עבודות החשמל הרגילות, יעסיק קבלן החשמל מהנדס חשמל במשך  

 תקופת הבקרה.
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 לעבודות חשמלאופני מדידה מיוחדים 
    

 מתקני חשמל  608.2

 התחשבות עם תנאי החוזה: 08.24.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות  

המפורטים )כתובים ומשורטטים( במפרט הטכני, כתב הכמויות ובתכניות. המחירים 

מילוי התנאים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות ב

הנזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם וכן בכל התנאים המעשיים באתר. אי הבנת 

תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר 

 הנקוב בכתב  הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

      

 מחירי היחידה 08.24.2

 המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: מחירי היחידה  

כל החומרים ובכלל זה, מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה )ושאינם   .א

 נכללים בה( והפחת שלהם.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע, בהתאם לתנאים והתיאורים של המפרט הטכני,   .ב

 כתב הכמויות והתכניות.

 כשירים, מכונות, פיגומים וכד'.השימוש בכלי עבודה, מ  .ג

הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העבודה   .ד

 בכלל זה, העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .ה

"קומפלט", תכלול העבודה את כל עבודות הלוואי  בסעיפים בהם התיאור מצוין  .ו

והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונות, חיבורי חשמל, 

הפעלה והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב 

 ערך השינוי באופן יחסי לערכו, על סמך ניתוח מחירים.

בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין  י יבואו’עבודות בשיטת ברג  .ז

 כוחו.-או בא

 כל הכמויות ניתנו באומדנא. הקבלן יהיה אחראי לגבי כמויות, -כמויות   .ח

 החומרים והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה.

כל עבודה תימדד נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן(  בהתאם לפרטי  -מדידה   .ט

חת פלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל ,וספת עבור תכנית כשהיא גמורה, מוש

וכד' ומחירה  כולל את ערך כל חומרי העזר ו/או עבודות הלוואי הנזכרות במפרט 

חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים  והמשתמעות ממנו, במידה ואותם

 נפרדים.

 

 הבאים:  רואים את הקבלן, כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים
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 "AS MADEתוכניות לאישור "  08.06.5

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים ובדיקת 

 מתקן .

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.

רם, בתי סרט זיהוי לכבלים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי ז

 תקע, לוחות שרות וכו'.

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל, כעבור שישה 

 חודשים לאחר הפעלת המתקן.

 

 תכולת המחירים 08.06.6

, כוללים המחירים אספקה לאתר, התקנה וחיבור וכן מפורשבפרט אם צוין אחרת 

ם גם אם סופקו ע"י אחרים )ובתנאי בדיקה והפעלה של כל חלקי המתקן השוני

 שהותקנו ע"י הקבלן(. תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד. 

 מחיר יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי החוזה.

 

 תיאומים 08.24.5

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים  השונים 

תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו,  נחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כלה

ללא כל הבדל באם התיאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות 

 .אכלשהי
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 אביזרי עזר   08.24.6

 מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את:

בסעיפים  כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעה והתקנה של אביזרים הנזכרים 

של כתב הכמויות, כולל מתקן התליה לסולמות כבלים, לתעלות כבלים, לגופי שונים ה

כולל פרופילי ברזל מגולוונים להתקנה משותפת  התאורה, לתעלות פסי הצבירה וכד', 

 של צינורות או כבלים במתקן.

המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד וכן את כל 

זר ועבודות הלוואי, אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת שאר חומרי הע

המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות 

 ממ"ר. 16משוריינות עם מהדקים, בולצים, פ"צ וכד', עבור כבלים בחתך עד 

 

 ציוד חליפי 08.24.7

יין במכרז/חוזה זה, זכאי המפקח במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופ

לדרוש ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי העבודה ובעלי נתונים שהם בדרגה הגבוהה 

 הקרובה ביותר לנדרש במכרז/חוזה זה.

 

 דוגמאות 08.24.8

הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבורם 

ישולם רק אם אושרו להתקנה כפי שהם, כמוצר ולא תימדד בנפרד. עבור דוגמאות 

 מוגמר ראוי להתקנה ולשימוש.

 

 צינורות 08.24.9

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם:  א.

 4        קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר

מ"מ  36מוליכים בצינורות בקוטר  מ"מ באותם מקומות שלא מושחלים בהם

 מ"מ. 8ומעלה. המחיר כולל חבל השחלה בקוטר 

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם:  ב.

קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה, קשתות 

 סטנדרטיות  ומיוחדות לפי הצורך.

ם גם: תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים צינורות מגולוונים כוללי ג.

 סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'.

וטר ק"מ מ 8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון  3צינורות פלסטיים גדולים מעל " ד.

מ"מ  2בכל צינור עם רזרבה בקצוות וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי 

 ע"י הסקים לקצוות הצנרת.מתוחות ומתוחזקות 

עבודות  מחיר מעברים וברכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל  ה.

 החפירה, הכיסוי ושאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך.



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 תחנת שאיבה לביוב -5 חלק

-222-  

 

 

 

 הארקות 08.24.10

 ביצוע גשרי הארקה בחומרים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר.

 

 כבלים ומוליכים 08.24.11

רגילות  כבל ים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בכל קצותיהם, נעלי כבל

ומיוחדות  )למוליכי אלומיניום(, תגיות סימון, חבקים, חיזוקים, סגירות מגן, קופסאות 

 ממ"ר, השחלה, הנחה, 16הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך 

עפ"י אורך תעלות והמוליכים בהם הם  חיזוק וכד'. אורך הכבלים והמוליכים יקבע

 מונחים או מושחלים.

 

 תעלות כבלים 08.24.12

תעלות כבלים מפלב"מ כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים תמיכות 

תקע בקטעים, צביעה/גלוון לפי  -ס"מ, הארקות, ביצוע בצורת שקע  60מגולוונים כל 

ות, שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי זווי הדרישה בפנים ובחוץ, פניות בגירונג,

נקובים מגולוונים בתעלות  Zהמסתעפות, פלנשים סופיים, פרופילי  חיבור לתעלות

 4אנכיות. המתלים לתעלות/סולמות הכבלים בצעו מזוויתנים או פרופילים בעלי צבע 

ים מ"מ. לתעלות כבל 3כוללות מכסים קפיציים ועוביין   PVCס"מ לפחות. תעלות

 מרשת, אין צורך במכסים.

 

 לוחות חשמל 08.24.13

לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: הגשת תכניות ייצור ומבנה לאישור, חיווט,   .א

פסי צבירה מנחושת, שילוט סנדוויץ' חרוט לכל האביזרים. מקומות שמורים 

והכנות עבורם, כפתורי נשיאה מתכתיים וידיות מצופות ניקל לפנלים, דלתות 

, קלפות קפיציות, צביעה בצבע סופי גם מבפנים, מחיצות פנימיות, HRCכי לנתי

 הגבהות ברצפה ועיגונים לקירות, חיזוק ברגים לאחר הובלה.

הלוחות כוללים את עטיפתם ביריעות ניילון והכנסת חומרי שימור וייבוש לשם  ב.

 הובלתם ואחסנתם עד להתקנתם במקומם.

 ות הבאים:מחיר לוח חשמל כולל בדיק     ג.

 התנגדות בידוד  •

 עליית טמפרטורה  •

 עמידה בזרם קצר  •

 סריקה תרמו גרפית.   •

  

 צביעה 08.24.14

 צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים.
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 חומרי עזר 08.24.15

חומרי עזר בגין קטעי כבלים וצינורות הדרושים לחיבור האביזרים כלולים במחיריהם, 

 אומים, דסקיות וכו'. לרבות ברגים,

 

 סימון אביזרים 08.24.15

מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע וכן ע"י סרט סימון "דיימו" 

בגוון שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. 

 חרוט.לאביזרים גדולים, כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדוויץ' פלסטי 

 

 חיבור מנועים או מכשירים חשמליים 08.24.16

חיבורי מנועים או מכשירים חשמליים אחרים כוללים במחיריהם גם: צינור גמיש 

)ישראלוקס( בקוטר  RTAדוגמת אנקונדה )אסטרגל( או  PVCמשוריין עם כיסוי 

, מתאים לכבל לפי חוק חשמל, עם פיטינגים אטומים מתאימים, חיבור סלילים נכון

 בדיקת כוון סיבוב, שלט אזהרה לגבי ניתוק ההזנה בלוח וכו'.

 

 חיבורים של אביזרי פיקוד 08.24.17

חיבורים של אביזרי פיקוד או אביזרים אחרים כוללים במחיריהם גם: צינור גמיש משוריין 

)ישראלוקס( בקוטר מתאים לכבל לפי חוק החשמל, גם  RTAדוגמת אנקונדה )אסטרגל( או 

 אטומים מתאימים, כיוון וכוון האביזר למצב העבודה הרצוי. פיטינגים
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 תקע-ממסרי פיקוד שקע 08.24.18

מגעים מחליפים, סידור לסימולציה ידנית,   3מחירם כולל גם: בסיס לחיווט ע"י ברגים, 

 אמפר. 10 -למגעים 

 

 תעלות כבלי חשמל 08.24.19

פניות, זוויות וכד' מבוצעים  תעלות  כבלי חשמל יהיו מפלב"מ כוללים במחיריהם גם:

 מ(.”פיליפס וציוד עזר )מפלב בדירוג, פרופילים לחיזוק לתקרה או לקירות, ברגיי 

 

 מכשור 08.03

 דרישות כלליות /.08.03

על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים, חבור הכבלים 

ל הקבלן לפרט בתכניות והחוטים מהמכשירים אל הלוח המקומי או ללוח המרכזי. ע

תנוחת הציוד, מסלולים מדויקים של הכבלים והחוטים במתקן, שרטוט הכולל את 

התקנת הגשש, תושבת גובה, חשיפת הגשש, מהלך הסולמות ו/או התעלות ו/או 

הצינורות עבורם, בתוך המתקן עד ליציאה ממנו, וכן סוגי הכבלים והחוטים, מספר 

 הגנה עליהם לאורך כל מסלולם.וחתך הגידים בכל כבל וצנרת ה

על המכשירים להיות עמידים בסביבה קורוזיבית, לרבות מי שפכים ומי תהליך בוצה  

, הדבקה ולכלוך וכן עמידה באטמוספרה הדהחלמשופעלת וזאת בנושאי 

 שפכים גולמיים.ת מאכלת/מחמצנת בסביב

קטרודת/גשש, משדר, כבל מתאים בסוג כל מכשיר ומכשיר יסופק קומפלט כולל אל 

ובאורך בין האלקטרודה לגשש ואמצעי הרכבה והגנה בתנאי שדה כולל עמידתם בתנאי 

 האטמוספרה המאכלת/מחמצנת.

על המכשירים להיות מתוצרת מוכרת אשר עבורה קיימת סוכנות מכירה, טפול ואחזקה  

מכשירים האלה במתקנים בארץ. על ספק המכשור להוכיח ניסיון שימוש קודם מוצלח ב

 דומים. 

יאושר אך ורק מכשור שיש עמו ניסיון חיובי מצטבר בעבודה במתקני טיפול בשפכים  

בתהליך "בוצה משופעלת". לפיכך המכשור חייב להיות מתאים לטיפול במי שפכים 

גולמיים ו/או בנוזל מעורב מתהליך בוצה משופעלת, המכיל מוצקים מרחפים בריכוז 

התאם ליישום, וזאת כאשר פעולת הניקוי והכיול תעשה בתדירות נמוכה גבוה, הכל ב

 ולא יותר מאשר פעם אחת בשלושה חודשים.

יש לספק אמצעי בדיקה, כיול וניקוי במקומות מסוימים. גששי המדידה )סנסורים(  

 יסופקו בכפולות או בשלשות לפי הצורך ויעשה מיצוע או תורנות בשימושם.

הרכבה וחיזוק לפי המקום והצורך, כך שתהיה אפשרות לפירוק כל גשש יכלול אמצעי  

 09IPנוח ולשינוי גובה וזווית בצורה קלה בשעת הצורך. אטימות המכשירים תהיה מסוג 

 ובהרכבה בשדה יהיו מוגנים ע"י כסוי שימנע חשיפה לאור שמש ישיר וגשם.

צה לחלקי חלוף פרטים נוספים דרושים הם: אמצעי הניקוי, הבדיקה או האחזקה, המל 

)במקרה הצורך( למשך שנתיים, פרוט חומרי עבודה למכשור )כגון תמיסות 
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 אלקטרוליטים, נתיכים, נורות( למשך שנת עבודה.

כל ציוד המכשור לפרוייקט יסופק על ידי שתי חברות לכל היותר, שכ"א מהן הינה נציגה  

שר שיהיו מספר בלעדית מוסמכת של כל פריטי המכשור במסגרת מכרז/חוזה זה )אפ

יצרנים בארץ ו/או בחו"ל ואולם כולם ייוצגו על ידי נציג אחד( להלן "הספק". הפריטים 

 מדי ספיקה מגנטיים, יהיו מתוצרת אחת בלבד.  -השונים של סוג ציוד אחד, לדוגמה 

הקבלן יהיה אחראי למתן השירותים ההנדסיים לרבות בדיקת נתוני ההתקנה, הנחיות  

יקת כיול והפעלה, הכנת תרשימי החיבורים לבקרה, כל זאת במסגרת התקנה וכיול, בד

 עלות הציוד ולא ישולם בנפרד.

בשעת הרכבת המכשור, יש לקחת בחשבון מקום להרכבה, גישה לטיפול אחזקת, טמפ'  

סביבתית, רעידות, לחות, גזים מעכלים/מחמצנים, חומרים זרים כגון: גריז, שומן 

 וזרים במערכת הביוב.כימיקלים ומוצקים שונים מפ

ז"י, למעגל של מינימום  MA0-98מכשירי המדידה האנלוגיים יכללו חוגי זרם בתחומים  

 אוהם עומס התנגדותי כולל התנגדות הקו והבקר.  088

 כבלים  מיוחדים בין הגשש  והמשדר יסופקו ע"י ספק המכשיר. 

סומן במספר המופיע כל מכשיר ומכשיר יסומן בסימנית מיוחדת הניתנת לפרוק, אשר ת 

בטבלת המכשור. הסימנית ואמצעי החיזוק, יעשו מחומרים אשר יעמדו בפני החלדה, 

 איכול ופרוק עקב האווירה הסביבתית.

 על ספק המכשיר לספק עבור כל מכשיר ומכשיר את כל המפורט להלן: 

 פרוט חלקי המכשיר.  .א

 דיוק.  .ב

 ליניאריות באחוזי סטייה מכסימלית מהקו הישר.  .ג

 .  - DAMPINGולוציה/רגישותרז  .ד

 זמן תגובה.  .ה

 הסטרזיס.  .ו

 .REPEATABILITY -סטייה   .ז

 מצוע מדידות.  .ח

 תחומי המדידה וכיול המכשיר.  .ט

 השפעת צורת ההתקנה.  .י

 חומר האלקטרודה והמכשיר, אשר יהיו עמידים בתנאי הרכבתם.  .יא

 גבולות מורשים של טמפ' סביבתית.  .יב

 פקת חשמל.השפעת טמפ', לחץ, לחות סביבתית, ואס  .יג

 זיהוי תקלות ותצוגתן.  .יד

 מגע ממסר אזעקה.  .טו

 הוראות אחזקה.  .טז

 פרוט אטימה והגנות בפני מזג אוויר.  .יז

 המלצות ואחזקה ולאמצעי בטיחות.  .יח

 המלצות למרחק בין הרגש והמשדר.  .יט
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 פרוט דרישות לאספקת מתח, אוויר דחוס וכו'.  .כ

 ספר הוראות הפעלה. .כא

 

 מפרטים לציוד המכשור 08.03.0

 קה מגנטימד ספי

 יסופק ויותקן מד זרימה מגנטי כלהלן:

 ראש מדידה.  (9

9)  Signal Converter  להתקנה נפרדת עם יציאהMA 0-98  מבודדת ותצוגת

הספיקה עד עשירית מ"ק לשעה. התצוגה תראה גם את הספיקה המצטברת 

 באותו הדיוק.

 כבל בין ראש המדידה לממיר.  (9

 

 תכונות

 מ'/שנייה. 9 -מהירות זרימה גבוהה מ+ מהסקלה ל 9%דיוק   *

 ..A.C -ו .D.Cנטרול השפעות הפרעות -סטייה  *

 תחומי עבודה. 9 -תחום   *

 אפשרות לפרוק האלקטרודות ללא הורקת הצנרת.  *

 ואיכול.  החלדה חלד )נירוסטה( עם כיסוי כנגד -אל -אלקטרודות עשויות פלדת  *

 קשה, או קרמיקה. פנים האלקטרודות מצופה ניאופרן, גומי  

 צביעה בצבע אפוקסי או אמייל.   *

כיול המכשיר ייעשה בבית החרושת בהתאם לנתוני הזרימה, ללא צורך בכיול   *

 שנים. 98-סדרתי תקופתי עד ל

 הגשש יורכב רחוק ככל האפשר משאר חלקי המכשיר.   *

 מגע ממסר תקלה.   *

 מאושר. או ש"ע Croneמד ספיקה מגנטי זה יהיה דוגמת   *

 

 סוני-מד גובה אולטרה

 חלקי המכשיר ותכונותיו הם:  

 משדר.  .א

    Signal Transmitter .ב

 .   Cable .ג

 (.Programmerיחידת תכנות )  .ד

 מהסקלה כולל ניטרול השפעת שנוי טמפ'. 9-9%דיוק   .ה

 מהמדידה עצמה. 9-9%סטייה   .ו

 חיתוך ובטול סיגנל נמוך.  .ז

 לא מושפע מרעידות או מכות מקריות.  .ח

 א רגיש לשנוי ריכוז הנוזל.ל  .ט
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 מגע יבש לתקלה.  .י

 בדיקה עצמית למערכת.  .יא

 ..C.Oיבשים   LH,LLמגעי  9  .יב

 תצוגה מקומית.  .יג

 )מגטרון( דגם:  MILLTRONICSמכשיר זה יהיה דוגמת  

 Hydroranger  או- Pulsar  מגטרון אוEndress+Hauser  - אושר.מאו שווה ערך 

  

 מד מוליכות

 המכשיר בנוי:

 גששים ויותר. 9ודה אטומה ובה אלקטר   -

מערכת השקעה של האלקטרודה בנוזל הכוללת אפשרות קלה לפרוק והרכבה    -

 מחדש.

 .LEDSמשדר עם גישה קלה לכיול ותצוגת מוליכות מקומית ע"י    -

 כבל בין המשדר לגשש.   -

 מהסקלה המלאה. 9%דיוק   -

 מגע יבש לתקלה.   -

 ניתן לתכנות., MA-0-98חוג אנלוגי מבודד  -

 

 .Q45CTדגם  ATIהמכשיר שיסופק יהיה מתוצרת חברת 

הציוד  הקבלן יהיה רשאי להציע הצעה חלופית אחרת בצרוף אסמכתאות היכן פועל

ההחלטה האם לאשר את ההצעה החלופית או לחייב את הקבלן  בארץ בתנאים זהים.

 י של המזמין.לספק ציוד עפ"י אחת האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתו הבלעד

 

 מצופי פיקוד

מטר. המצוף יכלול מגע  99מצופי הפיקוד, יהיו בעלי מבנה אגס עם כבל אורגינלי באורך 

  DCוולט או  998אמפר לפחות; במתח  9פנימי )אמפולת כספית(, מחליף, לזרם נומינלי 

V90  99בתנאיםA.C הקבלן יבדוק ויוודא שהחומר ממנו עשויים המצופים וכבל .

 עמידים בנוזל בהם מתוכנן להתקין את המצוף הנ"ל. החשמל

מגטרון  S.J. ELECTRO SYSTEMSאו  -98FLYGT ,ENMמצוף זה יהיה דוגמת 

או שווה ערך מאושר. המצופים יתלו בבור הנוזל כשהם נישאים מפרופיל מתכת מגולבן 

שמירת הפרופיל יהיה בעל אורך מתאים המאפשר  אותו יתקין הקבלן לקירות בור הנוזל.

מרווחים בין המצופים למניעת הסתבכות האחד בשני. פרטי פרופיל נושא זה יאושרו 

תחילה ע"י המפקח. המצוף יותקן בתוך ערסל מפוליאסטר משוריין למניעת סחיפה 

 במקרה של זרימת מים מוגברת. מחיר הערסל כלול במחיר המצוף.

 

 מפסק מקביל על שסתום אל חוזר  )השראתי(

 לפחות. 09IPים אלו יהיו בעלי אטימות גבוהה מפסקים מקביל
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מ"מ להתקנה בתוך זרוע עם חור עגול  והידוק   90מבנה המפסקים עגול קוטר מינימלי 

 על זרוע בסיס. להתקנה לפחות מ"מ,  998x08x08ע"י שני  אומים, או מבנה מלבני 

 מ"מ. 99מרחק חישה )לזרוע המתכת המפעילה( מינימלי 

 . V998AC, או עד  V90DCד מתח אספקה בתחום ע

 במידה ויידרש יסופקו אביזרים אלו גם למתח אחר כפי שיוכתב באתר.

תוצרת  ש"ע או  XSמשפחת  TELEMECHANIQUEאביזרים אלו יהיו דוגמת 

KUBLER  או ש"ע תוצרתBERNSTEIN  מאושר. או ש"ע 

 

 התקנת המכשור

יות הקבלן לרכז בספר התקנת המכשיר בצנרת ובכל מקום תבוצע ע"י הקבלן. באחר

המתקן את כל דפי המידע ואופני הכיול של כל המכשור, ללמוד את נתוני הכיול של כל 

ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים והכיוונים במכשור בהתאם לדרישת היצרנים עד 

 להפעלה מושלמת של המתקן.

 

ך ביצוע כל הקבלן יעסיק מכשירן מעולה ובעל ניסיון, לשביעות רצון המפקח, לצור

עבודות המכשור הפעלה וכיול הציוד. הפעלת המתקנים וקבלת המתקן תבוצע בנוהל 

חשמל של המפרט הכללי. המכשירן ילווה את הפעלה עד לאישור  - 80כמפורט בפרק 

סופי של מתקן הטיפול כולו כיחידה אחת. עלות עבודות המכשירן כלולות במחיר חיבור 

' ולא ישולם בנפרד. כבלי החיבורים להזנה ולסיגנליזציה המכשירים, אביזרי הפיקוד וכד

כלולים בכתב הכמויות. התקנת הכבלים באזור החיבור ובלוחות הבקרה יבוצעו מתוך 

ומתחי יתר בהתאם למיטב הפרקטיקה המקצועית באחריות  RFIהתחשבות ברעשי 

 המכשירן ובמסגרת מחירי היחידה.

 

יותקנו לפי דרישת  MSYSTEM MOP 90-9גמת דו -RFIיחידות הגנה בפני מתחי יתר ו

במהלך ההפעלה ו/או במהלך שנת האחריות.התקנת יחידות הגנה יחייבו בדיקות  המנהל

הפעלה וקבלה חוזרות. יחידות הגנה ימדדו בנפרד בכתבי הכמויות ומחירן כולל עלות 

 הבדיקות החוזרות שידרשו, הכל לשביעות רצון המפקח.

 

בשני קצוות  9ZA09GEVטיות יבוצעו ע"י נגדי וריסטור דוגמת הגנות מתחי יתר סטנדר

קוים נושאי סיגנאל אנלוגי. במסגרת חיבור המכשור, כלול במחיר. במידה והגנות אלו 

לא יספיקו באחריות המכשירן להתאים יחידות הגנה אקטיביות תואמות למכשור 

יוד דרך קופסת . כבלי מכשור יתחברו לצהמנהלשיותקנו בתשלום נוסף לפי אישור 

עם מעברי אנטיגרון אלא אם המכשור כולל יחידת בקרה  099IPחיבורים פלסטית מוגנת 

מקומית. אין לחבר כבל ישירות למכשור. הכבל מהקופסא לאביזר יעבור בצינור שרשורי 

עם מעברי אנטיגרון תואמים בשני הקצוות. מקום  9808משוריין דוגמת "גמיש" 

יתר, יותקנו המגינים בתוך קופסאות.חיבורי הכבלים בלוח  שתידרש התקנת מגיני מתח

 וחיבור האביזרים למכשור יבוצעו ע"י המכשירן.

 



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 תחנת שאיבה לביוב -5 חלק

-222-  

 

 

סיכוך או שריון הכבלים יוארק בצד הלוח הראשי ויבודד בצד המכשור. המחיר הבסיסי 

לחיבור מכשור כולל כל המפורט לעיל ובנוסף כיול שילוט הפעלה ובדיקות כמפורט, בצד 

לוחות עד לחיבור לבקר והפעלה יחד עם הבקר והמחשב. כאשר המכשור כולל השדה וב

הכוללת חלון שקוף  09IPפנל הפעלה מקומי, יותקן הפנל בקופסאת ארון פלב"מ מוגן 

 לקריאת המדידות ללא צורך בפתיחת הדלת.

 

מוגנת נדלקת על ידי מגע גבול  -W9PLהקופסא תכלול: שקע משוריין מתברג, מנורת 

וולט למכשור שתבוצע דרך תקע מתברג שיותקן על כבל ההזנה  998הזנת לדלת ו

למכשור. חיבור כבלי מדידה וסיגנל יתבצעו ישירות לסרגל מהדקים של פנל המדידה. 

מחיר ארון/קופסא כולל: מנורה, שקע ומסד להתקנת המכשור. כאשר המכשור כולל 

תקנה גם נגד וירסטור כדוגמת העברת סיגנל אנלוגי או דיגטלי )לא מגע יבש( תכלול הה

9ZA09GEV  בקופסת החיבור ובלוח כלול במחיר. סכמות החיבורים בתוכניות למכשור

הן עקרוניות בלבד. הקבלן יגיש תכנית חיבורים מפורטת בהתאם לציוד המסופק 

 לפני ייצור לוחות מכשור ובקרה כל זאת כלול במחיר היחידה למכשור. המנהללאישור 

 

 ט החיבורים פירו 08.03.5

פרוט החיבורים במכשירים האנליטיים ניתן בסעיפי המפרט של ציוד זה. באביזרים 

 האחרים יהיו החיבורים כמפורט בטבלה זו:

 

 מתמר1בקר חיבור אנלוגי   חיבור מגע יבש  

 NRV -  9  מגוף אל חוזר    - 

 TR -  9  טרמיסטור    - 

 CV -  9  מגוף חשמלי    - 

 G - 9    9   מד ספיקה מגנטי 

 US - 9   9 סוני -מד גובה אולטרה 

  

 התקנה פיזית של המכשור כלולה במחיר המכשור בכתב הכמויות למכשור.
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  עבודות אספקה והנחת צינורות, אביזרי צנרת ושוחות .36

  כללי /36.0

 עבודות הצנרת בתחנת השאיבה כוללות בעיקרן: 

אספקה והתקנת קטעי צנרת פלדה גלויים בתחומי התחנה ומחוצה לה, ואביזרי צנרת  

 כגון: מגופים וכד'.

 

  הצנרת  36.00

 צנרת גלויה 

, עם ציפוי פנימי צמנט 998, לפי ת"י 9/90קטעי הצנרת הגלויה יהיו מפלדה בעובי דופן "

 אלומינה.

 ציפוי חיצוני יבוצע ע"י הקבלן במערך צביעה הכולל:

 לפי התקן השבדי. 9SA½ניקוי חול לדרגה   •

 מיקרון. 08-98" תוצרת "טמבור", שכבה אחת בעובי 5EA"אפוקסי  -שכבת יסוד   •

שכבות בעובי כולל של  9-" תוצרת "טמבור" מיושם ב088שכבה עליונה "אפוטרן   •

 מיקרון.  998

צרת החיבור בין צנרת פלדה לצנרת פוליאתילן ייעשה באמצעות תותב אוגן תו  •

יצרן צינורות הפוליאתילן )"פלסים" או שווה ערך( ויתאימו לדרג הצינור אליו 

 מתחברים.

 

 גושי עיגון מבטון  36.05

יותקנו במקומות המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים שייקבעו על ידי 

בהתאם . צורת גושי עגון מבטון או בטון מזויין תהיה 08, לפי פרט סטנדרטי מס' המנהל

וביצוע גוש העיגון לפי  000-ו 900בהתאם לתקני ישראל  988-לתוכניות. הבטון יהיה ב

 במפרט הכללי. 9989סעיף 

יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק 

 תמיד כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת.
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 עמודי סימון 36.06

 או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי סימון. במקומות המסומנים  ו/

מ' ממולא בבטון מעוגן  9.9ובאורך  0עמוד הסימון יעשה מצינור פלדה מגולבן בקוטר "

ס"מ. העמוד  0840X40X, במידות 99-באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון סוג ב

פלטת פלדה מגולבנת יהיה צבוע בפסים אדום ולבן. בראש העמוד יותקן שלט, עשוי מ

מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד צהוב  בשתי שכבות. השלט יהיה במידות   9בעובי 

25x35  9ס"מ ועליו יהיה כתוב,קו ביוב בצבע שמן אדום בשתי שכבות, גודל האותיות 

ס"מ. כמו כן יצבע בצבע אדום חץ שיראה את כיוון קו הביוב וירשם המרחק אל ציר 

 הקו.

בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לתנאי מזג האוויר. מיקום התקנת העמודים הצבעים 

 ייעשה עפ"י הוראת המפקח.

 

 בדיקת לחץ לקו לחץ 36.03

בדיקת הלחץ תתבצע בכל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה 

אטמ'. בדיקת הלחץ ומטרתה לבדוק את המחברים  0הידראולית בלחץ פנימי של 

הריתוכים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן ימציא ו

תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות 

 המפקח.

הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים. כל 

 לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח.  הציוד, האביזרים והמכשירים המשמשים

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים או פקקי הברגה 

אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו.  0ולעגנם בצורה שיעמוד בלחץ הבדיקה של 

 יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור.

. אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן

 בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

 הלחץ ישמר בקו ללא שינוי למשך חצי שעה לפחות.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים 

ואטמים לסגירת קצוות הצינורות ומשאבות  והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים

 ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.
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 אביזרי צנרת  36.04

 כללי  /.36.04

כל האביזרים יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן. קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכו' מפלדה 

יהיו חרושתיים, צבועים או מצופים בציפוי פנים וחוץ באופן זהה לצינור אליו הם 

 מתחברים.

אביזרים לצנרת פוליאתילן יהיו גם הם חרושתיים ויתאימו לסוג ודרג הצינור עליו הם 

 מותקנים.

אטמ' לפחות וללחץ  98האביזרים, המגופים, השסתומים וכו' יתאימו ללחץ עבודה של 

 .B.S.T.Cאטמ'. כל האוגנים יתאימו לתקן  90בדיקה של 

אביזרי הצנרת, ובכלל זה: שם יצרן, דגם, על הקבלן להגיש לאישור המזמין את פרטי 

 לחץ עבודה, לחץ בדיקה, ציפוי פנימי וחיצוני וכו'.

ועל הקבלן להגיש  שפכים גולמייםכל האביזרים יתאימו מכל הבחינות לעבודה עם 

 אישור יצרן לכך.

 אביזרים בלתי צבועים יצבעו כמפורט לעיל.

ון אוגנים, קשתות, הסתעפויות, כל אביזרי הצנרת שלא יפורטו במיוחד לתשלום )כג

מעברי קוטר, דרסרים, עוגנים, ברגים ואטמים( יהיה מחירם כלול במחיר היחידות 

 השונות.

 

 מגופים   36.04.0

ציפוי המגוף . 09המגופים יהיו מגופי טריז מיצקת ברזל, המתאימים לתקן ישראלי ת"י 

 ם.והחומר ממנו עשוי הטריז יתאימו לעבודה עם שפכים גולמיי

עם אטימה רכה( תוצרת "הכוכב"  90PN)  "EKO-Sהמגופים יהיו כדוגמת טריז קצר "

 או שווה ערך מאושר.

 על הקבלן למסור לאישור המזמין את סוג המגוף והציפויים.

 

 שסתום אוויר 36.04.5

 סתום אוויר "משולב"ש

ויר שסתום אוויר יהיה מטיפוס המתאים לעבודה עם ביוב גולמי כדוגמת "שסתום או

"סער" או שווה ערך בקוטר המצויין בתוכנית,  D-898משולב לביוב" תוצרת א.ר.י. דגם 

עם מגוף כדורי בקוטר המתאים לשסתום, על זקף בקוטר כנ"ל שירותך לצינור. הקבלן 

 יספק ויתקין גם צינור פלסטי לניקוז הטפטופים מהשסתום.

 

 קשתות   36.04.6

עם ציפוי מלט  DIN)לא מסגמנטים( תקן  קשתות פלדה תהיינה קשתות חרושתיות

פנימי מצמנט אלומינה כמפורט לעיל ועטיפה חיצונית או צביעה חיצונית באופן זהה 

 לצינור אליו הם מתחברים.
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 קשתות פוליאתילן תהיינה חרושתיות בדרג זהה לצינור אליו מתחברים.

 

 שסתום אל חוזר 36.04.3

יון המאפשר ניקוי ותחזוקה של השסתום, שסתום אל חוזר יהיה מדגם מדף עם פתח על

עם ציר בולט עליו יותקן מפסק גבולי. השסתום יהיה מצופה בפוליאסטר קלוי בתנור. 

בר. השסתום יהיה מדגם  99 -בר, לחץ בדיקה ב 90המדף יהיה מגופר, לחץ עבודה עד 

808-NR .ארז"( תוצרת א.ר.י. או שווה ערך מאושר"( 

 

 ם לעבודות צנרת אופני מדידה ותשלו 36.06

 אספקת צנורות     /.36.06

עבור אספקת צנורות לא ישולם בנפרד ומחיר האספקה יכלל במחיר הנחת והתקנת 

 הצנורות.  

 

 צנרת גלויה 36.06.0

התקנת צנרת גלויה תימדד לתשלום עפ"י מ"א, בהתאם לסיווג הקוטר המצויין בכתב 

דרוש לעיגון צנרת העוברת בקירות הכמויות ותכלול גם ריתוך הצנרת, צביעתה, כל ה

 מבנה )כגון: אוגנים(, בטון ואיטום במעבר קיר, וכל הנדרש להתקנת הצנרת בשלמות.

 

 בדיקות    36.06.5

עבור בדיקה הידראולית לאטימות הצינורות והשוחות, כולל הבדיקות המוקדמות 

קוים, בדיקה במפעל, בדיקה מדגמית בשטח, הבדיקות החוזרות וכו', בדיקות ישירות 

סופית ושמירה על הנקיון לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר הנחת והתקנת 

 הצנרת.
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 גושי עיגון   36.06.6

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי יחידה ללא תלות 

יציקת  בעומק החפירה וקוטר הקו הנעגן. המחיר יכלול גם את הרחבת החפירה לצורך

 הבטון והתבניות, הספקת והתקנת פלטות העיגון וכל הדרוש לביצוע העבודה.  

 

 עמודי סימון   36.06.3

 המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יחידה.  

המחיר יכלול הספקה והתקנת העמוד בשלמותו כמתואר במפרט ובפרט סטנדרטי, 

 לרבות צביעה, בסיס בטון וכו'.

 

 ום לאביזרים אופני מדידה ותשל 36.6.4

נגדיים ברגים הגם את אספקת האביזרים והאוגנים  יכללו תמידמחירי האביזרים 

ואטמים והתקנה מושלמת בהתאם לתוכניות, למפרטים ולפרטים הסטנדרטיים וכן 

 צביעה, תיקוני ציפוי פנימי וחיצוני וכו'.

 המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידה, בציון סוג האביזר וקוטרו.
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 אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני, ניטרול ריחות  .64

 כללי  /64.0

 אספקה והתקנת הציוד המפורטת בפרק זה כוללת:

 משאבות טבולות בהתקנה יבשה )אופקיות(. .9

 סגר קיר מיכני.  .9

 מגוב מיכני משולב עם דחסן. .9

 משאבות חלזוניות .0

 משאבה ניידת לניקוז .9

 מערבל טבול .0

 מתקן ניטרול ריחות ומערכת איוורור לבור היבש )חדר משאבות(. .9

 

 טכניים שעל הקבלן למלאנתונים  64.00

 חלק זה.בסוף  9למלא את כל פרטי הציוד בשאלון המצורף בנספח מס' הזוכה על הקבלן 

 

 תנאים להשתתפות במכרז ואחריות יצרן הציוד 64.05

 צעתו  את המסמכים הבאים: הקבלן יצרף לה

ציוד ההתחייבות כתובה של יצרן הציוד לאחריותו על התאמת מפרטי וביצועי  ./

 המיוצר על ידו למפורט במפרטים הטכניים שבחוזה זה. 

 התחייבות כתובה של היצרן לאחריותו על הציוד.  .0

 כל האמור לעיל הינו תנאי יסודי לחוזה זה.  

 

 ב י ט ו ח  64.06

ידאג לביטוח הציוד והאביזרים מפני כל הנזקים שעלולים להיגרם לו, כולל  קבלןה

ביטוח ימי או אווירי במידת הצורך וכולל ביטוח בארץ, עד לסוף תקופת האחריות, כולל 

פרק הזמן בו יאוחסן הציוד באתר פוליסת הביטוח המקורית, ע"ש המזמין, תוצג 

 במעמד חתימת החוזה. 

כל נזק, גניבה או אובדן של ציוד כלשהו. במידה ויהיה נזק או לא ישולם לקבלן עבור 

אובדן כנ"ל יספק הקבלן על חשבונו את הציוד הניזוק או החסר. עבור הביטוח לא 

 ישולם בנפרד ומחיריו כלולים במחירי היחידה שבהצעת הקבלן. 
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 טיב החומרים והייצור  64.03

תוצרת מוכרת, ידועה ובעלת מוניטין כל פריט או מכלול ציוד שיוצע, יהיה אך ורק מ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הציוד שיוצע יהיה מתוצרת ישראל או בארץ ו/או בעולם. 

 מערב אירופה או ארה"ב וקנדה בלבד. 

הציוד יתאים מכל הבחינות לעבודה במתקני ביוב בתנאים קשים, הן בפעולה רצופה 

ח את עצמו בפעולה משביעה רצון והן בפעולה לסירוגין. יתקבל רק ציוד אשר הוכי

 בתנאים דומים. בנוסף הציוד יתאים להצבה בתנאי סביבה קורוזיביים )חוף ים המלח(.

במידת הצורך, רשאי הקבלן לפני הגשת הצעתו לברר בעצמו פרטים או תנאים אחרים 

 העשויים להשפיע  על פעולת וקיום הציוד אותו יספק.

בדבר השפעת התנאים על תפקוד וקיום הציוד  לא תתקבל כל טענה של הקבלן הזוכה

 אותו סיפק, והקבלן אחראי על כך שהציוד יפעל בתנאים הקיימים, כמתחייב על ידו.

כל החלקים הדורשים החלפה תקופתית יהיו נוחים לגישה תוך צורך מינימלי בפירוק 

הן המתקן. כל יחידות הציוד הזהות יהיו בנות חליפין בהחלט, הן כיחידה שלמה ו

 בחלקיה המרכיבים. 

כל העבודה תבוצע באורח מקצועי מעולה בהתאם למיטב הנוהג החדיש המקובל בייצור 

 ציוד ממין משובח, על אף כל חסרון או השמטה בדרישות המפרט. 

כל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנו יתאימו מכל הבחינות להוצאה 

אירופאיים או אמריקאים. באין תקן  האחרונה של התקנים הישראליים, ו/או תקנים

מוזכר כנ"ל במפרט המיוחד יציין הקבלן ברשימת הנספחים את התקן שלפיו הוא עומד 

 לספק את החומר הנדון. 

כאשר הקבלן מציע לספק חומר כלשהו לפי תקן שונה מזה שמוזכר במפרט, יהיה טיב 

כזה יצורפו להצעה החומר שווה לזה שמתואר בתקן שבמפרט או עולה עליו, ובמקרה 

שני עותקים של אותו תקן. קבלת הצעה המבוססת על תקנים כאלה פירושה רק 

הסכמתו הכללית של המפקח לשימוש בתקנים אלה אך לא יהיה בה כדי לחייב את 

המפקח לאשר כל תקן שיימצא נחות לתקן המקורי שאותו הוא בא להחליף. המפקח 

ה אשר יפלו בטיבם מדרישות התקן המקורי יהיה רשאי לפסול כל חומר, חלק או עבוד

המוזכר במפרט, ועל הקבלן יהיה לתקן כל ליקוי הנובע מכך על חשבונו הוא. לפני ייצור 

 הציוד יגיש הקבלן לאישור המפקח את רשימת כל התקנים הרלבנטיים. 

כל החומרים ייבחרו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשימוש לו הם מיועדים, מבחינת 

, הגמישות, הקיים, ההתנגדות לקורוזיה בהתחשב במיטב הנוהג ההנדסי החוזק

 המקובל. 

החומרים שייבחרו יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להלן ותיאורם המדויק טעון 

אישור המפקח. אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למפקח כאשר ובמידה והלה ידרוש 

בחומרים המיועדים לשמש בייצור  זאת, תעודות המראות את תוצאות הבדיקות שנעשו

הציוד. כל הבדיקות האלה ייעשו על חשבון הקבלן. נוסף לכך יהיה המפקח רשאי ליטול 

 דוגמאות של חומרים המיועדים לשימוש בציוד ולערוך בהן בדיקות כפי שימצא לנחוץ. 

כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים והכושים של חלקים אלה וחלקים אחרים 

במגע אתם יהיו ממתכת בלתי מחלידה, וחלקים כאלה אשר יופיעו בהם סימנים  הבאים

של שיתוך )קורוזיה( תוך תקופת הבדק יחליפם הקבלן על חשבונו בחלקים מחומר בלתי 
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-מחליד מתאים. בבחירת סוגי המתכות השונים יוקפד על כך שהשפעת השיתוך הדו

חלקים נעים החשופים למזג  מתכתי תוקטן ככל האפשר. האמור לעיל יחול גם על

האוויר. כל הברגים, האומים והכבלים הכלולים בציוד, המיועדים לעיגון הציוד או 

 , אלא אם צויין אחרת. 990מחברים בין חלקי ציוד יהיו אך ורק מפלב"מ 

 

 ג י מ ו ר  64.04

הגימור והמראה החיצוני של כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות 

 עיף זה. ס

כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה המותקנים מעל למפלס הרצפה או במקום אחר בהם 

הם גלויים לעין יקבלו גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעים ושפשוף יסודי של כל 

 השטח לפני הצביעה במספר שכבות. גימור זה יידרש במשאבות, במנועים וכו'. 

שלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב"ם או חומר צינורות בני קוטר קטן, ברזים ו

אחר השומר על מראהו הנאה ללא צורך בניקוי. השפות של אוגני צינורות ופינותיהם 

 ילוטשו והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו. גלגלי יד יהיו מלוטשים ומצוחצחים. 

 

 בדיקת הציוד ומבחני עדות  64.06

כל הציוד בכל שלבי הייצור הן בעצמו, בעזרת מהנדסיו  מזמין העבודה רשאי לבדוק את

או באמצעות בודק מוסמך בלתי תלוי שימונה על ידו לצורך זה. היצרן מתחייב לספק 

את כל המסמכים המעידים על נוהל בקרת האיכות וכן מסמכים נוספים כפי שיידרש 

אתרים בהם ע"י הבודק, לאפשר גישה חופשית לאתר היצור, לארגן ולתאם סיורים ב

 מותקן ציוד דומה ולסייע ולשתף פעולה בכל דרך שתידרש כדי לבצע את הבדיקות. 

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת מסמכים המעידים על תהליך הייצור במפעל ועמידתו 

 בתקנים, ובהכנת הציוד לבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. 

  

 אריזה וסימון  64.08

 ה אריז א.

אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו, תינתן לציוד הגנה  

יעילה נגד שיתוך ונזק מקרי לרבות נזק העשוי להיגרם ע"י שרצים, אור שמש 

חזק, גשם, חום רב, אויר לח או רסיסי מי ים. שטחים בלתי צבועים העלולים 

 להעלות חלודה יכוסו לפני המשלוח במשחת מגן. 

ה של משלוח מעבר לים תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה מקר 

בדרכים וכן לשהיית הציוד ברציפים גלויים. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי 

לאריזת הציוד באופן שהוא יגיע לייעודו שלם ובמצב טוב. הקבלן יישא בכל 

 הוצאות האריזה כגון הספקת והכנת ארגזים, תיבות פסי פלדה וחומרי אריגה

 כגון יריעות פוליאסטר, חומרים סופגי רטיבות וכיו"ב. 

 מיד עם משלוח הציוד, יועברו העתקי תעודות המשלוח לידי המזמין.  

 סימון  ב.

 כל ארגז וכל חבילה יסומנו סימון קריא ובל יימחה של הנתונים הבאים.  
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 שם המפעל המייצר   -

 תיאור הציוד   -

 מספר היחידות בארגז ובחבילה   -

 

 הובלה לאתר  ג.

הובלת הציוד לאתר העבודות או למחסני המזמין כפי שיקבע וכל הפעולות  

הכרוכות באחסונו ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. הציוד יובל לאתר או למחסני 

המזמין ויאוחסן שם במקום שיורה המפקח ובאופן שיבטיח כי הציוד לא יפגע 

 כתוצאה מאחסנתו. 

 

 איחסון  ד.

יעשה באתר העבודה או במחסני המזמין בהתאם לתיאום שייעשה האחסון  

הקבלן עם המפקח. במידה וקיימות הנחיות מפורשות של יצרן הציוד לאחסונו 

הציוד יאוחסן בצורה מסודרת,  .של הציוד, יפעל הקבלן בהתאם להנחיות אלו

ל עפ"י הוראות המפקח, בתוך מכולות מוגנות או בתוך ארגזים מוגנים. ציוד בע

מימדים גדולים, שלא ניתן לאחסנו במכולות, יאוחסן על גבי משטחים מורמים  

ס"מ מעל הקרקע. הציוד ייעטף היטב ביריעות פוליאתילן שיגנו עליו  98

מרטיבות, שמש, גשם לחות וכו'. כל הפעולות הדרושות לאחסון וכל עלותן חלה 

 . על הקבלן. אחריות לנזקים עקב אחסון לקוי תחול על הקבלן

 

 תוכניות  64.00

  תוכניות ופרטים להגשה ע"י מגיש ההצעה א.

ההצעה תהיה מלווה בתיאור מלא של הציוד המוצע. המסמכים יכללו תכניות  

אופייניות, עקומות או טבלאות שיציגו את תכונות הציוד, רשימת חומרים שמהם 

יוגשו בנוי הציוד עם אזכור התקנים שלהם מתאימים החומרים. כל המסמכים ש

 יהיו בשפה העברית או האנגלית בלבד. 

 התיאור יכלול פרוט מספק ויבהיר בדיוק את מידות ומיקום כל חלקי הציוד.  

 מפרטי הציוד והתכניות שיוגשו על ידי הקבלן יהוו חלק של מסמכי החוזה.   

 . בלבדכל המסמכים שיוגשו ע"י המציע יהיו בעברית ו/או באנגלית  

 

 ה ופרטים תוכניות הרכב ב.

 90(, עשויות באוטוקאד, גרסה DWGכל התכניות יוגשו במדיה מגנטית )קבצי  

 עותקי ניר.  בשלושהלפחות וכן 

שבועות מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן לאישור המפקח   9לא יאוחר מתום  

 תכניות הרכבה ופרטים כלהלן: 

כולל העמדה תוכניות המראות את הסידור הכללי של פרטי הציוד השונים  .9

מוצעת של הציוד, המרווחים בין פריטי הציוד השונים וכן פרטים וחתכים, 

 עם ציון של המידות ואת כל הפרטים של הציוד וציוד העזר. 
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תכניות הרכבה מפורטות של כל פריט ופריט של הציוד המראות במידת  .9

בי הצורך גם את משקל הציוד, החומרים וצורת הגימור וכן את ההנחיות לג

 היסודות. 

תכניות עבודה לציוד המצריך חיבורים חשמליים ו/או מכניים המראות את  .9

יחידות הציוד במצב המתוכנן להתקנה ואת פרטי החיבורים הדרושים, 

 תוך ציון מיקומם ההדדי ומיקומם במבנה. 

תכניות עבודה מפורטות של כל הצנרת המראות את המיקום והרום של כל  .0

ברים, האביזרים, המגופים והשסתומים וכן את צורתם הצינורות, המח

 ומקומם של מתלים, תמיכות וכיו"ב. 

שרטוטי כל הפרטים של מובלים, תעלות, פתחים, חריצים, חורי ברגים וכו'  .9

 שיש לכללם בעבודות הבניה. 

פרטים על העומסים התמידיים והזמניים בנקודות ריכוז העומס ועל   .0

רמים ע"י עומסים זמניים, תיאורם וגודלם של המאמצים במבנים הנג

תמיכות ומבנים זמניים המותקנים במבנה כדי להקטין את המאמצים 

במבנה בעת התקנת הציוד וכן חישובים המראים שמתקני ההרמה 

 הזמניים לא יגרמו נזק למבנה.

  

 כל המסמכים והתכניות יוגשו בשפה העברית ו/או האנגלית בלבד. 

יום מהגשתן עם  99התכניות שהגיש לו הקבלן ויחזירו אליו תוך המפקח יבדוק את 

אישורו או עם דרישה לשנויים הנראים לו נחוצים. הקבלן יתקן את התכניות ויגישן 

 ימים.  98לאישור מחודש תוך 

 

 ברורים והבהרות  0/.64

לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המזמין  הבהרות והסברים נוספים בקשר 

 ד הנדרש כמפורט להלן. לציו

לאחר מסירת העבודה לקבלן לא יורשה הנ"ל לשנות את הציוד )יצרן, דגם, פרטים 

טכניים( שהוצע על ידו במעמד הגשת ההצעה והוא יחויב לספק ולהתקין את הציוד 

, אלא אם כן ידרוש המפקח שינוי או החלפת שהוצע על ידו ואושר במעמד ההצעה

ן, אשר לדעת המפקח אינם מתאימים לנדרש ואז יעשה הדבר הציוד המוצע על ידי הקבל

 ללא כל תשלום נוסף על מחירי ההצעה.
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 הוראות תפעול  //.64

הקבלן הזוכה יספק למזמין חוברת )בנייר( המכילה הוראות תפעול לציוד שסופק 

עותקים ובה יהיו  בשישהוכו'( וכן PDF והותקן כן תסופק חוברת במדיה מגנטית )קבצי 

אות מפורטות בדבר התקנת הציוד, הרצתו, ניסויו, החזקתו ותפעולו. חשיבות הור

מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו. החומר שיוגש יהיה כתוב בשפה 

 העברית או האנגלית. 

במידה וההוראות שיוגשו לא תיעננה על הדרישות המפורטות לעיל, המפקח יהיה רשאי 

וגשות, כולן או מקצתן, ולדרוש תיקונן או עריכתן מחדש לפסול את הוראות התפעול המ

 להנחת דעתו. 

 

 החוברת תחולק לפרקים בהתאם לסוגי הציוד. כל פרק יכלול את הסעיפים הבאים: 

 תיאורו של כל חלק ופריט של הציוד  -

 הוראות הרכבה ופירוק  -

 הוראות תפעול  -

 הוראות תחזוקה שוטפת  -

 הוראות לגילוי תקלות  -

 נתוני מידע והוראות בעניינים שונים  -

 רשימת חלפים ונוהל הזמנתם  -

 

יודגש בזאת כי לא יתקבל אוסף סתמי של פרוספקטים או חוברות פרסומת. יודגש 

 בנוסף, כי הגשת החוברת ואישורה ע"י המפקח הינו תנאי להגשת חשבון סופי. 

 

 כלים מיוחדים  0/.64

ות של כלים לשם התקנה, פירוק, אחזקה ותיקון ( מערכות שלמ9הקבלן יספק שתי ) 

של פריטי ציוד המסופקים עפ"י החוזה וזאת עבור כל פרק ציוד. הכלים יהיו מאיכות 

מעולה מצופים צפוי מגן. כלים אלו לא ישמשו להתקנת הציוד בידי הקבלן. עבור 

 אספקת הכלים לא ישולם בנפרד. 

 

 אחריות ושרות  5/.64

מיום תום  חודשים 90תקינות כל הציוד שסופק על ידו במשך הקבלן יהיה אחראי ל

הרצת הציוד. הקבלן יבוא בדברים עם יצרני הציוד ויקבל הסכמתם וגיבויים המלא 

למשך האחריות המצויינת לעיל, אף אם פרקי הזמן חורגים מתקופת האחריות 

י הקבלן/ים המוענקת בדרך כלל על ידי יצרני הציוד. כל הציוד שסופק יהיה מבוטח ע"

, עד לתום תקופת האחריות. כל חלקי החילוף והתיקונים הנדרשים )כולל לטובת המזמין

 אספקה והתקנה( יבוצעו במהלך תקופת האחריות ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

שעות מרגע  00זמן התגובה של הקבלן לקריאת שרות בתקופת האחריות, לא יעלה על 

 הקריאה. 

ימים ממועד ההודעה  98א בתקופת האחריות לא יעלה על זמן האספקה של כל חלף שהו
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 על התקלה. 

 

 תיאור הציוד המוצע  6/.64

 משאבות טבולות בהתקנה יבשה /.6/.64

 משאבות טבולות בהתקנה יבשה אופקית עפ"י המפרט שלהלן: 9הקבלן יספק ויתקין 

 נתוני העבודה:  א.

 מ"ק/שעה 08ספיקה )כל משאבה(:   -

 מ' 98עומד:   -

 , דרג IP 00וולט,  088הרץ, תלת פאזי  98סל"ד,  9,098מנוע:    -

  Hבידוד  

 קוו"ט. 9.9הספק מנוע:   -

)לא עם משנה תדר(, כאשר תעבוד כל פעם  המשאבות תעבודנה עם מתנע 

 משאבה אחת תורנית.

נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי  

 מת המשאבה.העבודה ולאורך כל עקו

התנעות  90-מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב 

 בשעה במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות.

  

המשאבה תסופק עם מערכת קיבוע מפלדה מגולבנת עם פתח ניקוי ופלנץ'   .ב

, המתחבר לצינור המגיע מהתא הרטוב, כאשר ישנה אפשרות להפרדת המשאבה

ממתקן העיגון ללא פירוק המערכת. מתקן העיגון יכלול הכנה לברגי עיגון לרצפת 

 התחנה. 

 

  אטמים מכניים ג.

אטמים מכניים, עליון ותחתון בתוך אגן השמן, כאשר האטמים  9במשאבה יהיו  

יהיו מטוגנסטן קרביד, בנויים לעבודה מאומצת. כאשר אגן השמן יסוך את 

 בה, האטמים לא ידרשו קירור חיצוני.האטמים בזמן עבודת המשא

 

 מבנה המאיץ וציר המשאבה ד.

ציר המשאבה יהיה מפלב"מ בעלת עמידות לקורוזיה אטמוספרית ובה לא פחות  

 מ"מ. 8.89ניקל. ציר המשאבה יתוכנן לסטייה מכסימלית של  0%-כרום ו 90%-מ

קן על ציר כנפיים עם גאומטריה משתנה מות 9מאיץ המשאבה הינו ספירלי בעל  

המשאבה כאשר כנפי המאיץ עוברים הקשיה טרמית לעבודה של כתישה וחיתוך 

 גופים המרחפים בנוזל הנשאב.

המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי. המאיץ יהיה מאוזן סטטית  

. חומר BACKVANIודינמית. על הגב האחורי של המאיץ יותקנו כפות אחוריות 

 ASTM A-48 CLASS 35Bברזל יציקה לפי תקן  הגלם של המאיץ יהיה
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 באיכות גבוהה, יאובטח לציר ע"י ברגים.

בתחתית בית המאיץ תורכב מערכת נגדית של פלטה עם חריץ מוקשה לחיתוך  

 גופים הנשאבים בנוזל כאשר המאיץ הינו החלק הנגדי לפלטה.

 

 מיסבים וברגים ה.

ן המיסבים יהיה לאורך חיים של כל המיסבים לציר המשאבה יהיו כדוריים. תכנו 

L-10   שעות עבודה בנקודת העבודה הנדרשת. 98,888לפחות 

. כל שאר חלקי המשאבה יהיו מצופים באפוקסי 990כל הברגים יהיו מפלב"ם  

 להגנה בפני עבודה בתנאים חריפים של ביוב גולמי.

 

 מערכת ההגנות ו.

טור על כל פזה בליפופים מפסקים טרמיים מחוברים ב 9-המנוע יהיה מצויד ב 

 , כאשר תפקידם להגן על המנוע בפני התחממות יתר.C º 999-הנפתחים ב

" המגנה בפני Mini Casדגם " יחידה אלקטרוניתיחד עם המנוע תסופק  

 התחממות יתר של ליפופי המנוע באישור יצרן המשאבה.

ן מעל כמו כן, יסופק עם המנוע סנסור להתראה בפני חדירת מים לאגן השמ 

מים. על מנת לגלות תקלות אלו יסופקו עם המשאבות בקר או  98%לריכוז של 

 בקרים אלקטרונים שיותקנו בלוח החשמל.

 

 באורך הנדרש עפ"י התוכניות.המשאבה תסופק עם כבל  

או שווה איכות  NT-9989-NZ-009דגם  Flygtהמשאבה תהיה מתוצרת חברת  

 מאושר.

  

 מסנן דחסן אנכי 6.0/.64

 יאור המתקןת  .א

יסופק מסנן תוף משולב בדחסן גבבה אנכי, להתקנה ישירות על צינור הכניסה  

 כמתואר בתוכניות.

: תא קליטה, גוף, חילזון, סל סינון, תמיכות, 990כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ  

 וכד'.

על כל חלקי המתקן טבלו באמבט החמצה/פסיבציה לכל אורכם וכיחידה אחת.  

ישור תקן שהחלקים הוטבלו באמבט במידות הדרושות וכיחידה היצרן להציג א

 אחת ולא בחלקים, ולא בכל שיטה אחרת.

 בהיקף כנפי החילזון יש פס שחיקה שמאפשר מרווח מינימאלי בין הכנף לתוף. 

 לא יתקבל חילזון ללא פס שחיקה כאמור. 

 נון.בהיקף כנפי החילזון תהיה מברשת מקובעת המשמשת רק לניקוי תוף הסי 

 לא יתקבל מתקן בו המברשת היא זו שדוחפת את הגבבה. 

. מ"מ 4, במבנה מחורר למרווח סינון של 990תוף הסינון הגלילי עשוי פלב"מ  

 מ"מ. 988קוטר סל הסינון יהיה 
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 תוף הסינון הינו גליל חצוי שניתן לפרוק מהיר. 

מלאות  חילזון שינוע ודחיסת הגבבה יהיה במבנה מסיבי עם ציר וכנפיים 

 (.Shaft lessשמיועדים לטפל בכל סוגי הגבבה. לא יתקבל חילזון ללא ציר )

ויותר לאזור הדחיסה  מ"מ 00/החילזון יהיה מסוגל להעביר חלקיקים בגודל   

 והחוצה ממנו.

הנוזל  בכניסת השפכים של המתקן ישנו תא קליטה המשמש למדידת גובה  

 ולגלישת עודפים.

" כתחליף Tא קליטה כאמור ולא יתקבל מסנן עם חיבור "לא יתקבל מסנן ללא ת 

 לתא הקליטה.

 

למתקן מנוע אחד, לביצוע שתי הפעולות: סינון ודחיסה. המנוע הוא בדרגת  

 . EExומוגן פיצוץ  IP65אטימות 

, בדרגת אטימות Bevel Gearהממסרה עשויה יציקת פלדה והיא במבנה  

IP65 , מתוצרתDanfoss Bauer רך מאושר. או שווה ע 

 (.worm gearלא תתקבל ממסרה חלזונית ) 

המתקן יסופק כשהוא כולל רגלי תמיכה וכן כל אביזרי העיגון והריתום למבנה.  

 אורך המתקן הכולל יהיה כמצויין בתוכניות.

 

 לוח החשמל והפיקוד  .ב

דחסן. הלוח ייוצר בישראל עפ"י כל -יסופק לוח חשמל ופיקוד להפעלת המסנן 

 לוונטיים.התקנים הר

הקבלן יגיש לאישור המזמין את שם יצרן הלוח כולל אסמכתאות על עמידת  

 היצרן בתקנים.

הלוח יכלול בקר מתוכנת עם תצוגה וממשק מפעיל בעברית לקריאה והכנסת  

 נתוני עבודה ולקבלת הודעות תקלה. 

ומיועד להתקנה חיצונית  09IPהלוח עשוי מפלב"מ, אטום למים בדרגת אטימות  

 תחת כיפת השמים.

 

 פיקוד ובקרה:  .ג

 העקרוניתפעולת המסנן דחסן תהיה אוטומטית לחלוטין, כאשר תיאור פעולתו  

 ניתן להלן:

 

   מדידת גובה הנוזל בכניסה למתקן והפעלת המתקן רק כאשר הגובה מגיע

הרצוי. מדידת הגובה הינה ע"י מערכת לחץ אוויר   למפלס 

(Bubbler .) 

   פרק זמן שיקבע, גם מבלי שמד המפלס דורש זאת.כניסה לעבודה מדי 

  .שטיפה אוטומטית של אזור הדחיסה במחזורים שקובע המפעיל 
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  ושי גרוק  תנועת סיבוב הפוכה לצורך איתחול כיוון מברשות הניקוי ולצורך

 גבבה בדחסן, מדי פרק זמן שיקבע.

  .התאוששות עצמית לאחר הפסקת חשמל 

  דה כהגנה מכאנית מיידית.מדידה בזמן אמת של זרם העבו 

קביעה לכל הנ"ל ופרמטרים תפעוליים נוספים, כגון השהיות ותזמונים, ניתנים  

 בממשק המפעיל.

 

 משאבות חלזוניות )לחירום( 6.5/.64

תקלה  יסופקו ויותקנו שתי משאבות חלזוניות לפעולה בשעת חירום )בעת 

 להלן: המשאבות הראשיות הקיימות במבנה התחנה(, עפ"י המפרט 

מתאימות  " או שווה איכות מאושר, MONOהמשאבות יהיו חלזוניות תוצרת " 

 לעבודה עם ביוב גולמי.

 : פלדה מצופה כרום.הרוטוריציקת ברזל,  :גוף המשאבה 

 סיליקון. .J.C אטם מכני בודד:ניטרלי,  סטטור: 

 מ"ק/שעה. 08ספיקה:  

 מ'. 98לחץ עבודה:  

 .IP 99הגנת מנוע:  

( שתחובר למערכת Dry Runningעם המשאבה גם הגנה נגד "עבודה ביבש" ) יש לספק 

 הבקרה. 

בתחנה כמסומן  מ' מפני הנוזל המינימלי  9.8-בכ גבוהתותקנה במפלס  ותהמשאב

 בתוכניות.

 

 סגר מכני 6.6/.64

הקבלן יספק וירכיב סגר מיכני על הפתח בקיר )במידה המצויינת בתוכנית( בין תא 

 SEATINGדחסן לבור הרטוב. הסגר יתאים לעבודה בלחץ ישיר )-מסנןה

PRESSURE ובמצב סגור יאטום את היציאה מהצינור לכיוון הזרימה ויבטיח )

 אטימות מוחלטת ללא כל נזילה או טפטוף.

 .WALL MOUNTED SLUICE GATEהסגר יהיה מסוג  

 הסגר יהיה סגר מופעל המחובר לציר בעזרת גלגל הפעלה.

, בעלת משטח קדמי מלבני ובו פתח עגול וצווארון עגול 990גרת הסגר תהיה מפלב"מ מס

בשטחי  -לעיגון בבטון. השטח הקדמי יהיה מהוקצע וחלק לגמרי. על המשטח הקדמי 

תותקן תושבת ברונזה מהוקצעת ומחולקת לשטח מישורי  -המגע שבינו לבין לוח הסגר 

רת באמצעות חריץ ביציקת המסגרת, ללא כל לגמרי. תושבת הברונזה תחובר לגוף המסג

ברגים, מסמרות, פינים או כל אביזר אחר שיפגום בשלמות פני התושבת. למסגרת 

יחוברו בברגים מסלולי יצקת. פני המסללים יהיו מהוקצעים וחלקים לגמרי לכל 

אורכם. אורך המסלולים יבטיח שלפחות חצי מלוח הסגר ישאר במסלולים כאשר הסגר 

גמרי. בחלק שמעל למסגרת יחוברו המסלולים לקיר הבטון בעזרת ברגי עיגון פתוח ל
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 מתאימים.

, יצוק כיחידה אחת ומחוזק 990בתוך המסלולים ינוע לוח הסגר. הלוח יהיה מפלב"מ 

בצלעות אנכיות ואופקיות. על היקף הלוח תותקן, בתוך חריץ ביציקת הלוח, תושבת 

טימת הסגר תושג ע"י התקנת גלגלים בלוח ברונזה כמפורט לעיל עבור המסגרת. א

ומישורי נסיעה משופים במסלולים. הסידור הנ"ל יבטיח החלקת התושבות זו על זו אך 

ס"מ התחתונים של מהלך הלוח. מעל לתחום זה לא יהיה כל מגע בין  9ורק לאורך 

 תושבת הברונזה שעל הלוח לבין המסלולים או תושבת המסגרת.

( הציר יהיה עשוי מוט RISING STEMבעל הברגה חיצונית )הסגר יופעל ע"י ציר 

 9.8-מ     מלא בעובי מתאים. לציר תותקנה תמיכות במרחקים של לא יותר  990פלב"מ 

מ'. התמיכות תהיינה מיצקת ופנים התמיכה יהיה קדוח ומהוקצע לקוטר הציר בתוספת 

 מ"מ. על הציר יסומן מצב פתיחתו של הסגר. 9-של לא יותר מ

ולא על תקרה )אין תקרה יר ההפעלה יעוגן בכן הפעלה הצמוד לקיר עליו מותקן הסגר, צ

 ס"מ מעל פני הרצפה. 58-. גלגל ההפעלה יהיה בגובה של כבמקום התקנת הסגר(

 התקנת הסגר תכלול גם את עבודות ההתאמה בבטון במידה והן נדרשות להתקנת הסגר.

 כות מאושר.הסגר יהיה תוצרת "שלף הנדסה" או שווה אי

 

 מערבל טבול  6.3/.64

מ"ק. עומק  08-יסופק ויותקן מערבל טבול לערבול השפכים בבור הרטוב בנפח של כ

מ'. המערבל יבטיח ערבול מלא של נפח הנוזל  0.88-המים המקסימלי בבור הרטוב, כ

 הנ"ל, כך שתמנע היווצרות שכבת צופת על פני המים.

 ים הבאים:המערבל יכלול לכל הפחות את המרכיב

 שלושה להבים מיצקת ברזל או פרופלור מתכת הכולל קצה מתכתי. -

 מערכת איטום הכוללת לא פחות מאיטום מיכני כפול. -

 תא שמן מיצקת ברזל מצוייד באלקטרודה לגילוי חדירת מים. -

 .990ציר מפלב"מ  -

", CLASS F, בידוד  "HZ98 ,00IPפאזות,  9וולט,  088מנוע חשמלי טבול  -

בדיקת לחץ להגנה מפני מים. המנוע יהיה עם טרמיסטורים להגנה מפני עליית 

 טמפרטורה.

 יחד עם המערבל יסופקו:

 כבל אינטגרלי חשמלי באורך הנדרש עפ"י התוכניות. -

תסופק עם המערבל מערכת מושלמת להרכבתו, כך שיתאפשר כיוונון גובה וזווית  -

תנאי פעולה אופטימליים. כל חומרי המערבל )שינוי אופקי ואנכי( כדי לאפשר 

העזר הדרושים להרכבה, כולל תעלות מובילות, מוטות, פרופילים, ברגים 

 .990ורכיבים אחרים יהיו מפלב"מ 

תסופק תמיכה קונזולית בפלב"מ להתקנה בפודסט העליון של הבור, כולל אמצעי  -

 הרמה להפעלה ידנית, המתוכננים להרמת המערבל לפודסט העליון.

. הקבלן יגיש תוכניות יצרן שיכללו גם: גובה 990מערכת ההרמה תהיה מפלב"מ  

 התקנת המערבל הדרוש מעל הרצפה עומק מים מינימלי דרוש מעל המערבל.
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 משאבת ניקוז ניידת  6.4/.64

ניידת כולל  שאבת ניקוזמבעוקת הניקוז המסומנת בתכניות, הקבלן יספק ויתקין   

תוצרת    תוצרת  AP35B.50.06, כגון משאבה דגם 9" אינטגראלי, יציאה מצוף  

 GRUNDFOS .או שווה ערך מאושר  

 

 מתקן ניטרול ריחות  6.6/.64

 כללי 

 הקבלן יספק ויתקין מתקן לניטרול ריחות על כל מכלוליו המפורטים. כל מרכיבי

מערכת יסופקו ע"י ספק אחד בלבד. המתקן מיועד ליניקת אוויר מהבור הרטוב ה

 לת הגבבה.ומעג

 כמו כן, יספק ויתקין הקבלן מנדף לעגלת הגבבה.  

 

 יצרן המתקן והספק

שנים לפחות של ניסיון בתכנון והתקנה של מערכות דומות. היצרן  9היצרן יהיה בעל 

התקנות לפחות של מתקנים בגודל דומה הפועלים בצורה מושלמת  9יספק רשימה של 

 לפון להתקשרות.עם רשימת המלצות שתכלול שמות ומספרי ט

שנים כולל נתוני  9היצרן יהיה חייב להציג לפחות שתי התקנות הפועלות לפחות 

 ( של המתקנים.PERFORMANCEביצועים )

 

 נתונים ותוכניות 

כמופיע בשאלון הטכני הקבלן ימלא בשלב ההצעה את כל הנתונים הטכניים הנדרשים, 

עקרוני הכולל מידות של המתקן על כמו כן הקבלן ימסור שרטוט . /לציוד שבנספח מס' 

 מערכותיו השונות.

תשומת לב הקבלן לכך כי מידות מרכיבי המתקן צריכות להתאים להעמדה העקרונית 

 המופיעה בתוכניות. 

לאחר חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה יהיה עליו להגיש לאישור המזמין תוכנית 

 העמדה מפורטת וכן חתך המראה את כל מידות המתקן.

 

 ולת העבודהכת

 האספקה וההרכבה של מערכת מתקן ניטרול הריחות כוללת:

אספקה והרכבה מושלמת של כל מרכיבי המערכת כמפורט בסעיף בהמשך, כולל  (9)

 ציוד וחומרי העזר הדרושים להרכבה.

אספקה והתקנת תעלות אוויר מ/אל המתקן כולל דמפרים לוויסות ידני, מסננים,  (9)

עם כובע הגנה מפני גשם ללא הפסדים והתמיכות  תמיכות, ארובת פליטה

 הנדרשות שיידרשו. אספקה והתקנה של כל התעלות בין המתקן והמפוחים.

 חיבור חשמל. (9)

אספקת ספר הוראות תפעול ותחזוקה, כולל ספרות מתאימה, שרטוטים,  (0)
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מפרטים, סכימה תהליכית ומכשור, תוכניות התקנה, תוכניות חשמל ונתונים 

 יים.הנדס

 שנת תמיכה טכנית כולל ניטור. (9)

 ימים. 9הדרכת צוות המפעילים במשך  (0)

 

 נתוני תכנון המערכת 

מתקן ספיחה  -המפרט להלן עוסק באספקה והתקנה של מתקן לנטרול ריחות 

 באמצעות שכבה עמוקה של מצע פחם פעיל. 

ר(, מסנן ראשוני, מצע המתקן  כולל מפוח ומנוע, מגוף ויסות )דמפר(, צנרת )תעלות אוורו

 פחם פעיל, מנומטר וצינור דיגום.

 

 נתוני תכנון  .א

 שעות ביממה.  90המערכת מתוכננת לפעול בצורה רציפה במשך 

 נתוני התכנון יהיו בהתאם למפורט להלן:

 מק"ש 998 –ספיקה 

 חל"מ 9-98 –בחלל הבור הרטוב  S9Hריכוז 

 לפחות. 59% –נדרשת  S9Hיעילות הרחקת 
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 המערכתתכולת   .ב

 המערכת לנטרול ריחות תכלול את היחידות הבאות: 

   מסנן פחם פעיל דגםPC 098  SM  תוצרת סומט סביבה ומים טכנולוגיות

מתקדמות בע"מ או שווה איכות מאושר. המסנן כולל מבנה, מסנן ראשוני, 

דמפר לויסות ספיקת האוויר, מצע פחם פעיל עמוק, פתחי שרות, מילוי 

ולוח חשמל פיקוד ובקרה. המסנן בנוי כך שניתן למלא  וריקון, מנומטר 

 (. Big Bagולרוקן את מצע הפחם ישירות באמצעות שקי ענק )

   מפוח צנטריפוגלי לספיקת האוויר והתנגדות הנדרשת. המפוח יופעל

הקבלן יספק את לפחות.  08%באמצעות מנוע המחובר ישירות נצילות 

 האופיין ונתוני העבודה של המפוח. 

 נרת פליטה. צ 

   הפעלת המתקן תעשה מלוח הפעלה מקומי הכולל נתיכים,  -לוח הפעלה

 , רלאי השהיה, מפסקים ונורות בקורת.PKZMמתנע 

   המתקן יכלול אביזרים נוספים כמו צינור דיגום, פתח  -אביזרים נוספים

 ניקוז מי עיבוי, פתחי שירות וכל הנדרש להפעלת מסנן.

  עלות אוורור:ת 

 ן תעלות יניקת אוויר כולל תמיכות, דמפרים וכל הנדרש.יש להתקי (א)

 אין להתבסס על המתקן לתמיכת הצנרת. (ב)

 מ"מ. 988תכנון התעלות יתאים ללחץ מינימלי חיובי של  (ג)

 

 פחם פעיל  .ג

הפחם הפעיל יהיה מסוג המתאים לנטרול ריחות הנובעים מתרכובות גופרית 

פי של הפחם יהיה גבוה וחומרים אורגנים הנמצאים בשפכים.  הקיבול הספצי

במיוחד בהתאם לנתוני הפחם הנדרשים והמופיעים בהמשך. קיבול הפחם הפעיל 

במשך שנה. זמן המגע המינימלי לא יהיה  S9Hחל"מ לפחות  98יתאים לספיחת 

יחד עם הצעתו יגיש הקבלן את נתוני הפחם הפעיל כולל אישור שניות.  9פחות מ 

 מאושר של הספק.

 שים:נתוני הפחם הנדר

 מ"ר לגרם פחם 9,898מינימום  –שטח פנים ספציפי  -

 סמ"ק לגרם 8.90 –פורוזיביות )נפח חללים(  -

 מ"מ  0 –קוטר גרגר  -

 ASTM-D3802לפי  55% –חוזק מכני  -

 ASTM-D5160גרם לסמ"ק לפי  H2S – 8.99קיבול לספיחת  -

 

 צנרת דיגום  .ד

ובה. הצנרת בראש האר S9Hהקבלן יספק ויתקין צנרת דיגום שתאפשר מדידת 
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עם התקן להרכבת ערכת מדידה בקצה. הצנרת כוללת  PVCתהיה עשויה מ 

 סיפון יניקה מראש הארובה, צנרת וחיבורים.

 

 מדידות  .ה

 הקבלן יבצע את הבדיקות הבאות:

בצינור הכניסה ובצינור הפליטה של המסנן.  S9Hמדידה רציפה של ריכוז   -

דש לאחר הפעלת חוהמדידה תבוצע במשך יממה על חשבון הקבלן, 

 דקות. 98עם קריאות כל  Gas Data Logger, באמצעות המתקן

 בדיקת קיבול הפחם הפעיל לאחר שנת עבודה.   -

 

 נתונים וחישובים טכניים של הציוד המוצע  .ו

הטכניים  כל הפרטיםהיצרן/הספק של המתקן לנטרול ריחות ימלא  את 

 המתייחסים לתכנון המתקן בשלב הגשתו לאישור המזמין.

הפרטים הטכניים, כפי שיירשמו בטבלה להלן, יחייבו את היצרן/הספק ולא 

תתקבל כל סטייה מהתחייבויות אלו, וזאת מתוך הנחה שאי הכללת פרטים 

נוספים אינה משחררת את הספק/היצרן מכל יתר ההתחייבויות החלות עליו לפי 

 תנאי המפרט וכל יתר כללי המקצוע המקובלים.

ל חומר טכני נוסף להשלמת הנתונים הרשומים בטבלה המציע יצרף להצעה כ

 והסברים לגבי חישוב נתוני התכנון.

 חסרים. המזמין רשאי לפנות למציעים לפי שיקול דעתו לשם השלמת פרטים 
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 נתונים תיאור הנתונים

 998 ספיקה )מק"ש(

 98 בכניסה למתקן )חל"מ נפחי( S9Hריכוז 

  פחי(ביציאה מהמתקן )חל"מ נ S9Hריכוז 

  מ' –רוחב( xגובהxמידות פיזיות)אורך

  זמן מגע )שניות(

  כמות פחם פעיל )ק"ג(/עומק המצע)ס"מ(

  )ק"ג( S9Hקבול לקליטת 

  לוח הפעלה )דגם, יצרן(

  שטח מסנן מוקדם )מ"ר(

  מהירות זרימה במסנן מוקדם )מ'/שנ'(

  מהירות זרימה במסנן פחם פעיל )מ'/שנ'(

  ם,יצרן(סוג הפחם )דג

  התנגדות כוללת בנקודת עבודה )ס"מ מים(

  יש לצרף אופיין של המפוח –מפוח )דגם, יצרן( 

  מפוח )חומרי מבנה(

  יעילות המפוח בנקודת העבודה )%(

  Gas Data Loggerסוג ה 

  שיטת בדיקת קיבול הפחם

 

 תעלות אוורור

 תעלות אוורור  .א

 .B – 99090, דרגה D ASTM – 9900יצור התעלות יעשה לפי תקן   (9)

 קשיח.  PVCתעלות האוורור יהיו עשויות מ   (9)

 מ"מ לפחות. 0העובי המינימלי של התעלות יהיה   (9)

 חיבור התעלות יתבצע באמצעות מחברי פעמון בריתוך.  (0)

 התעלה. פעמים קוטר  9½ הקשתות תהיינה ברדיוס   (9)

ס"מ  9ל  ס"מ בחתך 9שינוי של  -שינוי חתך התעלה יעשה בצורה מתונה   (0)

 אורך.

 לתעלה הראשית.  (9)

 מ'. 9יש להתקין תמיכות כל  (0)

את החיבורים יש לבצע באמצעות מכשיר ריתוך בחום תוך שימוש   (5)

 אלקטרודה המתאימה לחומר איתו עובדים.ב

 

 דמפרים  .ב

. יש לסמן את מצב פתיחה PVCהדמפרים יהיו ברזי וויסות ידני וייוצרו מ 
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 וסגירת הדמפר.

 

 פתחי יניקה  .ג

 , או אלומיניום צבוע בתנור.ABSים יהיו עשויים הפתח  (9)

הפתחים יהיו מסוג "גריל הספקה" עם ידית וויסות ושינוי זווית הלהבים   (9)

 בפתחים.

 

 מנדף לעגלת איסוף גבבה

מתוצרת סומט סביבה ומים טכנולוגיות מתקדמות  CO 110המנדף יהיה דוגמת מכסה 

אשפה דוגמת דולב דגם  בע"מ או שווה איכות מאושר המתאים לכיסוי עגלת

. המנדף כולל מכסה עם יריעות איטום, צנרת יניקה ושקיות מותאמות 9899899998

 תוצרת אשפלסט תעשיות פלסטיק בע"מ.

על הקבלן להתאים המנדף למשפך הגבבה )המשפך יוצא מדחסן הגבבה ומתחבר 

 למנדף(.

 

 אופני מדידה ותשלום

חיר קומפלט שיכלול כל הנדרש עבור אספקת והתקנת מתקן ריחות ישולם מ -

 בשלמות ובכלל זה תעלות יניקת אוויר.

 עבור אספקת והתקנת המינדף ישולם מחיר קומפלט בסעיף נפרד בכתב הכמויות. -
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 /נספח מס' 
 

 שאלון טכני לציוד ולמכשור המוצע
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 משאבות טבולות במתקן יבש .9

 ה הכולל מידותיש לצרף עקום משאבה וכן שרטוט משאבהערה:  

 שם היצרן: ______________________________________ 

 שם הספק: ______________________________________ 

 דגם המשאבה: ___________________________________ 

 ספיקה: _____________________________________ )מ"ק1שעה( 

 __________ )מ'(עומד: _______________________________ 

 הספק מנוע: ____________________________________ )קוו"ט( 

 יש לצרף עקום משאבה ושרטוט משאבה, כולל מידות. 

 

 סגר מיכני .1

 שם היצרן: _____________________________________ 

 שם הספק: _____________________________________ 

 __________________דגם: _______________________ 

 

 מערבל טבול .2

 שם היצרן: _____________________________________ 

 שם הספק: _____________________________________ 

 דגם: __________________________________________ 

 הספק מנוע: ____________________________________ 

 

 מגוב מיכני ודחסן .2

 מגוב מיכני 

 שם היצרן: ______________________________________ 

 שם הספק: ______________________________________ 

 דגם: ___________________________________________ 

 חומר מבנה: ______________________________________ 

 _______________________________)קוו"ט( הספק מנוע:  
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 אבות חלזוניותמש .2

 שם היצרן: ______________________________________ 

 שם הספק: ______________________________________ 

 דגם: 

 ספיקה:     ______________________________________ 

 עומד : _________________________________________ 

 _____________הספק מנוע: ________________________ 

 יש לצרף עקום משאבה ושרטוט משאבה כולל מידות. 

 

 משאבת ניקוז ניידת .4

 :שם היצרן 

 שם הספק: 

 דגם: 

 הספק מנוע: 
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 שונות .00

 שער כניסה למתחם תחנת השאיבה /.00

 הקבלן יספק ויתקין שער חשמלי ולצידו פשפש בכניסה למתחם תחנת השאיבה. 

"י הקבלן במסגרת התקנת ונזולי נגרר וינוע על מסילות שיותקנו עהשער החשמלי יהיה שער ק 

או שווה ערך  GO-2500"גורן ובניו שערים" דגם השער. השער יהיה כדוגמת שער נגרר תוצרת 

 מאושר.

ן השער יוכל להיפתח ע"י הפעלה מקומית של זקיף, וכן ע"י הפעלה מקומית משלט רחוק. הקבל 

 רחוק להפעלתו. -( יחידות שלט9ער, שלוש )יספק למזמין, כחלק מאספקת הש

 השער והפשפש וכל חלקיהם יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם כמתואר במפרט הגדר לעיל. 

 צביעת השער תהא כדלקמן: 

צבע היסוד בצבע אפוקסי דו רכיבי המצטיין בהתחבורותו לברזל מגולוון כגון  שתי שכבות  א.

 08מיקרון, עובי יבש כולל של  98 של עובי שכבהך. אפוגל בז' תוצרת טמבור או שווה ער

 מיקרון.

מיקרון,  988או פוליכמקוור או שווה ערך. עובי כל שכבה  980שתי שכבות צבע אפוקסי  ב.

 מיקרון. 088עובי יבש כולל של 

שכבה אחת של צבע פוליאריטון עליון דוגמת טמגלס של טמבור או שווה איכות. עובי יבש  ג.

לוח הפיקוד של מיקרון. גוון השכבה העליונה בהתאם לאישור המהנדס.  98כולל של 

השער יכלול צד דיגיטלי המאפשר כיוונים שונים, רגישויות ועוד וכמו כן מתעד תקלות 

 אחרונות, מס' הפעלות וכו'. השער יכלול פנס מנצנץ בזמן פעולה.

 במקרה של הפסקת חשמל ניתן יהיה לפתוח את השער ידנית. 

 יותקנו שערים משניים )לא חשמליים( במקומות המסומנים בתוכניות. בנוסף 

 



 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי
 תחנת שאיבה לניקוז 4חלק 

-222-  

 

 

 

 

 תחנת שאיבה לניקוז - 4חלק 
 בכתב הכמויות( 89)מבנה                              

 

  ם שלחלק זה מתייחס לביצוע תחנת שאיבה לניקוז נגר עילי באזור החוף ליד בניני                 

 ניקוז קוויהתחנה קולטת מי נגר עילי ממקומות נמוכים בחוף בעזרת  המסחרי. המרכז                 

 לתחנה. שיתחברו                 

 

 עבודות עפר   ./0

 כללי /0./0

 עבודות בחוף. - 9, חלק 89ובמפרט מיוחד זה פרק  ,בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 העבודות כמפורט להלן.יבוצעו  

הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע. המונח  הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג 

"חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך 

 במפורש בכל סעיף.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש. באם  

להורדת מפלסים הקבלן ידאג העבודות, יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע 

ומבלי לגרום לנזקים למתקנים המאושר ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום 

 .קיימים

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר  

במידה ולא לאמצעי הגנה מפני חדירת מים לחפירות, הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים, 

 ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים.

 

 סימון ומדידות  00./0

בהתאם לתכניות, הוראות והנחיות  מודד מוסמךיעשה באמצעות יסימון קווי החפירה  

במקום. בזמן בדיקת הסימון ועד לאשורו, רשאי  המנהל. הסימון ייבדק ויאושר ע"י המנהל

והמידות השונות בהתאם לשיקוליו, קבלן לשנות את הסימון ללשנות או להורות  המנהל

 דרישות התכנון ותנאי המקום והקרקע.

במקרה שנתגלתה סתירה במידות המצוינות בתכניות, או מידה חסרה, על הקבלן לעורר את  

ל שגיאה בבצוע, כקן על חשבונו יתעל כך ולקבל הוראותיו. הקבלן המנהל תשומת לבו של 

 עפ"י הנחיית המנהל.

 

 ילויומ חפירה  05./0

הקבלן יבצע עבודות חפירה בשטח בהתאם לרומים המסומנים בתוכניות ובהתחשב בעובי  

סוי הנדרש בפיתוח השטח, כמצוין במפרטים ובתוכניות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כיה

של צינורות  עטיפהעד רום מילוי חוזר  .במידה ויבצע את החפירה מעבר למפלסים הדרושים

ושאר  ,מודיפייד 50%צפיפות הבהידוק אופטימלי לדרגת  'ע סוג אממציבוצע לבור הכניסה 
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עודפי  .לקבלת המפלסים המתוכנניםהמילוי עד גובה הקרקע יבוצע מחומר מקומי מובחר 

 .למקום שפיכה מאושרהאדמה יסולקו 

 

די יתבדק על אדמה החפורה המתאים. כני צע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מהחפירה תבו 

 .מילוילמש שתהתאמתה ובאשור והנחיות המנהל הקבלן ולפי 

 

יהיה בהתאם למסומן בתוכניות. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי  המבנהקו החפירה עבור  

הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים כבישים, מבנים, חפירות ותעלות קיימים מחוץ 

 לקו החפירה.

 

מתקנים הקרוב למבנים והקו החפירה אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו שתמש בהקבלן י 

. הוצאות דיפון ותיקון כל נזק והחזרת ובכל מקום שיורה המנהל למותםאת ש ןהקיימים מסכ

על הקבלן ו המצב לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים קיימים מחוץ לקו החפירה, יחול

 בלבד.

 

  הרכבת מוצרי בטון טרום  .05

ם חרושתיים דוגמת תוצרת "וולפמן" או ש"ע תחנת השאיבה תורכב ממוצרי בטון טרומיי 

 ותכלול שני תאים עיקריים הבאים:

 

  מ' דגם  0.8 -מ' ובגובה כ 9.0תא שאיבה מבון טרומי עגול בקוטרPSTU-240  .או ש"ע

התא החרושתי יכלול כל הציוד ואביזרי חיזוק הנדרשים, לרבות תקרה, מכסים, סל 

 בורי צנרת וכו'.יולמות ירידה, הכנות לחמגוב מכני עם פרופילי תמיכה ומסילות, ס

  3.0תא מגופים חרושתי מבטון טרומי מלבני בגודל פניםx2.1x1.5(h)  מ'. התא יכלול

 מכסים, סולמות ירידה, אביזרי חיזוק והכנות לחיבור צנרת.

 

התאים יהיו עם ציפוי מגן חרושתי פנימי וחיצוני מתאים להגנת הבטון בפני מי ים המלח, 

 ג' כמו בצינורות בטון לניקוז.   9 זיבית. הבטון יהיה מסוגואוד קורלסביבה מ

  

מתחת לתאים והתקנת אלמנטים וביסוס ת הכנת שתית ועבודות הרכבת התאים כולל 

א'   משכבת מצע סוגביסוס בוצע המהודקת ומפולסת יהשתית לאחר הכנת טרומיים הנ"ל. 

 ס"מ. 9ונח שכבת בטון רזה בעובי ת יםצעעל המ מודיפייד. 50%ס"מ מהודק לדרגת  98בעובי 

 

המדידה תהיה קומפלט לכל אחד מהתאים ותכלול אספקה, הובלה והרכבת התא לרבות כל  

 החלקים המתוארים לעיל.העבודות ו
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 עבודות חשמל ותאורה  .08

 פרק זה מתייחס לעבודות הזנת החשמל ופיקוד משאבות בתחנת השאיבה לניקוז. 

מתקני חשמל במפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה  80ף לפרק העבודות יבוצעו בכפו 

 של המפרט המיוחד הנוכחי. 89חלק  80לדרישות בפרק ובכפוף 
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  ציוד מכני ואלקטרומכני, צנרת ואביזרים  .64

 אחריות /64.0

ג להספקת והרכבת כל הציוד ואביזרים לפי האפיונים המופיעים בתכניות ובכתב על הקבלן לדאו 

 הכמויות.

הקבלן יהיה אחראי להתאמת כל הציוד והאביזרים כנדרש במפרט זה ולעבודה תקינה של כל  

כל המערכת למשך המשאבות והאביזרים של הציוד שסופק והורכב על ידו, ולפעולה תקינה של 

 .הסופית שנתיים מיום המסירה

כל פריט או חלק ממנו שלא יעמוד במבחן במשך התקופה שצוינה לעיל יוחלף ע"י הקבלן ועל  

 חשבונו.

 תוך כדי מסירה לא תשחרר את הקבלן מאחריותו זו.המנהל קבלת הציוד ואביזרים על ידי  

בפני  כמו כן יספק הקבלן למזמין כתבי אחריות של ספקי הציוד כדלהלן, שיהיו אחראים ישירות 

 המזמין על הציוד והאביזרים שסופקו על ידם. אין זה פוטר את הקבלן מאחריות דלעיל.

 להלן רשימת הציוד והאביזרים לאחריות הישירה הנ"ל: 

  עם אביזרים נלווים.משאבות 

 .מצופי פיקוד משאבות 

 מד מפלס אולטראסוני. 

 מכני.מגוב -מסנן 

 .מגופים ושסתומים 

 עבודות חשמל(. - 80רק לוח חשמל ופיקוד משאבות )פ 

 

 משאבות 64.00

 תאור משאבות  /.64.00

 למים מליחים.שמליות זהות, המיועדות טבולות ח משאיבות 9יותקנו בתוך תא השאיבה  

כני ואיכותי. משאבה אחת תהיה תוצרת מ. אמיתי או שו"ע ט  KRTKבות תהינה מדגם המשא 

 999 -כ            להזרמה של בו זמנית(,  משאבות 9)עם אפשרות להפעלת  עתודהבבעבודה ואחת 

 המשאבות בו זמנית. 9להפעלת  098 -מק"ש וכ
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  נתוני משאבות  64.00.0

   KRTK 150-401/354UG-S דגם 

    מק"ש 225 -כ  ספיקה  

    מטר 30 -כ  גובה הרמה/עומד  

    סל"ד9098 סיבובי מנוע 

    קוו"ט 98 -כ הספק חשמל 

   HZ98/V 3x400  מתח הזנה 

 

 התקנת משאבות 64.00.5

 עפ"י תכניות, מפרט והוראות של יצרן המשאבות.תא השאיבה המשאבות תורכבנה ברצפת  

 חיבור/ניתוק אוטומטי, ולמסילה לשליפת משאבה מהתא. כל משאבה תחובר לרגל 

 ילה.והמסהתאמה אנכית של הצירים על וכן , ואיזון צירים של המשאבה אנכיותיש להקפיד על  

  

 משאבותההפעלת  64.00.6

משאבות בו זמנית בהתאם לקצב כניסת  9, וכן תופעלנה שאבות תעבודנה בתורנות ולסירוגיןהמ 

עליון, היגיעו למפלס ם בתא השאיבה המשאבה תופעל אוטומטית כאשר מי המים לתא השאיבה.

התורנית תופעל ירדו עד למפלס התחתון. במקרה תקלה במשאבה  המיםותכבה אוטומטית כאשר 

 אוטומטית המשאבה השניה.

 עבודות חשמל.  - 80הגנות ראה פרק הבקרה והפיקוד, העבודה של המשאבות, המשטר  

 

 מדידה ותשלום 64.00.3

יחידת השאיבה תשולם כיחידה ותכלול: אספקה, הובלה וכל העבודות להתקנת משאבה עם מנוע,  

, רגל עם 990כנ"ל, הכל מנירוסטה  וחיזוקוחיבורו חלד ואביזרי -אל י מפלדהתמיכות ופלטות בסיס

, שרשרת הרמה מנירוסטה 990נירוסטה  מנגנון חיבור אוטומטי וקשת סניקה, מסילה מצינורות

מ',  98 -כ הכנות לחיבור חשמל, ממסרי הגנה למנוע, כבלים באורךבאורך מתאים,  990

 תקינה.הכל שלם וקומפלט מורכב לפעולה הפעלה והרצה, ואביזריהם, 
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 מד מפלס אולטראסוני 64.05

 -ו        ma 4-20מתמר לחץ או שו"ע ויכלול  VEGASON 62אולטראסוני יהיה מדגם  מד מפלס  

מגעים צפים. הפעלת המשאבות תעשה באופן אוטומטי באמצעות הבקר המתוכנת לפי קריאת  0

 המפלס האנלוגי מהבקר של מד האולאראסוני.

מ"מ שיורכב  908בקוטר  PVCבתקרת תא השאיבה, מעל צינור  0וטר "המד יורכב בפתח בק 

 אנכית בתא )הצינור יגן על מפלס מים רגוע הנמדד בתוכו(.

 

 צנרת ואביזרים 64.06

. הצינורות בקוטר "5/32סוג א', בעל עובי דופן 998י ת"י תהיה מפלדה לפ הצנרת בתוך התאים 

ציפוי פנימי מאפוקסי ועטיפה חיצונית תלת שכבתית לחיבור בריתוך, יהיו עם המיועדים  9מעל "

קטעי הצינורות ו ומטה יהיו מפלדה מגולוונת בחם 9דגם "טריו" חרושתית. הצינורות בקוטר "

 יחוברו בהברגה.

 .חרושתייםמופות וכד' יהיו  הספחים להרכבת הצינורות כגון הסתעפויות, קשתות,  

ים, מדי לחץ, ברזים וכו' יורכבו על צינורות בתוך תא חוזר-כל האביזרים: מגופים , שסתומים, אל 

 עשויות מפלדה מגולוונת.ושלות המגופים, בעזרת תמיכות 

 

המחיר יהיה קומפלט ויכלול את כל קטעי הצנרת שיורכבו בתוך התאים, כל  מדידה לתשלום: 

כל אמצעי  חוזרים, מדי לחץ, מד מפלס אולטרסוני עם מצופים,-האביזרים: מגופים, שסתומים אל

התמיכה וחיזוק צנרת ואביזרים, צבע מגן לצנרת ואביזרים הכל קומפלט, מושלם ומורכב להפעלה 

 תקינה, לפי הפרטים בתוכניות.

 



 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 ניקוז כביש המלונות 7חלק 
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 ושביל אופניים כביש המלונותניקוז  - 6חלק 
 בכתב הכמויות( 80)מבנה                                              

 

 תאורה ותקשורת ,חשמל  .08

 תיאור העבודה והנחיות כלליות  /08.0

 

פרק זה מתייחס לביצוע עבודות תשתית חשמל, תאורה ותקשורת במסגרת הסדרת כביש  /./.08

 המלונות עין בוקק מול חוף הציבורי הראשי.

  

 תכולת העבודה 0./.08

 עבודה כוללת:ה                 

ם הרחבת תאי-ביצוע התשתיות למערכות חשמל ותאורה , הכנות לחברת הבזק

קיימים,לצורך גישה מהאי תנועה החדשה לתוך התאים כתוצאה משינויים בכביש,הכנות 

 לבז"ק חברת חשמל ולטל"כ עבור גישה לבתי המלון לאורך הכביש ומעברי כביש לתשתיות.

 

 הנחיות ומפרטים  5./.08

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן: 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט  80פרק   -מל מפרט כללי למתקני חש

 הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטית לעבודה זו. 

 

 

 בהוצאתו האחרונה -חוק החשמל  6./.08

 הערה:  

מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל,  

 ער על ההחלטה.המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לער

 כל העבודות תבוצענה  בהתאם לחוקים ולהתקנות להלן:
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 במהדורתו העדכנית. 1954חוק החשמל  -

שבהוצאת הועדה הבין משרדית של                           08המפרט הכללי לעבודות החשמל פרק   -

משרד השיכון משרד הביטחון , משרד התחבורה מע"צ במהדורתו העדכנית והוא 

 הבסיס שעליו ייבדק הקבלן בעת ביצוע עבודתו.

 דרישות ותקנים של חברת  החשמל לישראל במהדורתם העדכנית.  -

                         1081עד  1070דרישות ותקנים של חברת בזק. כולל מפרט תשתיות ממספר   -

 מהדורה עדכנית.

 אתר.דרישות ותקנים של חברת הטל"כ אשר קבלה את הזיכיון ב  -

 דרישות והנחיות של הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה.  -

 המפרט הטכני שלהלן.  -

חובה על קבלן המערכות להעסיק בשטח ככל שיידרש מודד מוסמך על חשבונו    אשר  

  הנ"ל ללא כל  תוספת כספיתיעבוד בתאום מלא עם מודד האתר ויסייע למודד חח"י 

 .   כלול במחירי יחידה

בה על קבלן המערכות לדאוג לביצוע תאומים ככל שיידרש בין הרשויות חח"י,  בזק,  חו 

לא וכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירה. בכל הנוגע לעבודה באתר לוחות זמנים. 

 .כלול במחירי יחידה תשולם כל תוספת כספית בגין התאומים

ת עבודתו במקביל על הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע א 

 .על כל המשתמע מכךלקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים 

כל הפיקוח לעבודה מטעם  חח"י ובזק לצורך קבלת היתרי חפירה ופקוח על העבודה    

כולל  הזמנת חוליית  תוספת כספית כלול במחירי יחידה  ללא כלהם באחריות הקבלן  

נות והעלאתם  ע"י מודד מוסמך ע"ג סימון הקווים   הקיימים  בשטח מהרשויות השו

למתכנן  לצורך  2007המפות הכל ע"ח  הקבלן וכן ימסור הקבלן דיסקט באוטוקד 

בדיקה והתאמת התכניות למצב החדש התכניות חייבת להיות  בתוך  מסגרת 

 קואורדינטות שקבל הקבלן מהמתכנן.

של מערכות  יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת במתקן פעיל עם תשתית קיימת 

צנרת חשמל, בזק, מים, ביוב, ניקוז, ועוד לכן, חובה על הקבלן להשיג אישורי  חפירה 

מכל הגורמים ויתכן ויהיה צורך לשנות תוואי או להעמיק את התשתיות החדשות 

 תוך כדי ביצוע. –בהתאם לצורך 

ו החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש ביד בהתאם לחוק  -

רישיון מאת מנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי הרישיון ותקופת 

 .תוקפו של רישיון  שתקבע בו"

 מומלץ כי הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח והבנת הפרויקט.

ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקים, הקבלן הזוכה יערוך 

ת  הנזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו. מרגע זה השטח באחריותו ולא יתקבלו רשימ

 תביעות חדשות על נזקים שקרו מעבר לתאריך מסירת השטח לקבלן.

 

 פרוט עבודות תאורת חוץ  3./.08
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ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת  רחובות לרבות  מילוי חול דיונות 

לשביעות  98%ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה עד לצפיפות של  20נקי ומנופה בשכבות של 

רצון המנהל עד הכל  תחתית המצעים. הנ"ל רק באותם מקומות שיידרש הקבלן לעשות כן 

לפי  CLSMכגון: חציות כבישים , מדרכות מרוצפות וכו. או לחלופין בכל שיטה אחרת בטון 

 הנחיות יועץ הקרקע והפיתוח.

קשיחה בכל קוטר  C.V.Pר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת ביצוע שרוולי מעב  

   ר.כנדרש  או לחלופין צנרת שרשורי  מגנום  מחוזק אדום כולל כל  המעברים מקוטר לקוט

הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות הארקה בסוף כל 

לחיבור גידי ההארקה  CADWELDיבורי מעגל מאור וליד כל מרכזייה, לרבות ביצוע ח

 .08החשופים ביניהם כנדרש במפרט 

חציבת ו/ או חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם לסימון מודד מוסמך 

 מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המנהל בטרם החפירה.

אומים +  3 ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת 30יציקת יסודות העמודים בטון ב 

 4X35פלטת יסוד העמוד דסקיות ודסקיות קפיץ, כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון שטוח  

ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות  25מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת  פרטים בגובה של 

בורגי יסוד כנדרש בפרטי הביצוע כולל הארכת בורגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה של 

 ס"מ מקרקעית הבור. 5א ברזל מצולע( עד לעמוק של ס"מ )ל 5

יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם לפרט בחוברת 

פרטים רק לאחר אישור מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור על מיקום המרכזייה )האישור 

 מרכזיה.יינתן  בכתב( והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם יציקת היסוד ל

בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי  התאורה וכן , במילוי חוזר של 

התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל לא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה הבדיקה כמצוין 

בפרוגרמת הבדיקות. הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות 

 :כנדרש בחוק כגון

שילוט גידור, תמרור, תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות  במהדורתו 

 העדכנית.

התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכזיה  קיימת, כולל חציבת היסוד והטמנת שרוולים, 

הטמנת שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין או 

 ספת מאמ"ת כנדרש.במרכזיה לרבות תו

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל 

בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל 

ולכל דרישות  80פרק  -למפרט הכללי הבין משרדי העדכני ביותר  - 9590תשי"ד,  

קנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מת

 מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

 

 וכלכליסעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני 
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 , למעט גופי תאורה. המנהלשיאושר ע"י 

 

 מוטבע וברור. תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת 

 

בצוע העבודה חייב הקבלן הזוכה ליזום פגישה במשרדי המתכנן דרך מנהלת הפרויקט  לפני

לצורך הכרות, מסירת הנחיות טכניות ומנהליות לבצוע הפרויקט ומתן תשובות לשאלות 

 הקבלן.

 

בפגישה זו ישתתפו מלבד הקבלן הראשי, גם קבלן חשמל מטעמו, המתכנן, נציג ממנהלת 

נציג מטעם הרשות המקומית וכל  מי שמנהלת הפרויקט    הפרויקט  ממנהלת הפרויקט,

 תחליט לזמנו.

 בישיבה  זו אם יתאפשר יקבל הקבלן סט ותכניות חתומות לבצוע .

 

 אין להתחיל את העבודה ללא קיום פגישה זו.

 להלן הליך בחירת קבלני משנה.

 

בחירתו של קבלן הליך בחירתו ואישורו של קבלן המשנה  לחשמל ותאורה, דהיינו תנאי סף ל

 המשנה.

אי קיום תנאי אחד ממכלול התנאים להלן יפסול אוטומטית את קבלן  המשנה לחשמל  

 ותאורה ולקבלן הראשי לא תהיה שום זכות ערעור על פסילה זו. 

האישור יינתן לקבלן הראשי אך ורק על סמך פניה בכתב למנהלת הפרויקט ועותק למתכנן 

לן המשנה לחשמל ותאורה המלצות, רישיונות, מקצועיים, תוך הצגת פרופיל החברה של קב

שנים לפחות רישום במסמכי המשרדים  10 -כניסיון בביצוע עבודות תשתית בתקופה של 

 ממשלתיים הרלוונטיים ובספר הקבלנים. 

ימי עבודה מתאריך קבלת מכתב   10התשובה תימסר לקבלן  הראשי בכתב בלבד תוך 

 פרויקט.הבקשה   ששלח, ע"י מנהל ה

 

 תנאי הסף לאישור קבלן המשנה 4./.08

 קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל.

 שנים לפחות בביצוע עבודות תשתית ויחויב    להוכיח זאת.  10הקבלן יהיה בעל ניסיון של 

 הקבלן )המשנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים להלן: )כל הסיווגים ללא יוצא  מהכלל(.

  חשמלאות. 160ס' סיווג מקצועי מ 

   'מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס 

 

 הסיווג הכספי של קבלן המשנה חייב להתאים  להיקף העבודה.

 קבלן המשנה לחשמל  ותאורה חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן קבוע 

 באתר אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל הנתונים להלן:

  מך לפחות )חשמלאי  מוסמך(.בעל רישיון חשמל תקף מסוג מוס 
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   מנהל העבודה בשטח שיהיה בעל תעודת לבטיחות אתרי עבודה  מטעם  המכון לפריון

 העבודה והייצור.

 

 ויידרש להוכיח זאת. 9002קבלן החשמל והתקשורת חייב שיהיה  בעל תקן איזו 

ץ חוץ(  )לא יועקבלן משנה החשמל מומלץ מאוד שיעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המניין 

אשר יעבוד  ישירות מול מנהלת הפרויקט והמתכנן וינחה טכנית ומקצועית את מנהל 

 הפרויקט  מטעם קבלן משנה לחשמל ותאורה .

כל אנשי הצוות באתר מטעם הקבלן משנה לחשמל אשר יעבדו בחשמל בעבודות כגון: הנחת כבלים 

י העמודים והמרכזייה. קילוף בתעלה הנחת  גיד הארקה  בתעלה, התקנת הארקות יסוד, בבסיס

כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, הצבת  מרכזיה, חיווט הכבלים למרכזיה וכו, 

למעט פועלי חפירות, נהגים, טרקטוריסטים, מנופאים פועלי צנרת תקשורת חייבים להיות בעלי 

 למנהל הפרויקט.רישיון חשמל עדכני מסוג עוזר או מעשי לפחות וצילום מרישיונם יועבר 

אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל אשר אינו  עומד בקריטריונים 

 הרשומים לעיל ואשר לא אושר בכתב ע"י המזמין ומתכנן החשמל  והתאורה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול קבלני משנה לחשמל ללא מתן הסבר לקבלן  הראשי 

 לן הראשי לא תהיה זכות ערר על החלטת  המזמין.על פסילתו של קבלן המשנה ולקב

 החברה להגנות ים המלח  )חל"י(.המזמין במקרה דנן הוא: 

 

 אישור ציוד 6./.08

על כל משלוח של ציוד כגון עמודי מאור וכו'.  COCחלה חובה על הקבלן לצרף תעודת   -

 התעודה הנ"ל היא תעודת התאמה.

COMPLIANCE–OF–CERTIFICATE  /המאשר כי  -היצרן שבהוצאת המפעל

המשלח  שהגיע הוא אכן מתוצרתם  והם אכן מפעל העומד בפיקוח מכון התקנים 

 סוג המוצר, כמות, שם הפרויקט. -. יכלול את C.O.Cהפרוט בתעודת  ההתאמה 

 שם הקבלן המבצע. -

 תאריכי אספקה של העמודים, מספרי תווי התקן שאושרו למשלוחים ולציוד.  -

 כנ"ל על כל משלוח לפקוח ולמתכנן עלולה  לפסול את הציוד. אי מסירת תעודה  -

כמו כן הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן  מכל אחריות שהיא על כל נזק  

שיגרום הקבלן במישרין או בעקיפין למערכות, רכוש, או נפש אם עבד בניגוד לנאמר 

, 08פרט טכני  בחוק החשמל, חוק הבזק, חוק הבטיחות והגהות, מפרט טכני זה, מ

כבלים, מקורות רשות מקומית  TVהנחיות ונהלים של כל החברות בזק, חח"י חברות 

 וכו'.  

 

 טיב העבודה   8./.08

תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים  

חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע  -העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תחייב את 
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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 

יצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל, מחייב את הקבלן. כן ייעשה ב -במפרט 

להוראות המנהל ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על 

חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המנהל אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק 

 לאחר אישור סופי ע"י המנהל.

 

 צוות הקבלן   0./.08

ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן  הקבלן מצהיר בזה שיש 

 להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 

 

 חשמלאי בעל רישיון "הנדסאי". -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית 

 ל העובדים.על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל ש

 במהלך העבודה זכותו של המנהל לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר. 

 

 מרכיבי העבודה:  0/./.08

 ביצוע חפירת תעלות ופתיחת כבישים קיימים לצורך הנחת צינורות כמפורט בתוכניות.

 אספקה והנחת צנרת ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה.

 .אספקה והשחלת כבלים בצינורות

 ביצוע תאי מעבר.

 ביצוע אינסטלציה חשמלית עבור עמודי תאורה.

 ביצוע מערכות חשמל שקועות קרקע.

אספקה, הובלה, התקנה חיבור והפעלה בשלמות של מגשי אבטחה, פנסי תאורה כולל כל 

 האביזרים הנלווים לרבות ציוד הדלקה ונורות להפעלה מושלמת.

 ופקית ואלקטרודות הארקה.אספקה התקנה וחיבור של  מערכת הארקה א

 ביצוע תשתית לתקשורת כמפורט בתוכניות.

טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים שיתגלו ללא 

 תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

 

 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:  //./.08

ים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל על הקבלן לקבל את כל התאומ

 האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכיו"ב.

אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים וציוד, 

ון אספקה לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור ציוד וחומרים, אישור לתכנ

 וכיו"ב.

על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים לפרויקט : 

 , 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 
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את ביצוע וסידורי העבודה עם המנהל בכל שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה  הקבלן לתאם

 ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות 

 הטיפול הזה. כלולות במסגרת החוזה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת עבור

הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע העבודה של 

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.

לים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות טיפו

 לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.

אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז, לא תהיה 

 לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.

וח כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש כל עיכוב בעבודות פית

 יזקפו לחובת קבלן החשמל.

לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות החשמל על כל 

שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר לביצוע כל 

 במפרט המיוחד זה על כל נספחיו. העבודות הנדרשות

אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף לעיל, 

 לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.

מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו בתאום עם 

ועבודות אחרות באתר. בשום אופן לא תעוכב קבלן הפיתוח ובקצב התקדמות עבודות שלו 

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.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות 

 הנ"ל, כלולות בחוזה.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל נזק שיגרום 

הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויישא בכל 

 ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.

 

 אישור שלבי העבודה:   2.80

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון  

אישורו של המנהל מטעם חל"י, לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה 

וחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכ

הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק 

 ממנה. 

 

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום  

את המנהל  מערכות שקועות קרקע  באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין \גופים\ציוד
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ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם  -לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 

עד לקביעת המיקום הסופי של הציוד. לא תשולם לקבלן כל  -לפי דרישות המנהל  -לצורך 

יתקין הקבלן את  -תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 

 הציוד. 

 

 ר ציוד ונתונים טכנייםאישו  2.80

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמנהל לציוד אשר הינו נדרש לספק  

התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון  עפ"יולהרכיב במסגרת העבודה 

רן התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצ

ימים  98הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישור הציוד תהיה תוך 

מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה, לפי המקדים. ציוד לא יירכש ולא יובא 

לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למנהל לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור 

. אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות בכתב מהמתכנן והמנהל

מלאה לטיב 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   2.80

 הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו.

 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר.

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת 

 סעיף בכמויות.החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת ל

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמנהל בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין 

 בנדון. 

 

 אחריות  2.80

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 

 פי תאורה, נורות וציוד הדלקה כמפורט במפרט זה. גו

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול 

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   08.4

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא: 

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר. 
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 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.

 ן כולו..אישור המנהל בכתב לתוואי החפירה ולסימו

 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות. 

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה  

 אישור המנהל בכתב לביצוע עד שלב זה. 

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני. 

 השחלת כבלים. 

 אישור המנהל לביצוע. 

 

 חפירות ותעלות  08.6

"עבודות עפר" של  8089העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבין משרדי בסעיף  כל עבודות 

 (.80המפרט הכללי למתקני חשמל )

קרקעיים תבוצענה בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת 

 למרחבי העבודה הדרושים: 

ירה. הדבר יבוצע ע"י הקבלן לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפ

 באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

עומק התעלה יהיה בהתאם לפרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים. עומק התעלה לא יפחת 

ממטר מפני מפלס הקרקע הסופי המתוכנן בתוואי החפירה. בכל מקרה של מעבר מעל או 

בה נדרש לשנות את עומק מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר ומכל סיבה שהיא 

המנהל. לפני ביצוע , המפקח ו/או החפירה, חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנדס האתר

החפירה/חציבה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים במידה וקיים בתוואי החפירה המתוכנן. 

 החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.

ס"מ  98שיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שה

 ס"מ למטר בצינורות. 98למטר בכבלים ועל 

התעלה תבוצע במידות לפי פרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים. רוחב התעלה בתחתיתה 

ס"מ. קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את  08 -לא יפחת מ

 הפסולת המתהווה.

לה תבוצע שכבת ריפוד חול )ים או דיונות או ש"ע באישור הפיקוח( לכל רוחב  בתחתית התע

 התיאור הבא:  עפ"יהתעלה אשר תעטוף את הצנרת ו/או הכבלים  ותבוצע 

 ס"מ בתחתית החפירה )עליה יונחו הצינורות/כבלים( 98שכבת ראשונה בעובי   -

יקבע  -עליון של הצנרת  עובי השכבה עד לקו -שכבת שניה בה הצינורות יהיו משוקעים   -

 כמות הצנרת/כבלים בחפיר. עפ"י

 ס"מ מעל הצנרת )מקו עליון של הצנרת( 98שכבה שלישית בעובי   -

 998/908קשיח PVC במקרה של מעבר בכביש קיים או מתוכנן יבוצע שימוש בצנרת מסוג   

 בתוכניות.ס"מ ו/או כמפורט בתוכניות ובפרטים. כמות הקנים בחציית הכביש תהיה כמפורט 

  

  ביצוע החפירה: 

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד וזאת  
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לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות 

ר ייעשה המתכסות, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המנהל. המילוי המוחז

ס"מ. השכבות יהודקו  98במצע סוג א', מהודק בשכבות שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על  

 במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש.

 

: עומק קרקעית התעלה, פני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט אישור חפירה/חציבה ומילוי  /.08.6

עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור  להלן טעונים אישורו של מנהל. לא יוחל בשום

 המנהל בכתב.

 יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של המנהל.   08.6.0

 

 צינורות  08.8

 צינורות לתאורה 

 מ"מ.  9.9קשיח בעלי דופן בעובי  PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו    908/998קוטר 

 שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה. מ"מ יהיו מסוג "מגנום" 99קוטר 

 מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה. 98קוטר 

מ"מ, כל קצוות  0בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של 

צוע הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאוריטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין בי

 האמור בסעיף זה.

 

הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק המיותר של  הנחת צנרת:

הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע חול נקי 

ף )ים או דיונות או ש"ע באישור המנהל( שיעטוף את הצנרת. עובי  שכבות החול כמתואר בסעי

 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 

קרקעיים, יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך 

 מגע בכדי להבטיח אטימות. החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק 

קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא -צינורות לתאורה: צינורות פלסטיים תת

 מופות. 

 

כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת  כניסות לתאים:

ינוקו  המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר

 תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 

 

מ"מ. קצותיו של  0בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  חוטי משיכה:

 98החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך 

של הצנרת ולא תשולם תוספת הנ"ל כלול במחיר היחידה  -ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור 

 כספית.
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בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים  סגירת קצוות צנרת:

 –אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת שנקבע 

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.

 

לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים מפסולת  יסוי:בדיקה וכ

ומגופים זרים. רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור בסעיף הקודם לצורך 

 מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

 

הקואורדינאטות והגבהים של פנים  לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את סימון ומיפוי:

הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות 

סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב -  AS MADEהביצוע 

 מתאים.

 

 כבלי חשמל  2.80

חומר פלסטי. סוג הכבלים יתאים בעלי עטיפה מN2XY 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 

הגופים או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות, יניחם 

תוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. כל הכבלים ב

כלול במחיר הכבל ללא תוספת.  –ממ"ר ומעלה יכללו שרוול כפפה מפצלת בקצוות  98בחתך 

העתקים( סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון  9האתר תכניות ) מנהלהקבלן ימציא ל

 התקנה.מדויק של המרחקים ועומק ה

 

 מעבר-בריכות, תאי 2.882

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

 התיאור שלהלן:  עפ"ימצורפות ו

 

ס"מ, בעומק הדרוש ומכסה  98בה ס"מ ובגו 08תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר 

 סטנדרט הרשות המקומית. עפ"יכולל שילוט וסמל  005מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י 

יבנו עבור הכנות לחברת בזק,או הרחבת תאים קיימים באי  1A,2A,25Aתאי בזק מטיפוס 

תנועה לאורך הכביש,לצורך התאמת כניסה לתאים מהאי תנועה.התאים יבנו בהתאם 

 התקנים והנהלים של בזק.לפרטים ו

 . HOTיבנו לפי הנהלים והתקנים של חברת  H1,H2,H3תאי 

 

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 98התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה 
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גוף התא עגול יורכב משתיים או שלוש חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לתקן ישראלי 

 . 989.9מטיפוס  090

 

תחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית הצינורות הצינורות יותקנו בפ

 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.

 

ס"מ. פני החצץ יהיו  98ובעובי  9של " בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי

 ס"מ מתחתית הצנרת.  98 -נמוכים ב

 

מסביב לתאים יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות 

 הביצוע.

 

. מכסה המותקן במדרכה מרוצפת או DIN1691מכסה כל תא בקרה יהיה יצוק לפי תקן 

. מכסה המותקן 005לפי ת"י  B125ה מתאים לעומס במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהי

ס"מ לתאים  08. פתח המכסה יהיה בקוטר 005לפי ת"י  D400בכביש יהיה מתאים לעומס 

 המועצהס"מ. כל המכסים יכללו סמל  08ס"מ בתאים בקוטר  98 -ס"מ ומעלה ו 08בקוטר 

 וכיתוב שם המערכת מוטבעים ביציקה )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(.

 

 הארקות למתקן תאורת חוץ //.08

 הארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

 ממ"ר לפחות לפס ריכוז חוטי הארקה.  0מפס הארקה במגש יותקן מוליך גמיש בחתך 

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט 

מ"ר. האלקטרודה תהיה  מפלדה מ 99בתוכניות. לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  

מטר כ"א(.  9.9יחידות של   9מטר לפחות ) 9מ"מ ובאורך  95מצופה נחושת בקוטר 

כולל  005ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  08האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר 

 כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט בתכניות. 

 

 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה  2.880

 כללי /.0/.08

גופי התאורה יקבעו ע"י המתכנן והמזמין ויהיו כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות, עמוד  

מפרט חל"י, הכל קומפלט להארה  עפ"ימאלומיניום צבוע  BODEN SEAתאורה 

העמוד כולל גוף התאורה מותאמים  09וואט עם נורת לד  בעל דרגת אטימות  99אסימטרית 

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 
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 או בגימור.\ו

 , מיועדים לתאורת במסגרת הפרויקט.LED גופי תאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות 

המזמין רשאי לדרוש ניסויי תאורה ככל שיידרש,   LEDגופי התאורה יהיו בטכנולוגיית  

 לצורך בדיקת הציוד והצבתו עד למצב הסופי, וזאת כלול במחירי היחידה.

ע"י  גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או אחר המוכר ומאושר 

 המתכנן.

 

 דרישות סף לאספקת גופי תאורה 0.0/.08

ספק גופי התאורה יהיה מורשה  ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ ובחו"ל( למתן   .9

שרות, אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי שנדרש במפרט 

 הטכני.

נוסח ה עפ"יעל הקבלן לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל   .9

 שלהלן:

 אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו בישראל. .א

אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות למוצרינו בישראל,  8ב

 לארח המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל.

כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך חברת  8ג

 ______ בישראל._____

 

 הגנת הגוף בפני חשמול 0.5/.08

גוף התאורה יוגן באמצעות הארקת כל חלקי המתכת שבו, ויתאים לדרגת הגנה לפי קטגורית  

I CLASS-. 

 

 סימון ושילוט  0.6/.08

ס"מ לפחות,   98*99על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל  

 שתראה  מתחתית.

 

 לדגופי התאורה ונורות ה 0.3/.08

הרץ. הנורות יעמדו בתנאי המפרט הבין  98וולט,  998הנורות לכל גופי התאורה יהיו למתח  

 ( מהדורה אחרונה.80משרדי למתקני חשמל )

 . IEC 009הנורות יתאימו לדרישות התקן הבין לאומי   

 הנורות יהיו במידות מתאימות לגוף התאורה. 

 יח' לד בהתם לתכניות או ש"ע. 58או  99עם   ILO LED-גוף התאורה יהיה דגם                    

על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של גוף התאורה שהוא מבקש לספק לפי  

 הדרישות בסעיפי המפרט המפורטות כדלקמן:

 . LED-טיפוס ה  -
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 אישור מכון התקנים ותעודת בדיקה על גוף התאורה. -

 שם היצרן וארץ מוצא גוף התאורה.  -

 ספק הנורה בוואטים.ה  -

 אורך חיים.  -

 "לומנים".-שטף האור ב  -

 .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 0.4/.08

והציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים לאישור של   LED ורותלפני הזמנת הגופים, נ 

 המתכנן והמנהל כמפורט להלן:

  .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 
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 אחריות לגופי תאורה 0.6/.08

אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס, וכן מכלול אביזרים,  הקבלן 

אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו. בעת אישור פנס ימסור הקבלן 

למזמין יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות של הספק. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום 

ל המתקן. מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל ש

אחראי לטיב הפנסים, הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על 

 ידיהם.

 כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן: 

 

 תקופת האחריות 0.8/.08

 שנים. 9 -גוף התאורה   -

 שנים. 9ם(  ציוד נילווה )דרייברים ולדי  -

האחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה לדים שרופים, עבודה,  

 חומרים וביצוע סופי.

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 0.0/.08

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן  

ט לעיל, בדרישות  חוק החשמל , בדרישות  המפרט טכני המפור 9.- 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 9.- 9חלק  98תקן ישראלי 

 .C.O.C  ,T.O.Cכל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 

 לוחות חשמל1מרכזיות תאורה   5/.08

 כללי /.5/.08

. 00995לוח החשמל יבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד לפי תקן  

הלוח שיסופק ע"י הקבלן יהיה כמתואר. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד מפורטת 

סוג  050תקן  עפ"ימנהל וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד בלוח יהיה לאישור המתכנן וה

הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל. הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות 

 והמעודכנות של המזמין ודרישות חברת החשמל, מחלקת חל"ב.

 .09095פי תקן , מתאים להתקנת חוץ ל IP65הלוח יהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגן מים  

 

 הלוח יהיה מורכב על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה. 

ארונות: ארון עבור מונה  9 -הלוח בגודל יהיה בנוי מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל 

 חשמל, ארון עבור המערכות השונות . הארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.
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ס"מ מכל  98 -יותקנו על יסוד בטון. אורך ורוחב יהיו כמידות הלוחות בתוספת של כהלוחות  

ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע  ויכלול ברגים לחיזוק הארגז,  9 -צד ו

 מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד.הארונות יכללו הכנה למנעול. 

ת וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל חלקי כל הברגים, הצירים, ידיו 

הפח הנעים על הצירים יחוברו לפס הארקות בלוח בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר 

 בברגים ונעלי כבל מתאימים.

 

הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח השילוט יקבע  

 וח אצל היצרן.סופית בעת בדיקת הל

 

 שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה. מנת יש להזמין את הפיקוח על  

עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם נתיכים, פס  PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי  

 אפס, פס הארקה, מהדקים כיו"ב.

 

 הנחיות ודרישות לייצור הלוח: 5.0/.08

מרכזייה לאישור מראש. הערות ועדכונים יסומנו על הקבלן להגיש למתכנן תוכניות לייצור ה 

על תוכנית ייצור הלוח. רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור הלוח. יש 

לקבל אישור המתכנן מראש ליצרן הלוחות המוצע על ידי הקבלן לייצור הלוחות בפרויקט. 

 .ISO9002היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן 

 

. CIכל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין בקופסאות  

 הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.

 כל החיזוקים יהיו מגלוונים. 

 הלוח יבוצע בתאום ובאישור המנהל. 

כמות לפי תוכנית.  –  FGIמדגם  INBARמתוצרת הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין  

 .IP65 –עם דרגת אטימות לא פחות מ  הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין,

 כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן. 

 .”INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  

של מרכזת   AS MADEאחד עבור תוכנית תיקי תוכניות. ה 9יש להתקין בדלת הלוח  

 של מתקן התאורה בכביש.  AS MADEהתאורה והשני עבור תוכנית 

 יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד. 

 כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים. 

 דרישות חברת החשמל.פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי  

 050ציוד מיתוג )מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם לתקן  

 .MERLIN GERIN ,ABB ,SIMENS,G &F ,LEGRAND ,ROCKLWELL כמפורט:

 

 . 10KA –כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  
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 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות. 

 ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן בתוכנית.FC צל -מסר ועין פוטומ 

 הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של הארגז. 

" ו"הארקה" יחובר לבורג 8" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "8חיבורים לפס " 

 " ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו העדכנית.8נפרד. חיבורים לפסי "

 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון. 

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים  

 שונים.

 חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך. 

כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים  PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  

 למהדקים.

 התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. 

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית, גוף התאורה  

 יותקן מעל חזית הלוח.

בברגים עם אומים ולא CI פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות רוזטות של מ"ז " 

 בורגי פח.

תתאפשר  CI  לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר", פתיחת מכסי קופסאות  

 בכל המצבים של מ"ז "פקט".

 –יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת. נוסח השלטים  –שילוט  

 ראה תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.

 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית. -סרגלי מהדקים  

 יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח. 

 תוכנית עדכנית. עפ"י -סכמות כוח ופיקוד 

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות 

 ה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המנהל לפני תחילת הביצוע.תוכנית הלוח הנה מנח 

על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע. כל שינוי  

 שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המנהל.

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י מנהל  

 והמתכנן.

 

 ארון לוח חברת החשמל 5.5/.08

 9        פאזיים מפרטינקס בעובי -לוחות עבור מונים תלת 9בתוך תא חברת חשמל יותקנו  

 D4 (CI4) מ"מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן ארגז  098*988מ"מ. לפי מידות 

אמפר. את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת  DIN 00 9*999מפוליקרבונט עם מבטחים  

מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של חברת החשמל.  החשמל

יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים. בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר D4 הארגז 

מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים 



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 ושביל אופנייםניקוז כביש המלונות  - 6חלק 
-222-  

 

 

יה סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא המונים יה

מ"מ לפחות מעל פני הקרקע. בתוך  988את בורגי הסגירה. המסד יהיה יציקת בטון בגובה  

כמגן על כבל הזנה  0המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי. בגודל "

ינו ביציקה צינורות של חברת חשמל. עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכ

בין שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים  לפחות. 0שרשורים קשיחים "

מ"מ המחוזק לדפנות  95החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון  בין המונה ומפסק הראשי.

של המבטחים יותקן פס D4 הארגז ע"י חבקים מתאימים המודבקים לדפנות. על ידי ארגז 

 מגולוונים.  9/0ברגים " 9מ"מ לפחות עם   08*0מנחושת הארקה 
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 התקנה 5.6/.08

ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב יותקנו  98הארונות יותקנו לפחות   

 לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.

המשטח ימוקם בקרבת הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה  

 חזק.להתנגשות ברכב המת

כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל. ע"י חבקים מתאימים או  

 חלד.-באמצעות סרט אל

 

 לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל. החיבור 

לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל, אחרי   

 סידור הליכים משרדיים.

 

 הערה  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר  

פרקים מהמכרז ולא תהיה לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא תהיה 

לקבלן תביעות שונות. הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. התשלום 

ות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך לקבלן ייעשה על סמך המדיד

 התכניות המפורטות. שיטת המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל. 

 

 אופני מדידה ותשלום:  6/.08

 כללי /.6/.08

המפרט הכללי, המתאים והנוגע  88 -ו 80כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   -

הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, 

הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה. כל 

הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים 

הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע 

ות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים: בדיקת מכללי

המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הנם באחריות ועל חשבון 

הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: פתיחה 

-יים בקרבת קווים תתשל אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת יד

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי 

 העזר ועבודות הלוואי.

שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה   -

 עקב שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  -ורשום "אספקה בלבד"  במקרה  -

המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי  -והתקנה" 

 העזר הדרושים. 
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באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף כולל   -

מזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות ל

 מסוג כל שהוא.

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם  -בנוסף לאמור במפרט הכללי   -

 הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות . 

שעות לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול   -

עבודה, פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל 

וקבלת אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב 

 הכמויות.

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה   -

לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי בצורה תקנית ופועלת 

 הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות. 

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות  -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   -

 אופני מדידה של מתקני החשמל.  8088.88 -כמוגדר בפרק  

 

 מחיר מוצר שווה ערך: 6.0/.08

ו שמו המסחרי של החומר או המוצר, המחיר בכתב הכמויות בכל מקום שמצוין שם היצרן א 

מתייחס רק למוצר מסוים זה. חומר או מוצר אחר שאושר ע"י המהנדס מטעם המזמין ו/או 

המנהל, מחירו יקבע בהתאם בין אם החומר או המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הקבלן או 

ותואם לכל דרישות התקנים ביוזמת המנהל. מוצר שווה ערך הוא כזה השווה לחלוטין 

 ומחירו זהה. אישור מוצר שווה ערך ייעשה בכתב ע"י המתכנן ולאחר מכן ע"י המנהל. 

 

 מחירי היחידה  6.5/.08

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות יחשבו ככוללים את הערך כמפורט להלן:  

נכללים בה(  כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם

 והפחת שלהם. 

כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה: ייצור האלמנטים במפעל, אחסון 

לפי הצורך, הובלה לאתר הבנייה, התקנה באתר וכל חומרי העזר והאביזרים הדרושים 

 . המנהללביצוע מושלם לשביעות רצון 

בה מספקת לשינוי מחיר הנקוב אי הבנה של תנאי כלשהו, אי התחשבות בו לא תוכר כסי

 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

 

 פריטים לתשלום  6.6/.08

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:  

 

 חפירת תעלות:

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע באמצעות 

ים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה במצע כל
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מהודק בשכבות כמפורט בתוכניות פרטי החפירה. החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי 

אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. המחיר כולל גם תאום מידות 

יקות והמתכנן וכן תשלום בגין ימי פיקוח לרשות החפירה ותוואי החפירה עם רשות העת

העתיקות במידה ויידרש. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין. 

 המדידה לפי מטר אורך לכל רוחב נדרש. 

 

 פתיחת כביש קיים:

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש 

פלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכנים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי אס

החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי 

 המפורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך. 

 

 פתיחת מדרכה1שביל:

חת צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנ

בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון 

המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר 

 אורך.

 

 צינורות:

ביזרים, חיבורים, קשתות המחיר כולל אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל הא

אוריגינליות, אטמים, פקקים ומופות אורגינלים, סימון בקצוות, כולל אספקה והשחלת חוט 

  ניילון כולל סימון באמצעות

 . המדידה לפי מטר אורך.090עובי דופן ו.י.ק.ע. כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות ולפי ת"י 

מגולוון ושלט פח מגולוון עם כיתוב  בקצוות ובכל מקום שיידרש באמצעות יתדות ברזל

 .מתאים. סוג הצינור

 

 תאי מעבר:

המחיר כולל אספקה, הובלה, חפירה, בניה, יציקה והצבה של תא מעבר טרומי במידות לפי 

 הנחיות הפיקוח, כולל:  עפ"יתוכנית, מילוי מסביב לתא באמצעות מצע מבוקר 

 .090מבנה התא טרומי במידות לפי תוכנית לפי ת"י 

 תקרה לתא מעבר. 

 הכנת פתחים לחיבור צנרת כניסה לתאים, חיבור הצנרת וסגירתה.

מכסה מיצקת פלדה כולל כיתוב מוטבע של שם המערכת וסמל הרשות לעומס הדרוש לפי ת"י 

005. 

 

 כבלים:

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט וסימון הכבלים בכל 

קה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני.  אורך הכבל יימדד תא ובמרכז ההדל

ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת  98נטו בין מרכז. כל קצוות הכבלים, בחתך של 
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קרקעי: -)"כפפה"( כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום. המדידה לפי מטר אורך. כבל תת

לפי  N2XYקרקעית מסוג -להתקנה תת 8088.99כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום 

 ת"י. 

 

 חוט נחושת שזור:

אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום בחתך כמפורט בכתב 

 הכמויות.

 

 גופי תאורה:

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד , כולל צביעה בתנור לפי מפרט  בגוון 

 וולט . 9888-ממ"ר ל N2XY 9*9.9ה והתקנת כבל הדרוש. מחיר כולל  הספק

  

 סילוק הפסולת

הקבלן יסלק מאתר העבודה על חשבונו את כל הפסולת ועודפי הקרקע שיצטברו כתוצאה 

מהחישוף, ניקוי עודפי חפירה ובזמן העבודה. הפסולת תסולק לאתר מורשה על ידי הרשויות, 

המנהל. עבודת חישוף וסילוק הפסולת כולל תשלום אגרות לרשות לפי הצורך ובתאום עם 

 לרבות צמחיה ושורשים הנה על חשבון הקבלן ולא תשולם לו בגין עבודה זו כל תוספת.

 

 אופן המדידה והתשלום

במשך כל תקופת בצוע העבודה, יחזיק הקבלן על חשבונו, מודד מוסמך המצויד בכלי מדידה. 

. המודד יכין בתום העבודה, תכנית כך שאופן בצוע העבודה יהיה מושלם ויתאים לתכניות

 לאחר בצוע שבה יסומנו כל הקווים והמתקנים עומקם ומיקומם המדויק.

 עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד.

עבודות עפר )כולל החלפת קרקע(, מצע ומעטפת חול ים לצינורות כלולים במחיר היחידה של 

   הצינורות בהתאמה. 

 ודפי עפר כלולים במחיר היחידה של הנחת הצינורות.סילוק ע

 

 

 הדגשים מיוחדים 3/.08

העבודה תבוצע על סמך תכניות עם חותמת לביצוע חתומות ע"י ח"ח, בזק, והמתכנן,  .9

בשום אופן אין אישור לעבוד בשטח עם תכניות תאום מערכות או תכנית חד קווית של 

בלבד, רק התכנית הרלוונטית לכל מערכת  מערכת של שהיא התכנית הנ"ל היינו לעזר

 חתומה כאמור לעיל היא התכנית לביצוע של אותה מערכת.

הנחת כבלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת המשמשת כמוביל  .9

למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול בשכבת דיונות נקי 

 יזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה.ס"מ לפחות ופ 10ומנופה בעובי 

.      בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך  חול ולהרים את  הצנרת 9

 או הכבל לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל .
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יהיה מקורי כנדרש במסמכי המכרז ולא חיקוי או מסוג כל הציוד שיותקן ע"י הקבלן  .    4

 וכל פרטי הביצוע מחייבים יש לבצעם בדיוק כמצוין בפרטים. בכמויות שאינו מצוין

המזמין ראשי לבטל פרק או פרקים מכתב הכמויות לחשמל ותאורה, כולם או מקצתם  .  5

 מהיקף העבודה. 40%של שאר הפרקים הנ"ל עד  ללא שינוי במחירי היחידה

ות המקומית / או מערכת תאורת הרחובות תתקבל ע"י מחלקת החשמל של הרש .  6

המזמין  ביחד עם  נציג היזם והמתכנן ורק לאחר אישור של כל הצוות תעבור 

 התחזוקה  לידי רשות המקומית.

 חל איסור חמור לעבוד תחת מתח. .9

להלן כללי בטיחות והנחיות לבצוע לפי דרישת חח"י המחייבות את הקבלן ראשי   .0

 וקבלן המשנה לחשמל ותאורה.

על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון הקיימים  יש לשמור  . 5

 בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל במחוז/ אזור / נפה  הרלוונטיים.

בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים                  .98

ם בקרבת קווי החשמל העיליים, יש ולהימנע  משימוש בעגורנים וכלים מכניים אחרי

 לזכור כי השימוש בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי  העובדים.

 השגחה צמודהאם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין  .99

. לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין ממשרדי חח"י במחוז הרלוונטי

 רי היחידה.הפקוח כלול במחי

 העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת. .99

הזמנת מנהל מבזק מחברת הטל"כ או ומחברת החשמל או מהרשות המקומית או מכל  .   99

רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן  בהכנת תשתית חליפית   

 לבזק

 בחינות  המפורטות להלן:הן באחריות הקבלן מ         

 תאום מועדי הפקוח.  99.9

 תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת  הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח.  99.9

 .הנ"ל  לא תוספת כספית כלול במחירי היחידה  99.9

בשום  מקרה אין לעבוד ללא פקוח אחרת יש מרב  הסיכויים  שהרשויות יורו על  .90

 בלן שיעבוד ללא פקוח.הפסקת עבודת הק

כל פגיעה באחת ממערכות הנ"ל עלולה לשבש את מהלך החיים התקין של המתקן  .99

לגרור תביעות משפטיות כנגד הקבלן מבעלי אותה רשות של המערכת העילית או תת  

 קרקעית.

בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם  . 90

קבלת היתר חפירה מודגש בשנית כי הוא באחריותו בלעדית של הקבלן  הרשויות ל

 וללא כל תוספת מחיר כלול במחירי יחידה.

 (. 08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה ניסיונית )כנדרש בסעיף  .99

בתום העבודה חייב  הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי  בודק מוסמך אשר  

 ר  בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן. יבדוק את המתקן  ויאש
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במפרט  08.01.12)כנדרש בסעיף ) -ללא תוספת כספית כלול  במחירי יחידה אחריות  

08.) 

להלן ריכוז נושאים שעליהם לא תשולם  בנפרד כל תוספת כספית בגין ביצועם  ואשר  .90

 הם כלולים במחירי יחידה.

הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית  שבהוצאת  08כל המצוין במפרט  90.9

 גם אם אין הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.

ביצוע כל נושא  המדידות בשטח ע"י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד    90.9

 , תאורה. TVשיותקן  באתר. בנושאי חשמל , בזק 

ת שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות ביצוע תאומים שונים עם כל הרשויו  90.9

, כבלים, מקורות, קצא"א וכו' בכל נושא שהוא, מיקומם, TVמקומית, 

 פקוח, חפירות  וכו'.

בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג   90.0

 מטעמם.

ה עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות , חגים, עבודות ליל 90.9

 וכו' הכל לפי הנחיות הפקוח בכתב.

ביצוע ניסוי תאורה ככל שיידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות  90.0

 פוטומטריה.

 בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן. 90.9

הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן  90.0

וצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה על כל מרכיביו וה

הפקוח , הדו"ח יאשר את תקינות המתקן החשמלי, עמידתו בחוק  ובתקנים 

 ואישור הכנסת מתח לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים.

מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל  90.5

ן ע"ג תוכניות העדות, כאשר תוכניות דבר אחר שידרוש הפקוח ורישומ

 תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך. MADE- ASהעדות  

בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות  90.98

הקבלן ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים, הידוקם, גופי תאורה, 

 איכות הציוד המוצע ע"י הקבלן וכו'.

מ"מ עובי לכל  8טום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה אי   90.99

 אורך הצנרת.

שילוט כל גידי החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים    90.99

 בכניסות וביציאות מהציוד במרכזיה ובפסי המהדקים.

הוצאת פלוט מדיסקט של מתכנן והדבקת  תוכנית  חד קווית צבעונית  90.99

 רכזיה על  הדלת מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה.במ

ס"מ רוחב תעלה או חלק  40תוספת סרט סימון לכבלים/צנרת ת"ק לכל  90.90

 מהן.
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ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת  90.99

 החפירה וכו'.

 למצוין בכמויות.בצוע חפירה /חציבה ידנית אם יידרש ע"י הפקוח. בנוסף  90.90

החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי  90.99

 טבעי או משימוש בציוד קלוקל , )לא כולל שבר במזיד , או כח עליון(.

הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל )גנרטור(  מכל סוג והספק שהוא  90.90

ימי עבודה בהעדר חח"י  3לרבות חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד 

בשטח ההפעלה והכנסת המתח  הנ"ל רק באישור בכתב של חשמלאי מהנדס 

 בעל רישוי בודק מוסמך.  

אבטחה  לאנשי  הקבלן ולציודו  בהתאם לצורך. בין אם הבצוע בתחומי הקו  90.95

 הירוק או מחוצה לו.

מני, טלפון, שמירה על אתר העבודה ומחסני הקבלן, אספקת מים, חשמל ז 90.98

 וכו'.

העמדת עמודים למאור לפי סוגי  העמודים המצוינים  במפרט עם סוגי גופי  90.99

התאורה  הכל מחווט ומוכן להפעלה ניסיונית לצורך הגעת המתכנן , הרשות 

המקומית, מנה"פ  אדריכל הנוף וכו' לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר 

 כולו ופירוקם לאחר מכן.

מרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל  בשכר ככל שילוט ת 90.99

 שיידרש  כלול במחירי היחידה. 

שרוול זנד בעמוד  כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא ביטוי בכתב  90.99

 הכמויות.

פתחי שרות בעמוד תאורה. כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה   2כנ"ל  90.90

 מבודד לפי פרט.

 קום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים.מי   90.99

מכל סיבה שהיא שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה     90.90

 ומסירתה למזמין.

 מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים.  90.99

 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים.  90.90

סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דסקית ברונזה         90.95

 ס"מ קוטר וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף. 15

בדבר הסדרי תנועה, תמרור המועצה תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס   90.98

 ושילוט.

 פס השוואת פוטנציאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן  90.99

 ס"מ. 10-11 -באורך של כ 812

ולא בשום  CADWELDחבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  90.99

 שיטה אחרת,  החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע.

התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו   90.99

 מוצע בתוואי בתכניות.
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מ"מ קוטר )לא  12או  10כת בורגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול האר  90.90

ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות   5מצולע( עד לעומק של

 שבתקן הישראלי לגבי אורך בורגי היסוד מתיר אורך קצר יותר.

שרוול מתכווץ בחום עם דבק בראש כל כבל המחובר לעמוד תאורה או  90.99

 ממ"ר ואילך. X 5 6ית מאור וכו'  החל מחתך מרכזי
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 פרוגראמה לבדיקות 4/.08

 פרוגראמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים

 תיאור העבודה _________________________ מס' מכרז__________________

 _______מקום/אתר___________________________  מחוז משהב"ש _______

 קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________  מס' חוזה _________________

 מס' רישיון הקבלן _______________________ מס' רישיון חשמלאי __________

 כתובת ______________________________  

 חתימה  ___________________

 

 מס"ד תיאור העבודה בדיקה הערות הבודק וחתימה

 
 

 מנהל 
 האתר

 
 

 מנהל
 האתר

מומלץ להשתמש  בצנרת שרשורי מגנום 
 מחוזק אדום במקום

 C.V.P קשיח כולל מעברים מקוטר  .
 לקוטר.

 תוצרת אליהו תעשיות חיפה
 

הצנרת שרשורי כוללת מופות חיבור 
 אורגינליות לצנרת שרשורי

 

 
 תו תקן

 
 
 
 

 תו תקן

 צינורות
    80א. צינור שרשורי דו שכבתי 

 מ"מ קוטר,  לתאורה.    
 ב. צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר    

  3.5לתאורה עובי דופן  4"    
 מ"מ.    

 6ג. כנ"ל אך לחח"י "
 מ"מ. 7.7עובי דופן     

 

1 . 

 
 מנהל האתר

 ומעבדה מאושרת

 
בדיקת מעבדה מאושרת  B – 30בטון 

ע"ח הקבלן הבדיקה תילקח מכל יציקה 
 לפי תקן

 
 מתאים לחוזה 

 בטוןבסיס 
מ' גובה במידות  10א. לעמוד תאורה  

80x80x160 .ס"מ 

 

2 . 

 
מנהל החשמל של  

 האתר
 

 

 
 לא יאושר שימוש בכבלים סקטוריאליים

 
 תו תקן

 כבלים במידות
 N2XY   16X5א. כבלים  
 N2XY   10X5ב. כבלים  
 N2XY   4X3ג. כבלים  
 N2XY   25X5ד. כבלים  
 N2XY   35X5ה. כבלים  
 N2XY   2.5X5 ו. כבלים

 ממ"ר   CU 35ז. גיד נחושת 
 גלוי טמון במישרין באדמה.   
 

 

3 . 

 מנהל האתר
 ומעבדה מאושרת

 הבדיקה ע"ח הקבלן .
 הבדיקה תילקח מכל יציקה לפי תקן.

הבדיקה ע"י 
 מעבדה מאושרת

 

 

בדיקת בטון של  כל היציקות באתר ,כגון 
גומחות יסודות לעמודים  יסודות ולגשר 

 שור.וכו לאי

4 . 

מנהל האתר 
 ומעבדה מאושרת

בדיקות   20הבדיקה ע"ח הקבלן כמות  
 לפחות

הבדיקה ע"י 
 מעבדה מאושרת 

בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי חוזר 
לתעלות חשמל תאורה תקשורת בכל 

 תחום האתר

5 . 
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 הערות:

 

 אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות. V -יש לסמן ב . 1

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -יש לסמן ב . 2

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. Xבמקרה  . 3

 

 

 השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות 6/.08

 הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטיים שבכתב הכמויות.

 ולים במחירי היחידות המתוארות בכתב הכמויות.כל –כל העבודות והציוד המפורטים להלן 

 

 ( 2008) 08להלן מספרי הסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי הבין משרדי

 המחייבים את הקבלן וכלולים במחירי יחידה

 

עד      08.06.02סעיפים  08.06פרק  08יציקת בסיסים לעמודי תאורה  כנדרש במפרט 

 08.06.03.06עד  08.06.03ים לעמודי אלומיניום סעיפ  08.06.02.02

 

עד  08.06פרק  08ברגיי יסוד יצוקים בבטון בבסיסי עמודי התאורה כנדרש במפרט 

 08.06.03.06עד  08.03.06לעמודי אלומיניום סעיפים  08.06.02.02

 08.05.08עד  08.05.00סעיפים  08.05פרק  08הארקות כנדרש במפרט 

 08.07.15עד  08.07.06סעיפים  08.02פרק  08תאור מרכזיית הדלקה לפי מפרט טכני 

 

בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס  לציוד המוכתב 

 ובשום אופן לא לציוד אחר.

ההצעה לציוד שווה ערך אם אכן תהיה כזו, תמצא את בטויה במסמך נפרד שיוגש למתכנן 

הציוד המוצע תוך ציון הציוד  המוצע, פרטיו, לפקוח  ולמזמין  ע"י הקבלן הזוכה תוך ציון 

נתוניו טכניים, שם הספק, כתובתו ארץ הייצור, עמידה בתקנים של ארץ המוצא ותקנים 

ישראליים, מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגים, נתונים פוטומטרים לפנסים או 

הציוד הנ"ל בארץ או  נתונים אדריכליים, מכניים, חשמליים וכו' וכן מקומות שבהם מותקן

בחו"ל  ושנות הניסיון שיש עם הציוד הנ"ל במקומות שנעשה בו שימוש, עלותו, מידותיו, 

משקלו, שנות האחריות הניתנות ע"י היצרן וכן כל נתון נוסף שיבקש המזמין לרבות שליחת 

 ציוד לבדיקות מעבדתיות בכל מקום בעולם שיבחר המזמין הכל על חשבון הקבלן.

לציוד שווה ערך אם  תהיה כזו לא תידון כלל אלא אם הוצעה ע"י  הקבלן  יחד עם  כל הצעה

 הצעתו זו.
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 קומפלטים

בכתב הכמויות בסעיף המצוין כי המדידה היא בקומפלט, פרושו בצוע כל עבודות העזר  

הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. הזמנת פקוח מכל גורם, או 

ם בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותקנית של אותו סעיף לרבות מתן אחריות תשלו

 של שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.

 

 הצהרות הקבלן למערכות  

עם חתימת החוזה רואים את הקבלן למערכות כאילו מסר למנהל הצהרה כתובה  א.

ש או בנפש אם שהוא  מתחייב ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכו

וכאשר תקרה והנובעת במישרין או בעקיפין מאי ציות להוראות הבטיחות כמתחייב 

מחוק הבטיחות והגיהות שבהוצאת המודד לבטיחות וגיהות מהדורה עדכנית ביותר 

 אותה ישיג הקבלן מהמוסד לבטיחות וגיהות.

 

י קראו את  הקבלן הראשי וקבלן החשמל תקשורת תאורה וטל"כ ומצהירים בזאת כ ב. 

המפרט המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל 

המפרטים המיוחדים של ח"ח בזק וחב' טל"כ אשר תמציתם מצורפים למפרט הנ"ל, 

הבין את תוכנם, פנה לכל הגורמים להשגת המפרטים המשלימים, קבלו את כל 

בודה סוג החומרים אשר הם אמורים ההסברים אשר  בקשו לדעת לגבי אופן ביצוע הע

לספק ומתחייבים  לבצע את עבודתם בהתאם לרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים 

 של הועדה הבין שרדית של משרד השיכון משרד הביטחון. משרד התחבורה ומע"צ.

 

ליזם, ולח"ח , שכל העבודה  –עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה  ג. 

תאם לחוק חשמל, למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של הועדה בוצעה בה

הבין משרדית כמו כן  שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם    

 לתכניות ולפרטי ביצוע.

הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצאתה  

הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות ואישורה ע"י מנהלת הפרויקט .

תשתיות שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה 

 שהגיש בחתימתו וכן את המפרטים הטכניים ואת חוק החשמל. גם מעבר לשנת בדק 

 

הקבלן יזמין בודק מטעם חח"י לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום  ד. 

דק יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה לבו

כנ"ל גם בדיקות נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה , או לחלופין 

בודק מוסמך, בעל רישוי  חשמלאי מהנדס באופן פרטי, כולל התשלום על חשבון 

קן על כל מרכיביו ומאשר הקבלן והוצאת דו"ח חתום ע"י הבודק המאשר את המת

 הכנסת מתח לתוכו.
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על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא  ה. 

תוספת כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות 

 שהן הקבלן לא שם לב א לא קרא את המפרט הטכני.

 

 רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלןהעבודה תחשב כגמורה  ו.  

שמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך , המנהל, המזמין , נציג הרשות המקומית ח ע"י

 היזם או בא כוחו  והמתכנן  וכן כל מי שיזם /המזמין ימצא לנכון.

 

 יסודות: 

מגולוון  4X40שטוח  גם קוץ הארקה מברזל 08.00.33היסוד יכלול בנוסף לאמור בסעיף 

מרותך לבורגי היסוד ויחובר לפס ההשוואה בעמוד ע"י גיד הארקה עם מעטה פי.וי.סי כנדרש 

 בפרטי הביצוע.

 
 הערות: 

כל ימי העבודה לפקוח מטעם בזק וח"ח שיזמין הקבלן מבזק או מח"ח הם ללא   .א

 תשלום נפרד , כלולים במחירי יחידה.

שווה ערך לציוד המוכתב במכרז, נפעל לפי האמור  ברור לנו כי אם נרצה להציע ציוד  .ב

במפרט זה. הודגש בפנינו כי אם לא נבצע כך, לא תידון כלל בקשתינו לשימוש בציוד 

 שווה ערך . הנ"ל מקובל עלינו ונפעל לפיו אם נחליט על הגשת ציוד ש"ע.

שום השימוש במתקן התאורה לאחר ביצועו אין פירושו קבלת עבודה ולא תהיה לקבלן   .ג

זכות למנוע מהמזמין את השימוש במתקן התאורה על אף אי קבלתו של המתקן ע"י 

 המזמין או מי מטעמו.

 

 פתוח נופי  .60

בהוצאה אחרונה  08פרק  כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי

 חוף.עבודות ב 9חלק ב 08והמפרט המיוחד הנוכחי פרק 
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 שביל אופניים והסדרת הכביש  ./3

  

 כללי 00./3

 58כביש המלונות בקטע כביש שביל אופניים והסדרת פרק זה מתייחס לביצוע  .   9

 .לפי התוכניות מלון ישרוטלחוף אזור לועד לעין בוקק(  צפוני )צומת כניסה

 העבודות כוללות בין השאר:         

 עבודות הכנה ופירוק. .א

 ודות עפר ומצעים.עב .ב

   עבודות אספלט. .ג

 אבני שפה וריצופים. .ד

 צביעה ותימרור. .ה

 עבודות לוואי שונות. .ו

כל פריטי העבודות בפרק זה מתייחסים לביצוע עבודות בשטחים בעלי צורה  . 9

וממדים כלשהם. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע סעיף כלשהו בעל ממדים 

 קטנים, צרים או נפרדים.

ת יש לבצע בהתאם להוראות המפרטים הכלליים בהוצאת הועדה את העבודו . 9

 הבינמשרדית במהדורתם האחרונה

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל קראם והבין את  

תוכנם. קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

 נהל.לדרישות בהם וכן להנחיות נוספות שתינתנה על ידי המ

מפרט מיוחד זה מהווה את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו,  

 השונים המשלימים או המנוגדים לכתוב במפרט הכללי.

המפרטים הכלליים והמפרט המיוחד מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. הם  

מהווים השלמה לתכניות, ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא 

 וסף במפרטים.את ביטוייה הנ

, ומסומנות כך. לפני הביצוע למכרז בלבדהתכניות המצורפות הינן תכניות  .   0

, אשר בהן יהיו שינויים והשלמות ביחס לתכניות לביצועימסרו לקבלן תכניות 

 המכרז.
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 עבודות הכנה ופרוק /0./3

 כללי  /./0./3

ת מרבית כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירו . 9

והחומרים המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המנהל, או יאוחסנו באתר לצורך 

שימוש חוזר בהם. ויתר המנהל על החומר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת 

בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל 

 אחריותו.

ת המזמין( כגון: מרצפות, חומרים המיועדים לשימוש חוזר )על פי החלט 

מכסים של שוחות, עמודי תמרורים, גדרות וכיו"ב, ייחשבו כאילו נמצאו במצב 

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור הערכת המצב של פריטים  תקין לפני פירוקם.

 הנ"ל ועבור שמירתם לשימוש חוזר, והמחיר ייכלל בסעיפי עבודות

 .הפירוק שבכתב הכמויות       

לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה והבטחת החומרים  על הקבלן .9

המפורקים במשך זמן אחסונם עד למועד הרכבתם מחדש מפני חבלות, גניבות 

 וכו'.

 כל עבודות הפירוק כוללים את החזרת המצב לקדמותו. .0

 

 פירוק אבני שפה, אבני אי ופינויין 0./0./3

ות אחרים עליהם יורה המנהל. העבודה הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומ 

כוללת פרוק אבני שפה או אבני גן מכל סוג כולל תושבות הבטון, חגורות בטון, אבני תעלה 

 במידה וקיימות, וסילוק הפסולת.

 אבן שפה לפירוק.אורך המדידה לתשלום תהיה לפי מטר  

 

 פירוק מסעות אספלט  5./0./3

הכללי, באזורים המסומנים בתוכניות או בהתאם במפרט  99.89.89יבוצע בהתאם לסעיף  

 להוראות המנהל. 

בניגוד למפורט במפרט הכללי, פרוק מסעות אספלט קיימות מתייחס לשכבות העליונות בלבד  

בעובי כלשהו. מעבר לשכבות אלו התשלום יהיה לפי סעיף החפירה. גבולות הפירוק ינוסרו 

 בקווים ישרים ורצופים בהתאם למתוכנן.

זורים בהם נדרש פירוק זהיר על הקבלן לדאוג שמבנה הכביש מתחת לשכבות האספלט לא בא 

 יפגע.

 המדידה לתשלום תהיה לפי שטח האספלט לפירוק במ"ר.  
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 פירוק ריצופים מסוג כלשהו  6./0./3

במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המנהל יפרק הקבלן ריצוף מכל סוג כגון:  

 אריחי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד. ריצוף אבן,

הפירוק יבוצע  במדרכות, שבילים ואיי תנועה קיימים ובכל מקום שיורה המנהל בכתב. כל  

פירוק יתר, מעבר לעבודה שנדרשה, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של 

 המנהל.

ר שפיכה מאושר בהתאם האבנים המפורקות יועברו למתקני העירייה או יסולקו לאת 

 להנחיות המנהל. התשלום לסעיף זה יימדד  במ"ר.

 

 התאי בקר גובה מכסים שלהתאמת  3./0./3

 במפרט הכללי. 99.89.89הביצוע לפי סעיף  

ההתאמה תבוצע ע"י סיתות והגבהת צוואר התא או הנמכתו, ובמידת הצורך פירוק התקרה  

ומית חדשה באישור המנהל. בשטחים ובנייתה מחדש. הקבלן רשאי להניח תקרה טר

 מרוצפים יש להחליף את המכסים למכסים מיצקת עם מסגרת ריבועית. 

 פירוק התקרה יבוצע רק באישור המנהל, ותוך כדי זהירות מרבית לא לפגוע בתא הקיים. 

 בעבודות בתאים ובפרט בתאי ביוב וניקוז, יש לדאוג לאוורור התאים לפני ביצוע העבודות. 

דה לתשלום תהיה לפי יחידה קומפלט. המחיר הוא אחיד להנמכה או הגבהה ו/או המדי 

הם ישולמו בנפרד, והמכסה המקורי יועבר  –החלפת תקרה. במקרה של החלפת מכסים 

 למחסני החברה ו/או למקום אחר בקרבת מקום לפי הנחיות המנהל.

בוצע על פי הנחיות בזק תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודת התאמת גובה שוחות בזק ת 

 ו"פרט הגבהת צווארון", פרט שיסופק לקבלן ע"י חברת בזק לפני תחילת העבודה.

 

 מכסים לתאי  ביקורת 4./0./3

בכל המקומות בהן תידרש החלפת מכסה, וכן כל המכסים החדשים שיסופקו יהיו לעומס  

D400  בכבישים  אוB125  005במדרכות לפי תקן ישראל. 

פקו עם סימון שם הרשות המקומית, הקוטר, העומס ותיאור היעוד )ביוב, ניקוז המכסים יסו 

וכו'(. כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת היצור והקבלן ימציא אחריות היצרן למכסים למשך 

 שנים.  98
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 פירוק תאי ביקורת קיימים 6./0./3

 אתר.תאים המיועדים לביטול והנמצאים בתחום החפירה, יפורקו ויסולקו מה 

 "  עד תחתית מבנה הכביש או המדרכה. CLSMהחלל שנוצר ימולא בתערובת של " 

תקרות טרומיות, מכסי תאים, מסגרות, סבכות ואבני שפה שיפורקו, יועברו בשלמותם לידי  

המזמין, אם ידרוש בכך. אם לאו, ייחשבו האלמנטים כפסולת בניין. אין לפרק קוים ו/או 

כל הסידורים הזמניים לפעולתה התקינה של מערכות התשתית תאים קיימים לפני שנעשו 

הקיימות ולאחר אישור מפורש בכתב מהמנהל. התשלום בעד פירוק קו הניקוז והקולטנים 

כולל בין היתר את פינוי המטרדים, פירוק מבנה הכביש,  חפירה וחשיפת הצינור והקולטן, 

והחזרת   CLSM בבטון קל חוזק חיתוך ופרוק הצינור והקולטן, סילוק הפסולת, מילוי 

המצב לקדמותו ע"י מילוי בחול נקי ומהודק עד גובה שתית והחזרת מבנה כביש בהתאם 

 לקיים.

  

 קרצוף אספלט קיים  8./0./3

במפרט הכללי.  המחיר כולל  פינוי החומר  99.08העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק  

 המקורצף לאתר מורשה.

 

 קיימתניסור מיסעה   0./0./3

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון האספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת.  

בגבולות פרוק שוחות או אלמנטים אחרים או עבור הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, כגון 

אבני שפה, אבני ריצוף, שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. החיתוך יבוצע ע"י 

 ך בלבד. מכונת חיתו

 המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך אספלט לניסור. 

 

 פירוק עמודי תמרור )על עמוד אחד( לרבות התמרור 0/./0./3

פירוק התמרורים כולל פירוק היסוד באופן שיאפשר שימוש חוזר בעמוד ובשלט והעברתם 

  לאחסון במחסני המזמין.

 ימדד לפי יחידות.
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 עבודות עפר   00./3

 כללי /00.0./3

 במפרט הכללי. 99.89עבודות העפר יבוצעו כמפורט בפרק 

 יש לבצע את עבודות החפירה בתיאום ובפיקוח של רשות העתיקות. 

הרשות בידי המנהל להורות על ביצוע עבודות חפירה לצורך החלפת קרקע נוספת באזורים 

החפירה  בהם השתית דורשת זאת. לקבלן לא תהיה תביעה כספית בגין שינויים בהיקף

 כתוצאה מהחלטה זו. 

עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י המנהל. אופן הביצוע 

 (.99במפרט הכלי לסלילת כבישים ורחבות ) 9989ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפרט בפרק 

ש ליד מתקנים תת קרקעיים, ליד קירות או עמודים, או בשטחים מוגבלים אחרים ישתמ

הקבלן, במידת הצורך, בעבודת ידיים לצורך ביצוע החפירות. מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד 

עבור חפירה בקרקע מסוג כלשהו ובכלים מסוג כלשהם, לרבות השימוש בעבודת ידיים. כמו 

 כן לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים קטנים או נפרדים.

/או חציבה בקרקע מסוג כלשהו, לרבות פסולת מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה ו

מכל סוג הקיימת בשטח בצורה גלויה או נסתרת, ובכלים מסוג כלשהם, לרבות השימוש 

 בעבודת ידיים. כמו כן לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים קטנים או נפרדים.

 סעיף זה כולל גם חפירה נדרשת בדופן הסוללה האקוסטית הקיימת. 

י החומר שנחפר מכל סוג יסולק למטמנה מאושרת. הקבלן יספק למנהל אישורים על כל עודפ

 ההטמנה.

התשלום עבור עבודות העפר יימדד וישולם לפי מ"ק בהתאם למפרט הכללי. המחיר הוא 

 אחיד לביצוע חפירה בכל סוג קרקע שהיא.

 

 חומר מילוי 00.0./3

( אך 99במפרט הכללי לעבודות סלילה ) 99.80.85.89המילוי יהיה מחומר נברר כמפורט בסעיף 

 . A-2-4לא יפחת מקרקע מסוג 

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק ותכלול אספקה, פיזור והידוק בשכבות לפי המפרט  

 הכללי.
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 צפיפות 00.05./3

במקומות המיועדים לסלילת כביש, מדרכה או אי תנועה יש להדק את תחתית החפירה  

אך לא פחות  פיפות הנדרשת במפרט הכללי בהתאם לסוג הקרקע)שתית( בבקרה מלאה עד לצ

את הכבישה ±.  9%מודיפייד אאשהו. ההידוק יבוצע בתחום רטיבות אופטימלית  59%-מ

במפרט הכללי  99.80.90.89  -ו 99.80.90.89וההידוק יש לבצע בהתאם למפורט בסעיפים 

 (.99לסלילת כבישים ורחבות )

 

 עבודות מצעים 05./3

יהיו סוג א' מאבן מחצבה גרוסה. דרישות הטיב והדרוג של החמר יהיו לפי ת"י  המצע 

"מצע לכבישים, רחבות ושדות תעופה". כמו כן מחייבים את  9000כמפורט  תקן ישראלי 

(. המחיר 99במפרט הכללי לעבודות סלילה ) 9989הקבלן כל דרישות הביצוע הכלולות בפרק 

 ים.אחיד לשטחים צרים,  קטנים ונפרד

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק. 

 

 )בחנ"מ( CLSMדייס צמנטי    06./3

( משמש למילוי חללים בחפירות, בין משטחים ובמקומות אחרים כפי CLSMדייס צמנטי ) 

 שיידרשו ע"י המזמין.

במפרט הכללי לעבודות  99.80.99דרישות הטיב, שיטות היצור והיישום מפורטים בסעיף  

 מגפ"ס. 9-0יהיה בעל חוזק גבוה של  (. החומר99סלילה )

מתנועה והפעלת עומסים עד לקבלת חוזק מספיק לביצוע המשך  CLSM-יש להגן על ה 

 העבודות. 

 

 עבודות אספלט   03./3

 כללי  /.03./3

 99.99טיב החומרים, התערובת, אופן הפיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק  

 (.99)במפרט הכללי לעבודות סלילה 

 סוגי השכבות האספלטיות ועוביין יהיו בהתאם לתכניות ולכתב הכמויות. 

     

 מישק התחברות לאספלט קיים  03.0./3

 ס"מ.  98העבודה כוללת ניסור וקרצוף האספלט הקיים בקווים ישרים במדרגות של  

 המדידה לתשלום הינה לפי מ"א. 

 

 אבני שפה וריצופים  04./3

 אבני שפה   /.04./3



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 ושביל אופנייםניקוז כביש המלונות  - 6חלק 
-223-  

 

 

במפרט הכללי לסלילה,  99.99.89אבני השפה למיניהן יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  

ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות 

 מסוג כלשהו, וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.

את כל העבודות הדרושות התשלום הוא לפי האורך. המחיר כולל את אספקת האבנים ו 

בהתאם לתכניות. לא תשולם תוספת עבור חצאים, רבעים  98-לרבות תושבת ומשענת בטון ב

 או אלמנטי פינה.

 

 ס"מ  6103/אבן שפה   04.0./3

בהתאם לפרטים  98-ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב 99ס"מ בגובה  99אבן שפה מבטון ברוחב 

בנים בטיט מלט. בעקומות יותקנו אבני שפה באורך והתכניות כולל מילוי הפוגות שבין הא

 חצי ורבע מטר מיוצר במפעל בהתאם לצורך. 

 מדידה לתשלום :

ימדד לתשלום במ"א.  לא תשולם תוספת עבור אבן שפה מונמכת, ביצוע העקומות או אבני 

 מ'. 9.8שפה באורך הקטן מ 

 

 אבן שפה למעבר חצייה   04.5./3

ס"מ על יסוד  988ס"מ באורך  99ס"מ בגובה  99ה ברוחב אבן שפה שטוחה למעברי חצי

 יותקנו במעברי חציה ובגומות לעצים לפי הפרטים והתוכניות.  98-ומשענת בטון ב

 מדידה לתשלום :   

ימדד לתשלום במ"א.  לא תשולם תוספת עבור אבן שפה מונמכת, ביצוע העקומות או אבני 

 מ'. 9.8שפה באורך הקטן מ 

 

 אי תנועה  אבן  04.6./3

 98-על יסוד ומשענת בטון ב 99עד  99ס"מ וגובה  99אבני שפה לאי תנועה במידות: רוחב 

ותקנו באי תנועה. בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי ורבע מטר מיוצר במפעל בהתאם י

 לצורך. 

 מדידה לתשלום :

ומות או אבני ימדד לתשלום במ"א.  לא תשולם תוספת עבור אבן שפה מונמכת, ביצוע העק

 מ'. 9.8שפה באורך הקטן מ 

 

 אבן שפה לשביל אופניים   04.3./3

ס"מ על יסוד ומשענת  98באורך  99ס"מ וגובה  98אבני שפה לשביל אופניים במידות: רוחב 

 ועם פאזה בשתי צדדי אבן שפה. 98-בטון ב

 מדידה לתשלום :   

מכת, ביצוע העקומות או אבני ימדד לתשלום במ"א. לא תשולם תוספת עבור אבן שפה מונ

 ס"מ. 98.8שפה באורך הקטן מ 

 

 סימוני צבע ותמרורים  06./3
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 תמרורים   /.06./3

התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בדרישות משרד התחבורה. התמרורים יהיו מחזירי אור ויש  

 של מכון התקנים. 999ליצרם לפי הוראות מפרט אספקה 

ש בדרך עירונית. מופנית תשומת לב הקבלן באשר למידות מידות התמרורים יהיו לפי הנדר 

 .הכתיב, הספרות,  הרווחים, השפה להנחיות משרד התחבורה

ובעובי דופן, גובה עמוד ושטח  0או " 9העמודים יהיו עשויים  צינור פלדה מגולוונת בקוטר " 

ועדים השלט המתאימים למידות השלט. אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המי

 להתקנה עליו גובה התקנתם ועמקו ביסוד.

מ"מ. הקופסה תהיה בקוטר  9העמוד יכוסה  בלחץ בקופסה עשויה מפח אלומיניום שעוביו  

 פנימי כזה שיולבש בכוח על הצינור.

ס"מ ובעומק שיתאים לסוג הקרקע , גובה ושטח  98בקוטר  98-היסוד לעמוד יהיה מבטון ב 

ס"מ מתחת לגובה הפיתוח. הצבת  98ס"מ. פני היסוד יהיו  98-השלט, אולם לא פחות מ

 .ס"מ 98העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 

 .שעות לאחר יציקת היסוד 90התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  

ס"מ רוחב  98לבן לסירוגין, בחלקו העליון )-מ' ובשחור 9.9העמוד יצבע בשחור עד לגובה  

 ם ייקבע אחרת ע"י המנהל.רצועות(, אלא א

כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצרן  

 .)או סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור

ס"מ מפני המדרכה. תמרורים אחרים יוצבו  08יוצבו בגובה תחתית של  990, 999תמרורים  

קבע אחרת ע"י המנהל. התמרורים יוצמדו אל מ', אלא אם יי 9.98בגובה תחתית של 

העמודים בעזרת קולר. כל חלקי הקולר יהיו עשויים מפח פלדת פחמן. כל הברגים והאומים 

 יהיו מגולוונים.

התשלום הוא לפי יחידה של תמרור. המחיר כולל אספקת תמרור לרבות הובלה, התקנה,  

 יסוד בטון ועמודים כנדרש במפרט ובתכניות.

 

 סימוני צבע 06.0./3

במפרט הכללי לעבודות סלילה, בהתאם  99.99סימוני הצבע יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  

 לתוכניות וכתבי הכמויות.
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 לשלבי ביצועתמרור הקצב  08./3

ההקצב מבוסס על שלבי הביצוע השונים  בהתאם לתכניות המפורטות המצורפות למכרז זה.  

 מויות הינו קומפלט.מחיר ההקצב הנקוב בכתב הכ

 ימי  העבודה המצוינים בסעיף זה, מתייחסים לימים בהם מוצב השילוט או התמרור.  

לתשומת לב הקבלן, הקצב הבטיחות הינו מחיר קבוע בכתב הכמויות לפי מחירון של חב'  

 נתיבי ישראל בע"מ 

 (טבלת ריכוז תמרורים לשלבי ביצוע )כמות משוערת עפ"י תכניות שלבי ביצוע 

 

 

 במשך שלושה חודשים /שלב ביצוע  -הסדרת כביש מלונות ושביל אופניים 

   

 יום עבודה
מחיר ליחידה 

 )ש"ח(

 יח'

 
 

 סוג התמרור

 
 

90 

 כמות סה"כ

 אביזרים להשכרה למשך כל התקופה

 589אתר עבודה  יחידה 4 35 140

 589קצה אתר עבודה  יחידה 4 2 8

 598+599הבהב על עמודון פנס מ יחידה 4 450 1800

 589כביש צר  יחידה 4 9 0

 990תמרור חץ בחזית אי  יחידה 2.5 90 08

 090+099תמרורי הגבלת מהירות וקצה מהירות  יחידה 2.5 25 09

 098+099תמרורי איסור עקיפה וקצה  יחידה 2.5 5 13

 תמרורים שונים יחידה 2.5 20 50

 שרתשלישית מהבהבים בשר יחידה 10 2 20

 תושבות גומי לתמרורים יחידה 2 50 100

 ס"כ עלות אביזרים להשכרה מלאה ליום       1,010

 ס"כ עלות         90,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 ושביל אופנייםניקוז כביש המלונות  - 6חלק 
-222-  

 

 

 

 במשך שישה חודשים 0שלב ביצוע  -הסדרת כביש מלונות ושביל אופניים 

   

days 
מחיר ליחידה 

 )ש"ח(

 יח'
 
 

 סוג התמרור
 
 

/80 

 ותכמ סה"כ

 אביזרים להשכרה למשך כל התקופה

 589אתר עבודה  יחידה 4 99 908

 589קצה אתר עבודה  יחידה 4 1 4

 598+599פנס מהבהב על עמודון  יחידה 4 305 9998

 589כביש צר  יחידה 4 1 4

 990תמרור חץ בחזית אי  יחידה 2.5 16 40

 090+099 תמרורי הגבלת מהירות וקצה מהירות יחידה 2.5 22 55

 098+099תמרורי איסור עקיפה וקצה  יחידה 2.5 20 50

 תמרורים שונים יחידה 2.5 25 63

 שלישית מהבהבים בשרשרת יחידה 10 2 20

 תושבות גומי לתמרורים יחידה 2 50 100

 W3רוחב  T3מעקה בטיחות  מטר 3 1000 3000

 להולכי רגלת רשגדר  מטר 9 9888 0888

 עלות אביזרים להשכרה מלאה ליוםס"כ        8,556

 ס"כ עלות אביזרים להשכרה מלאה לכל התקופה     9,908,808

 אביזרים להשכרה  חלקית

 צוות אבטחה יום קומפלט 1500 20 30,000

 צוות אבטחה לילה קומפלט 2000 20 40,000

 שוטר/מאבטח יחידה 1000 40 40,000

 חלקית ס"כ עלות אביזרים להשכרה       441,111

 ס"כ עלות         4,0,1,1,1

 

 

 במשך שלושה חודשים 5שלב ביצוע  -הסדרת כביש מלונות ושביל אופניים 

    

 יום עבודה
מחיר 

ליחידה 
 )ש"ח(

 יח'
 
 

 סוג התמרור
 
 

90 

 כמות סה"כ

 אביזרים להשכרה למשך כל התקופה

 589אתר עבודה  יחידה 4 35 140

 589ר עבודה קצה את יחידה 4 2 8

 598+599פנס מהבהב על עמודון  יחידה 4 450 1800

 589כביש צר  יחידה 4 9 0

 990תמרור חץ בחזית אי  יחידה 2.5 90 08

 090+099תמרורי הגבלת מהירות וקצה מהירות  יחידה 2.5 25 09
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 במשך שלושה חודשים 5שלב ביצוע  -הסדרת כביש מלונות ושביל אופניים 

    

 יום עבודה
מחיר 

ליחידה 
 )ש"ח(

 יח'
 
 

 סוג התמרור
 
 

90 

 כמות סה"כ

 אביזרים להשכרה למשך כל התקופה

 098+099תמרורי איסור עקיפה וקצה  יחידה 2.5 5 13

 םתמרורים שוני יחידה 2.5 20 50

 שלישית מהבהבים בשרשרת יחידה 10 2 20

 תושבות גומי לתמרורים יחידה 2 50 100

 ס"כ עלות אביזרים להשכרה מלאה ליום       1,010

 ס"כ עלות         90,900
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 עבודות ניקוז  .30

 כללי 30.00

 99 -ו     99 יםלאורך הכביש יבוצעו בהתאם למפורט בפרקמי נגר עילי עבודות להנחת קווי ניקוז ה 

עבודות בחוף, לרבות  99, פרק 9משרדי, וכן לפי המתואר במפרט זה בחלק נשל המפרט הכללי  הבי

 אופני המדידה.

 מפורטים להלן. עבודות בחוף, -9חלק ב 99דרישות נוספות לאמור בפרק  

 

 עבודות עפר /30.0

צע בעזרת דיפון חרושתי ס"מ תבו 988-08חפירת תעלות להנחת קווי ניקוז ראשיים בקוטרים בין  

ביצוע דיפון החפירה נדרש על מנת להקטין רוחב  מתאים, דוגמת תוצרת "שפיר דניאל" או שו"ע.

התוואי להנחת הקווים, עקב מגבלות של הסדרי תנועה בכביש שחלקו יהיה פעיל במהלך כל 

 תקופת הביצוע.

התאם להוראות הבטיחות העבודה תבוצע בהתאם לתקנים ישראליים לביצוע חפירה מדופנת וב 

 מיוחד זה.המפרט השל 

בסעיפי כתב  במחירי היחידה התשלום עבור ביצוע הדיפון בחפירת תעלות להנחת קווי הניקוז נכלל 

 להנחת הצינורות ולא ישולם לקבלן בנפרד עבור עבודה זו. הכמויות

 

 טבלה שלהלן:ברוחב תחתית התעלות כפונקציה של קוטר הצינור, ראה 

 
 ימינקוטר פ
 
 (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 
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 תאי בקרה 30.00

 תאי הבקרה יהיו מתוצרת "וולפמן", או "אקרשטיין", או שו"ע כמפורט להלן:

  100במידות  )עם תא בקרה( תא קליטה משולבx120 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 

 רך. ע

  998 תא בקרה מלבני במידותx988 דגם בניתלס"מ, תחתית מ ,MB-100x120  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה  תוצרת MT-130x150 C, תקרה דגם -998x988MCדגם 

 ערך.

  908 תא בקרה מלבני במידותx998 דגם בניתלס"מ, תחתית מ ,MB-120x140  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה  תוצרת MT-150x170 C, תקרה דגם -908x998MCדגם 

 ערך.

  998 תא בקרה מלבני במידותx998 דגם בניתלס"מ, תחתית מ ,MB-150x150  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה  תוצרת MT-180x180 C, תקרה דגם -998x998MCדגם 

 ערך.

  988180 תא בקרה מלבני במידותxדגם בניתלס"מ, תחתית מ ,MB-180x300  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה  תוצרת MT-220x330 C, תקרה דגם -988x908MCדגם 

 ערך.

  998 תא בקרה מלבני במידותx998 דגם בניתלס"מ, תחתית מ ,MB-210x210  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה  תוצרת MT-250x250 C, תקרה דגם MC-210x210דגם 

 ערך.

  988 תא בקרה מלבני במידותx998 988 דגם בניתלס"מ, תחתית מ,MB-210x  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה  תוצרת MT-250x330 C, תקרה דגם -098x998MCדגם 

 ערך.

  908 תא בקרה מלבני במידותx908 908דגם  בניתלס"מ, תחתית מ,MB-340x  חוליות

חברת "וולפמן" או שווה  תוצרת MT-370x370 C, תקרה דגם -908x908MCדגם 

 ., לפי הזמנה מיוחדתערך
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 קווי מי מלח ותמלחת  .38

 תאור העבודה 38.00

 במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן : 

   סניקה של מי מלח לאורך כביש המלונותהנחה קו  

   המלונות )ישרוטל, דניאל, ספא  9עבור חדש גרוויטציוני הנחת קו ריקון מי תמלחת

  9אל בריכה מס' קלאב, רויאל וגנים( 

 98 דרג SDR17מסוג בור צינורות הגרביטציה יהיו , ע HDPEהצנרת תהיה מסוג פוליאתילן 

ביצוע קו הריקון החדש בא במקום קוי הריקון . 90דרג  SDR11ועבור צינורות הסניקה יהיו 

המלונות, יבוצע לפי תוואי המופיע בתוכניות ויכלול הנחת צנרת עד להטבעה  9הקיימים של 

ירת פלטות עיגון מסביב לצינורות מ' פנימה מקו הים,  התקנה וקש 988 -, כ9בבריכה מס' 

 למניעת ציפה.

 

  ריקון מי תמלחת –גרביטציה  עבודות צנרת /38.0

 צנרת מי המלח /0./38.0

 ן ע"י נציג מוסמך מטעם חברת הצינורות.'הצינורות יחוברו בשיטת אלקטרו פיוז 

 כל שבירות הכיוון בצנרת תעשנה מקשתות מוכנות מיוצרות באופן חרושתי. 

" חרושתיים. במקרים של הסתעפויות מקווים קיימים Tסתעפויות יהיו מאביזרי "כל הה 

 יותר לקבלן לבצע את ההסתעפות באמצעות זקפי ריתוך חרושתיים.

  

 ספחים 00./38.0

ומעלה יהיו לריתוך,  9ספחים )קשתות, הסתעפויות, זקפי ריתוך, מעברי קוטר וכד'( בקוטר " 

פנימית וחיצונית זהה לצנרת. לאחר ההתקנה יבוצעו  חרושתיים מוכנים להתקנה, עטיפה

תיקוני ראש להבטחת המשכיות העטיפה, בהתאם להוראות יצרן הצנרת/הספחים 

 המעודכנות.

ומטה יהיו חרושתיים, בהברגה ומגולוונים או בריתוך עם ציפוי חיצוני  9ספחים בקוטר " 

 בהתאם לסוג ההתקנה, מוכנים להתקנה ובעלי תו תקן.

 מת לב הקבלן כי לא יאושרו ספחים עשויים מפלחי צנרת או לא חרושתיים.לתשו 

 :מדידה ותשלום 

אספקה והתקנה של הספחים כלולה במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם בעדם  

 בנפרד.

 

 מתקני מי מלח 38.00

 כללי /38.00.0

מכי החוזה. כל רכיב מתקנים כגון שוחות וכד', יבוצעו בהתאם לתוכניות ולאמור בשאר מס 

של שוחה, כולל החיבורים ביניהם, יעמוד בעומסי התכן המוגדרים בתקן הקובע לעניין זה. 
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מתקנים הנמצאים בשטחים פתוחים בלתי מרוצפים, או בלתי סלולים, יובלטו מעל פני 

 ס"מ לפחות. 98הקרקע הסופיים בשיעור של 

 

 גופים בקו הסניקהעבור מערכת ריקון ועבור מ שוחות בקרה 38.00.00

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, במידה וישנן שוחות במידות המצוינות בתכניות, אחרת, 

תהיינה השוחות יצוקות באתר וללא שינוי במחיר כולל טיח. בשוחות יצוקות, הרצפה תיבנה 

 ס"מ. 9על גבי בטון רזה בעובי 

ם צווארון בטון, מכסה שוחה טרומית תסופק עם חוליית רצפה, תקרה, מסגרת מיצקת ע

וכן עם פתחי כניסה ויציאה לפי התכניות כולל  658והגבהות ע"י חוליות טרומיות לפי ת"י 

 מחברי איטוביב .  

חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות מחברים מיוחדים  מסוג 

 איטוביב לשוחות או ש"ע. 

צעו במפעל יצרן השוחות, בתאום עם התוכניות קדיחת החורים והרכבת מחברי איטוביב יבו

 .489והביצוע בשטח. המכסים יהיו עגולים, ויתאימו לת"י 

 בהתקנת שוחות יש להקפיד על הנושאים הבאים:

  עבודות עפר ודיפון לשוחות יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטיים לעיל.  .א

פי הפרט לשוחות יצוקות השוחות תבוצענה לפי הפרט בתכנית לשוחות טרומיות או ל  .ב

 באתר.  

, יבוצע ע"י חיבור תקני בעזרת אטם בשטחקיים לשוחה חדשה/קיימת  חיבור צינור  .ג

תוצרת וולפמן או ש"ע. קוטר החור יתאים לקוטר האטם לפי  CS-910חדירה מסוג 

הנחיות ודרישות היצרן. במקרים חריגים ועל פי אישור המפקח בכתב, ניתן יהיה 

 נור  לשוחה קיימת ע"י חיבור גמיש לפי הפרט בתוכנית.לבצע חיבור צי

" תוצרת "אקרשטיין" או מדגם F-988בין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם "  .ד

"איטופלסט" תוצרת "וולפמן". התקנת האטמים תהיה בהתאם להנחיות ודרישות של 

   היצרן.

לפי הוראות  /אורום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים הסופיים ו  .ה

 המפקח. 

 שוחות יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן, ללא חוליה קונית.ה  .ו

ס"מ. קוטרם הפנימי  99ס"מ עד  9צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד ואורכם יהיה   .ז

 ס"מ. 08יתאים למכסה בקוטר 

ויהיו שלבי  שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סולם  .ח

או שלבים מברזל יציקה או  099רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י  דריכה

זהים ויתאימו לדרישות תקן  מרחקים בין השלבים יהיו פיברגלס/נירוסטה. סולם

ס"מ. יודגש כי בשום  09ישראלי. מרחק מרום המכסה עד לשלב הראשון לא יעלה על 

 מקרה לא יהיה שלב בתפר בין חוליות השוחה.

סה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צינור היציאה, מימין או משמאל אליו, כך פתח הכני  .ט

  שיתאפשר חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך.



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 ושביל אופנייםניקוז כביש המלונות  - 6חלק 
-222-  

 

 

 מילוי חוזר סביב לשוחות והידוקו כנדרש ממילוי תעלות להנחת צנרת.  .י

התא עד  של ס"מ לפחות. המילוי יבוצע לכל הגובה 98עובי המילוי מסביב לתא יהיה 

הוראות  בצוע המילוי מסביב לתאים יתחיל רק לאחר קבלת אשור ולפיש. הכבי למבנה

 במ"ק. C.L.S.Mתשולם תוספת לפי נפח   C.L.S.Mבמידה ויידרש מילוי  המפקח.

כל השוחות יהיו עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן דגם מגנופלסט תוצרת וולפמן  .יא

 0בשתי שכבות ובכמות  989ל או ש"ע, ואטום פנים השוחה ע"י מריחת סיקה טופ סי

 .ק"ג למ"ר או ש"ע

 

  מחברי שוחה

" F-589מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פורשדה   .א

 .990אקרשטיין" או ש"ע. כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ "תוצרת

תוצרת וולפמן או ש"ע יהיה רק כאשר יש צורך  CS-910השימוש באטם חדירה מסוג   .ב

 ע פתחי כניסה ויציאה לשוחה בשטח. הביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן.לבצ

 בכל מקרה תובטח אטימות מלאה של המערכת.  .ג

 



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 ושביל אופנייםניקוז כביש המלונות  - 6חלק 
-223-  

 

 

 

 עבור מערכת ריקון ועבור מגופים בקו הסניקה תקרות ומכסים לשוחות

בכבישים, מדרחובים, שוליים קשים של  D)-088טון ) 08תקרות ומכסים יהיו לעומס   .א

 חניה ויתאימו לכל דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות.כבישים ואזורי 

( במדרכות ואזורים להולכי רגל ויתאימו -999Bטון ) 99.9תקרות ומכסים יהיו לעומס  

 לכל דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות. 

ס"מ לשוחות בקוטר  08ס"מ ובקוטר  08ס"מ לשוחות בקוטר  98המכסים יהיו בקוטר  

נעילה. המכסים יהיו מיצקת ברזל+סמל המזמין במדרכות,  ס"מ ומעלה, ללא 988

חניות ובתוך המגרשים ומיצקת ברזל+בטון דגם "סגר ב.ב."+סמל המזמין בכבישים 

 ובשטחים פתוחים בשצ"פים. 

הכול  -תמלחת" -ניקוז" - המכסים בשני המקרים יהיו עם סמל המזמין ויעוד השוחה  .ב

יצקת + בטון, סמל המזמין ייוצר מברונזה, של המזמין.  במכסים מ לפי אשור מוקדם

 ימוקם במרכז המכסה ויהוה חלק בלתי נפרד מהמכסה.

המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי, עם רפידות לשיכוך רעש מחומר פלסטי  .ג

משוריין בין הסגר למסגרת, מתוצרת "וולפמן" או ש"ע. המסגרת תהיה מיצקת בשילוב 

 עם בטון מזוין.

 ע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור היציבות.שטחי המג  .ד

במדרכה, חניות ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו מרובעות או   .ה

עגולות לפי דגם שיאושר ע"י המזמין, בכביש המסגרות יהיו עגולות. עלות המסגרת 

רות עגולות לבין מסגרות כלולה במחיר המכסה ולא ישולמו הפרשי מחיר בין מסג

 מרובעות.

 המילוי בין התקרה לצווארון יהיה מילוי בבטון מעובד.  .ו
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 דרישות טיב והתאמה לתפקוד הנדרש 38.05

 בדיקת אטימות בקווי גרביטציה ובשוחות בקרה /38.05.0

-כל הבדיקות לכל סוגי הצינורות תעשנה לפי המפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הבין 

 .99שרדית, פרק מ

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. 

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 38.05.00

צילום פנימי של הקווים יבוצע אך ורק בקטעים שלגביהם יוגדר הצורך המקצועי ו/או לפי  

 .מנהלהוראות ה

 

 צנרת ושוחות בקרה למערכת גרביטציונית צילום פנימי של 38.05.05

 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 

 נוספות של מנהל הפרויקט שניתנו במהלך הביצוע.

ולת הצילום ובסמוך אליה ככל שניתן יהיה על הקבלן לנקות ולשטף את לפני ביצוע פע 

 הקו על מנת להכינו לצילום.

הקבלן יעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  

הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור מנהל הפרויקט 

 ילת עבודתו.להעסקת קבלן המשנה, קודם לתח

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת  

 העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מאסופת תוכניות עדות.
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מנהל הפרויקט רשאי להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה, יבוטל סעיף הצילום  

וי עבור הסעיף ומבלי לשנות את שאר מחירי בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצ

 היחידה. 

 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.

 תוף הפעולה לבצוע הצילום.הקבלן ייתן את כל שי 

 הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט עפ"י תוצאות הצילום. 

במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין מנהל הפרויקט את עבודת הצילום החוזר  

 ועלותה תנוכה מחשבון הקבלן.

 

 ביצוע העבודה ב.

 שטיפה וניקוי ( 9)

לן לנקות את הצנרת שהונחה ואת השוחות מכל לפני ביצוע הצילום על הקב 

חומרי בניה וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי 

 יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך.

 עיתוי העבודה ( 9)

 50ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי  

ר בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע ס"מ מעל הצינו

 השוחות החיוניות לבצוע הצילום. הצילום ייערך בנוכחות נציג מנהל הפרויקט.

על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים  

לפני ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות מנהל 

 קט.הפרוי

 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.

 בי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל ג 

 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.

/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת במידה ובמהלך פעולת הצילום ו ( 9)

המתועדת, יתגלו מפגעים שלדעת מנהל הפרויקט יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב 

 לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט.



 
 ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי

 ושביל אופנייםניקוז כביש המלונות  - 6חלק 
-222-  

 

 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. ( 9)

קטעי הקו המתוקנים. לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של  ( 9)

 תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

 

 הצגת ממצאים ד.

קבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט תהיה בהתאם לתנאי המכרז אך ורק לאחר מסירת  

 תיעוד הצילום שיכלול קלטות וידאו, תקליטורים ודו"ח מפורט לגבי הממצאים.

 ריםקלטות וידאו/תקליטו ( 9)

קלטות הוידיאו תכלולנה תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, מרחקים בין שוחות  

 (.CDכולל סימון זיהוי שוחות. הקלטות תועתקנה במלואן לתקליטורים )

 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה. 

וב בצורה במצורף לקלטת יוגש ע"י מבצע עבודה זו דו"ח מפורט, שיהיה כת ( 9)

 ברורה ופשוטה ויכלול:

  תרשים מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון

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.

 וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות הליקויים. סיכום ממצאים 

 .מסקנות והמלצות לגבי תיקון הליקויים 

 

הדו"ח ילווה בקלטות המצולמות ובהעתקיהן בתקליטורים, בכל הצילומים  

הסטטיים בקבצים דיגיטליים על תקליטורים ובתדפיסים של צילומי התקלות 

ריכה של הצילומים שהתגלו במהלך הצילום. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש ע

 בהתאם להנחיות שתימסרנה למבצע הצילומים.

 הדו"ח והצילומים יצורפו לערכת תוכניות העדות ויהוו חלק ממנה. 

 

 אחריות הקבלן ה.

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר מנהל הפרויקט לעצמו את הזכות לערוך  

 צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

ה ויתגלו בצילום נזקים בצינור יתוקנו הליקויים על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי במיד 

הנחיות מנהל הפרויקט. לאחר תיקון הליקויים ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על 

חשבונו של הקטעים המתוקנים עד לקבלת תוצאה שתניח את דעתו של מנהל 

 הפרויקט.

 

 אופן התשלום:  

 ם ושטיפת הצינור יהיה כלול במחיר הצינור לפי מטר אורך.התשלום בגין עבודות צילו 
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 שיטת ביצוע 38.06

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 

העבודה. לוח הזמנים לביצוע ישורטט על טבלת גאנט  מקצועיים אשר ינצחו על ביצוע

איכות. הקבלן יגיש תרשים ארגוני בו תיקבע היררכית -או שוות MsProjectבאמצעות תוכנת 

 בעלי התפקידים בפרויקט כולל האחראים על הבטיחות ובקרת האיכות.
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 עבודות עפר 38.03

 בהנחת צנרת עבודות עפר /38.03.0

וקו סניקה של  זה מתייחסות לחפירת תעלות לצורך הנחת קווי מי תמלחתעבודות עפר בסעיף  

וכן חפירה לבניית שוחות בקרה ומלויים החוזר. במידה והקבלן ייאלץ לעשות עבודות  מי מלח

חישוף ו/או חפירה כללית לצורך הכנת השטח להנחת הצנרת או כל סוג אחר של עבודות עפר 

על פי האמור בסעיפים העניינים במפרט הכללי שאינו בתחום פרק זה תבוצע העבודה 

משרדית. במידה וידרשו פינוי תמרורים, ריהוט -לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין

מדרכות, פתיחת מדרכות ו/או כבישים והסרת אבני שפה, הם יוחזרו לקדמותם בסיום 

ייניים העבודה. אופן ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו יהיו על פי הפרקים הענ

העוסקים בהסדרת תנועה, בביצוע מדרכות ומרצפים ו/או בביצוע שכבות אספלטיות 

 בכבישים ובמדרכות.

 

 חפירה להנחת צינורות ודיפונם 38.03.00

ס"מ.  98-בקרקעות חרסיתיות וסלעיות יועמק החפיר מתחת לתחתית הסופית של הצינור ב 

 98-ת לתחתית הסופית של הצינור בהחפיר יועמק מתח -בקרקע קלה/חרסית חולית/חולית 

 ס"מ. 

 

 תושבת ועטיפה 38.03.05

מקוטר הצינור נמדד מתחתיתו.  98%התושבת לצינורות תהיה לכל רוחב החפיר עד גובה של  

הידוק התושבת בבקרה מלאה, עד לתחתית הצינור, ייעשה לכל רוחב החפירה תוך כדי 

במקביל משני צידי הצינור תוך כדי  הרטבה מבוקרת. המשך המילוי חייב להיעשות ידנית

ס"מ מעל לקודקוד הצינור ייעשה בהידוק  98הרטבה מבוקרת של המילוי. המשך המילוי ועד 

ס"מ, באופן ידני או מכני כפי שיורה המפרט המיוחד או כפי שיורה  98מבוקר בשכבות, כל 

ינורות. החומרים מנהל הפרויקט. מילוי זה ייושם לכל סוגי החומרים מהם יהיו עשויים הצ

ס"מ מעל קודקוד הצינור, יהיו חול דיונות או חומר  98שישמשו למילוי התושבת והכיסוי עד 

(. כל חומרי המילוי יהיו CLSMמחצבה מנופה ושטוף )ללא אבק(, או טוף גרוס, או מבח"מ )

מ"מ.  9. כמו כן גודל אבן לא יעלה על 9%( לא יעלה על 988שטופים ואחוז הדקים )עובר נפה 

מצע החול והמעטפת יהודקו באמצעים מכנים, בעבודה ידנית ובהרטבה מבוקרת לדרגת 

-. בדיקות בקרת צפיפות תעשנה במרווחים של כModified A.A.S.H.T.Oלפי  988%הידוק של 

 בדיקות לכל קטע שיבוצע.  9-מטר לכל שכבת הידוק, אך לא פחות מ 988

 

 מילוי חוזר  38.03.06

 .ל לעטיפה יבוצע ויהודק מחומר מצע סוג ב' או אדמה מקומית מובחרתמילוי חוזר מע 

 

 סעיף נמחק.   38.03.03
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 דיפון ותימוך 38.03.04

על הקבלן מוטלת כל החובה והאחריות לדאוג ליציבות החפירות והתעלות למניעת מפולות,  

ל המערכות מניעת ערעור יסודות של מבנים ותשתיות, להמשך פעולתן התקינה והרצופה של כ

והמבנים שבסמוך לחפירה, או מתחתיה ועל כן, עליו לבצע דיפונים ותמיכות בחפירות ולפעול 

בהתאם לחוקים, התקנות והנחיות משרד העבודה. כמו כן, במקומות בהם יורה מנהל 

הפרויקט כי קיימת הגבלה של רוחב החפירה, מסיבה כלשהי, יבוצע דיפון התעלות והקבלן 

 ירה עם דיפון בקירות אנכיים.יידרש לבצע החפ

דיפון הקרקע יעשה עפ"י תכנון של מהנדס קונסטרוקציה ועל פי הנחיות בכתב של יועץ  

קרקע הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וכן של יועץ בטיחות מוסמך, -להנדסת

שיועסקו על ידי הקבלן, באישור המפקח. בנוסף דיפון הקרקע ייעשה באמצעות תבניות 

שתיות, או באמצעי תימוך נשלפים אחרים, כפי שיאושרו. הקבלן יגיש תוכנית ודו"ח חרו

מפורטים )כולל החישובים( לביצוע הדיפון וההגנות הדרושות לאישור המפקח. בכל מקרה 

אין להתחיל בחפירה ובבנית אמצעי הדיפון ללא אישור בכתב מהמפקח. מודגש בזאת כי כל 

יפון תישאר באחריות הבלעדית של הקבלן גם לאחר אישור האחריות לכל נושא החפירה והד

הדיפון ע"י המפקח. כל פגיעה או נזק שייגרמו, הן לנפש והן לרכוש כתוצאה מעבודות החפירה 

 יהיו באחריות הקבלן בלבד ועליו יהיה לשאת בכל ההוצאות לכך.

 

 מילוי חוזר לשוחות 38.03.06

עו לפי הסעיפים המתוארים לעיל. במקומות המילוי החוזר סביב שוחות, והביסוס יתבצ 

שהוגדרו וסומנו מראש בתוכנית ו/או בהתאם להנחיות המפקח בכתב, כאשר נדרש כיסוי תוך 

זמן מוגבל, כדי למנוע הפרעות לתנועה וכו', ייושם המילוי החוזר באמצעות חומר מוכן 

 .(CLSM)מבח"מ  -לשימוש המיוצר על בסיס צמנטי 

 

 י תהום1מי שטפונותשאיבת מ 38.03.08

עבודת ההנחה של הקוים תבוצע אך ורק בתנאי יובש על קרקעית של חפירה יציבה. במידה  

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 

בד ששאיבת מי התהום לא תכלול איתה שאיבת חול ו/או חומרים בעלי גודל הבלעדית, ובל

גרגיר קטן המצויים בקרקע, העלולים לסכן את יציבות הביסוס של המבנים בסביבה. ניקוז 

מי שיטפונות מתוך התעלה מחייב שאיבה וחפירה לשם הוצאת כל הסחף מתחתית התעלה עד 

לקרקע לפני השיטפון. הקבלן רשאי לבחור כל  להגעה לקרקע הדומה בצפיפותה או בהרכבה

רשאי  נהל. המנהלשיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו לקבל על כך אישור בכתב מהמ

להורות לקבלן להעסיק מהנדס יועץ בעל מומחיות מתאימה בתחום הנידון. העסקת היועץ 

 תהיה על חשבון הקבלן.

 

 סילוק עודפי עפר ופסולת בנין 38.03.00

י עפר ופסולת בנין יסולקו מחוץ לשטח לאתר מאושר לסילוק פסולת. האישור ינתן בכתב עודפ 

 ע"י מחלקת התברואה של העירייה.
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 (As Madeתוכניות עדות ) 38.04

(, שיוכנו ע"י הקבלן ישורטטו במערכת ממוחשבת. התוכניות יוכנו As Madeתוכניות עדות ) 

תוכניות המקוריות לביצוע, כפי שהוגשו לקבלן מידה, על רקע ה-באותה מתכונת ובאותו קנה

לביצוע. התוכניות יכללו נתונים בסיסיים על העבודה כפי שבוצעו, כגון: סוג החומר ממנו 

עשויים הצינורות, שנת הנחת הצינורות, קוטר ועובי הדופן של הצינורות. כמו כן ימסרו 

ועם, דרכים סלולות, מבנים, פרטים על מפלסי הקרקע לאחר כיסוי, רום תחתית הקווים ושיפ

קווי צינורות, מתקני טלפון וחשמל, גדרות,  מפגשים וחציות עם תשתיות קיימות כולל 

מפלסים, סכמות ואיורים של פרטים מיוחדים שאילצו שינויים מהמתוכנן במהלך הביצוע, 

ה קנ"מ אמיתי. התוכניות תישאנ-מידות וקואורדינאטות. שוחות ומבנים אחרים ישורטטו ב

ומרחקים אל עצמים  GISאישור וחתימת מודד מוסמך. יש לציין בתוכניות קואורדינטות 

קיימים בשטח על מנת לאפשר איתור הקו לצורך אחזקה שוטפת, תיקונים וכו'. הקבלן נדרש 

לבצע את המדידות להכנת תוכניות העדות במהלך ביצוע העבודה, לפני כיסוי התעלות. לפיכך 

בל מהקבלן את פרטי הביצוע בכל שלב משלבי העבודה. יש לקבל את יהיה המפקח רשאי לק

תוכניות העדות שבוע לפחות בטרם מתבצעת הקבלה של המתקן. מודגש בזאת שללא תוכניות 

 עדות לא תבוצע הקבלה של המתקן. 

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות קוים 38.06

 כללי /38.06.0

חסים להנחת הצינורות מכל סוג שהוא, חיבורם אופני המדידה והתשלום להנחת קוים מתיי 

 והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים:

המחיר יכלול גם את כל עבודות העפר כולל כל האמור לעיל אופני מדידה ותשלום  ( 9

 לעבודות עפר להנחת צנרת.

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות  ( 9

 התאמתו לתכנון.הביצוע ו

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות, ושטיפת קוים לרבות המים,  ( 9

 אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים, כל הבדיקות הנדרשות בהתאם למפרטים.

 כל ההוצאות הנובעות מתיקון ביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. ( 0

שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או תיקון כל נזק  ( 9

מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל 

הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש 

 הניזוק ולשביעות רצון המפקח.

 .כל הנאמר במפרט הכללי ( 0

 

 עטיפת בטון לצינור  38.06.00

יחידת המידה לעטיפת בטון לצינור תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר הצינור. המחיר יכלול  

את אספקת ברזל הזיון והתקנתו, תבניות, אספקת והתקנת הבטון וכל עבודות העפר 

 הנדרשות. המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.
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 מעבר בקירות 38.06.05

ורות בקיר אבן/גדר אבן/קיר בטון/תעלת בטון, גדר תיל, גדר רשת וכל קיר עבור מעבר צינ 

וגדר אחרים לא תשולם תוספת. העבודה תכלול: פירוק, ביצוע המעבר, תיקון מחדש לפי 

הקיים כולל עבודות בניה, בטון, מסגרות וכל הנדרש. לא תשולם כל תוספת והקבלן יחזיר 

 המצב לקדמותו כלול במחיר הצינור.
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 כללי -בטול תאים ומתקנים שונים  38.06.06

בטול וסילוק של תאי בקרה, צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת  

 ומתקנים חדשים מתוכננים לא ישולם בנפרד.

המתקנים המבוטלים יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י הרשות  

ה ע"י הקבלן ללא כל תשלום. עבודה זו תהיה כלולה המקומית ו/או המשרד לאיכות הסביב

 בכלל מחירי היחידה האחרים.

בטול וסילוק של תאי בקרה, מתקנים וצנרת כנ"ל, הנמצאים מחוץ לתחום החפירה של צנרת  

 ומתקנים חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך הוראה מפורשת מהמפקח.

 

 פתיחה ותיקון אספלט  38.06.03

הסניקה פתיחה ותיקון אספלט מתייחסים לצינורות ל דקלמחירון נמדד לפי היחידה מחיר  

 בכל העומקים. והריקון מי תמלחת בכל הקטרים ו

 

 אבני שפה 38.06.04

 -לא ישולם בנפרד  -עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר בצוע העבודות  

יכללו את כל הדרוש לשם התקנת  ומחירים יהיה כלול במחירי היחידה השונים. המחירים

האבן בחזרה, לרבות: החלפת אבני שפה שבורות, בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו 

 שבורות קודם לכן.

 

 הרחקת פסולת בנין  38.06.06

כל פסולת שתיווצר במהלך העבודה לרבות אספלט, אבנים משתלבות, אבני שפה, אריחי  

לת כלשהי וכו' תורחק ע"י הקבלן לאתר מאושר ע"י מדרכה, צמחיה, שרשים, גזעים, פסו

המחיר עבור הרשות המקומית ו/או המשרד לאיכות הסביבה. על מנת להסיר כל ספק, 

 .השונים היחידה יבמחיר כלוליםהרחקת הפסולת הנ"ל לאתר מאושר 

 

 קיימת ריקוןחיבור למערכת  38.06.08

לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם  

 למפורט במפרטים הכלליים ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור המזמין.

 הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום אופן. 

 הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד כמפורט לעיל.  

  

ול חשיפה, חפירה וגילוי התא, קידוח בדופן התא, ביצוע מחיר היחידה לביצוע העבודה יכל 

החיבור כולל אספקת המחבר, שינויים בעיבוד המתעל ואטימה, כל התאומים הנדרשים עם 

גורמי החברה להגנת ים המלח, מחברים אל קו הריקון קיים, ביצוע מעקפים זמניים אם 

 למות.יידרש, עבודות ידיים ו/או כל עבודה אחרת הנדרשת לכך, בש

 

 צינורות ואביזרי צנרת לקו הסניקה  38.08

 תאור העבודה  /38.08.0
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 998)פוליאתילן בצפיפות גבוהה(, בקטרים חיצוניים    HDPEהקבלן יניח קווי סניקה עשויים 

 .מ"מ

 .HDPE מצינור עשוילאורך כביש המלונות והעבודה תבוצע  

 

 צינורות ואביזרי צנרת לקו סניקה   38.08.00

, PE 100  ,90 PN(  מטיפוס HDPEורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה )הצינ 

 מ"מ . 998כדוגמת "מריפלקס" או שו"ע בקוטר חיצוני 

 הצינורות יחוברו ע"י ריתוך אלקטרופיוז'ן. 

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיהוי. כל אביזרי  

 . 90רג הצנרת יהיו ד

 אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות  היצרן. 

 כלל הצנרת והאביזרים יהיו מתוצרת אותו היצרן. 

 

 אביזרי צנרת   38.08.05

קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע העבודה על פי  

דרטיים בזויות וקטרים בהתאם לדרוש בתוכניות, עם מקשרי התוכניות יהיו מוכנים וסטנ

אלקטרופיוז'ן. מחיר אספקת אביזרי הצנרת וכל יתר הספחים והאוגנים הדרושים כלולים 

 מתוצרת  "מריפלקס" או שו"ע. 90במחיר מ"א צינור. כל האביזרים יהיו חרושתיים דרג 

 

 הנחת הצינורות 38.08.05

 998רה אחת ובעומק כזה שהכסוי מעל קודקוד הצינורות יהיה צינורות הסניקה יונחו בחפי 

 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  98הצינורות יונחו על גבי מצע חול בעובי  

ס"מ מעל קודקוד הצינורות.הידוק החול יעשה באמצעות  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%ממצע סוג א' מהודק לצפיפות של 

ן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים במידה ויתקל הקבלן בזמ 

בתכנית או אינם ידועים הקבלן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור 

 וקבלת הנחיות.

מתחת לצלחת של הכביש יש להניח רשת מפס פלדה על מנת לאפשר גילוי של תוואי הצינור  

 ס הפלדה כלול במחיר מ"א צינור. ע"י גלאי צינורות . מחיר מ"א של פ

 

 מגופים  38.08.06

לפני החיבור לקו מילוי מי מלח עבור כל  מגופיםהמתוכן  על קו הסניקההקבלן יספק וירכיב 

 בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות.ויהיו , יותקנו בתוך תאי בקרה . כל המגופים, מלון
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כדוגמת   EKO-Sכדוגמת תוצרת רפאל או דגם   TRSסוג המגוף יהיה : מגופי טריז יהיו מדגם 

 תוצרת ה"כוכב" עם ציפוי פנימי שיתאים לזרימת מי מלח כמתואר בכתב הכמויות.

 מחיר המגופים יכלול את הספקתם והרכבתם כמתואר ברשימת הכמויות.

 

 מדי ספיקה  38.08.03

 F4000W/Oדגם  KROHNEוצרת חב' בחיבור של כל מלון יותקן מד ספיקה על גמל עילי, ת                 

מותאם לאלק'  Hastelloy c, לרבות אלקטרודות PFAציפוי  25DN 0888סדרה  0בקוטר "                 

 Flowמופרדת טבעות הארקה או שו"ע. ביחד עם מד הספיקה יותקן צג דיגיטאלי דגם 

Konverter ,VDC90 IFC100W   . 

         

 בדיקת לחץ  38.08.04

ר כיסוי חלקי של הצינורות )ללא חיבורי הריתוך בין הצינורות( תיערך בדיקת לחץ לפי לאח 

המפורט במפרט הכללי. הקבלן יוסיף את כל האביזרים הדרושים )לבדיקת לחץ( כגון אוגן 

 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 : 

 מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה. .א

 בדיקה ויזואלית של הקו, בעיקר במקומות החיבור. .ב

 מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור. 98%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב .ג

 

הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו ייעשו על חשבון הקבלן ויהיו כלולים  עבודת בדיקת 

 במחירי היחידה להנחת צנרת.

 השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן. 

 

 תעודת אחריות של יצרן הצינורות 38.08.06

על  שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה 98תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך  

תיקון כל הפגיעות ובדיקת הלחץ. על התעודה יוגדר מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי 

 הדופן וכן רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.

 תעודת אחריות בסוף בצוע העבודה . למנהלהקבלן ידאג להעביר  

 

 עמודי סימון 38.08.08

 לפי הוראות המפקח לצורך סימון קו הסניקה.עמודי סימון יותקנו בנקודות כמסומן בתכנית ו 

מ' הממולאים בבטון ומעוגנים צבועים  9.9באורך  0עמודי הסימון יהיו מצינורות פלדה " 

 ס"מ מעל פני הקרקע. 08לסירוגין חום לבן ויבלטו 
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 שרוולי מגן לצינור 38.08.00

 א. כללי                 

כניות בחציות כביש המלונות, יושחלו קווי סניקה בתוך צינורות מגן במקומות המסומנים בת                 

 בכתב הכמויות.)שרוולי פוליאתילן( בקוטר ובעובי דופן כמסומן בתכנית וכמפורט 

 

 ב. הנחת שרוול בחפירה פתוחה                               

 . חיבור 98דרג  PE-100 HDPE מ"מ 908השרוול יהיה עשוי מפוליאתילן בקוטר              

 .עם בקרה מלאה  ויז'ןבין האביזרים יהיה בריתוך אלקטרויפ                 

 התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את השרוול, הנחת השרוול,                  

 פינוי מטרדים, חפירה/חציבה לעומק הנדרש, תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה                 

 עטיפת חול, מילוי מהודק, שאיבת מי תהום וכן את כל יתר העבודות הנדרשות לבצוע                 

 ויימדד לפי מטר אורך.בשלמות                  

 

 ג. השחלת צינור בתוך שרוול                 

 כתב הכמויות.הצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט בתכניות וב                 

 או   MA-98 דגם DIMEXהצינור המושחל יותקן עם שומרי מרווח פלסטיים מתוצרת                  

 מ' לאורך הצינור. בקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים  9.9שו"ע במרחק                  

  ל בין הצינור והשרוול יאטםאו שו"ע. החל DIMEXעם ריפוד גומי תוצרת  פוליאתילן                 

 או שו"ע אשר יוצמד לצינור  DUדגם  DIMEXתוצרת  EPDMע"י אטם חרושתי עשוי                  

 .990Lולשרוול ע"י חבקים פלב"מ                  

                

 נור, התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את ההובלה, האספקה וההשחלה של הצי                 

 שומרי מרווח, התומכים, החיתוכים, הריתוכים, איטום הקצוות וכן כל יתר העבודות                 

 והחומרים הנדרשים להשילת הצינור, בשלמות, ויימדד לפי מטר אורך.                   
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 השפלת מי תהוםמערכת  שידרוג - 8חלק 
 בכתב הכמויות(       08פרק  89)מבנה                                               

 כללי  .00

ע"י  ,בעין בוקק שדרוג מערכת השפלת מי תהום קיימת חלק מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע 

 עבורובניית תאים  קידוחים חדשיםקדיחת חדש למערכת ההשפלה, לרבות  ""Lלופ  עשיית

 כת חשמל, פיקוד ובקרה., הנחת צינורות איסוף והרכבת מערהקידוחים

 

באזור עין  מערכת השפלת מי תהום את תמתחזקש, SMETע"י חברת  ובוצעיקידוחים ה 

 .בוקק ישירות מול המזמין

 

 העבודות הבאות:את בין היתר  הקבלן יבצע עבודות שדרוג המערכתבמסגרת  

 .הכנות לקראת קדיחה וחפירות גישוש 

  קידוחים חדשים. עבורבניית תאים 

 גובה תאים/שוחות של קידוחי השפלת מי תהום קיימים. התאמת 

 .העתקת והארכת צינורות מערכת השפלה, לרבות כבלי חשמל ובקרה 

  מ"מ לרבות צינורות יציאת מי  908 – 58הנחת קווי השפלת מי תהום חדשים בקוטרים

 השפלה לים ועגון הקצה ע"י מתקן בטון בתוך הים.

 אספקה והרכבת מד מים חדש, מדגם זהה  , לרבותהגבהת חצר מדי מים צפונית 

 .מ"מ  908לקיימים, על גמל מצינורות 

  התקנת דיזל מל ובקרהשח לרבות השחלת כבליהנחת שרוולים להשחלת כבלים ,

 – 3עבודות חשמל, בחלק  – 80)ראה פרק  גנרטור ולוח חשמל לקידוחים חדשים 

 (.3מבנה חדר חשמל טרפו 

 כולל כבלי חשמל  חצר מדי מים דרומית שלא בשימושפירוק צינורות מערכת השפלה ו

 .ובקרה

  
מלא ובתוכניות פרטים, בתאום  העבודה תבוצע לפי המסומן בתוכניות ניקוז ותיאום מערכות 

 לפי הנחיית המנהל.ו SMETעם חברת 

)  SMETעל הקבלן לקחת בחשבון שכמות הקידוחים החדשים טרם הוגדרה ע"י חברת  

 41 -קידוחים , יצויין כי מס' הקידוחים יכול לגדול מעבר ל 41 -כמות משוערת כ

  קידוחים(, ולפיכך עלולים להשתנות כמויות צנרת, אביזרים שרוולים וכבלים.
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 SMETרת בסיוע לח  ./0

לכל הקשור לשרותי השטח כגון: אתר התארגנות, מקומות  SMETהקבלן יסייעה לחברת                 

הסדרי תנועה באתר , לאתר ולביצוע העבודות  טיחות, גידור, גישהאיחסון, שרותי ממונה ב

 העבודה, אספקת מים, תאומים עם בעלי עניין, וגופים בעלי מערכות בשטח.

 קומפלט –התשלום יהיה בסכום קבוע                  
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 מבוא לכתב כמויות ומחירים - 0חלק 
 

 כללי   ./0
המתייחסים לכל אזור עבודה ולסוגי העבודות למפרט זה מצורפים כנספחים כתבי כמויות, 

 השונים בנפרד.

 

 להלן חלוקת המבנים בכתב הכמויות:

 

כולל עבודות הקמת אתר ההתארגנות, לרבות פירוק  - התארגנות כללית - /0מבנה 

 האתר, ומערכת שקילה באתר הכרייה.

 חוף ציבורי ראשי - 00מבנה 

 

כביש ו 9כולל עבודות בשטח החוף בין בריכה  -

. כמו כן לרבות בשטחי החניה הציבורית המלונות

  .גישה לחוף מכביש המלונות יעבודות בשביל

מסעדה,    שירותים מבנה  – 05מבנה 

 ושנאים

שירותים הקמת המבנה הכולל מסעדה, כולל עבודות  -

 .שנאיםחדר ו

ור הכולל חדר דיזל גנרטכולל עבודות הקמת המבנה  - חדר חשמלמבנה  – 06מבנה 

 לרבות ציוד כבלים ואביזרים.וחדרי לוחות 

הקמת המבנה לרבות כלים סניטריים, כולל עבודות  - שירותים צפונימבנה  – 03מבנה 

 צנרת ואביזרים.

כולל עבודות הקמת המבנה לרבות ציוד, צנרת  - תחנת שאיבה לביוב - 04מבנה 

 ואביזרים.

הקמת המבנה לרבות ציוד, צנרת כולל עבודות  - תחנת שאיבה לניקוז - 06מבנה 

 ואביזרים.

   כביש עבודות ניקוז ב - 08מבנה 

 ושביל אופניים המלונות                

כולל עבודות חשמל ותקשורת, פיתוח נופי, שביל  -

 י מי קוו ,הסדרת הכביש, עבודות ניקוזואופניים 

 מלח ותמלחת.
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 הבהרות לכתב הכמויות:

  משלימים זה את זה ומהווים יחד חלק , זה טכני ת ומפרטתכניוה ,כתב הכמויות

אף הטכני יקבל ביטוי פריט המתואר בתכניות ו/או במפרט  אינטגרלי ממסמכי המכרז.

למספר פריטים בכתב הכמויות    בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או 

 ליתרם.ברמת פירוט דומה אין הדבר מחייב מתן תיאורים 

  המפורטות בכתב הכמויות, אינן קבועות ועשויות להשתנות. לא תוכר כל  הכמויות

תביעה של הקבלן לשינוי במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות עם כמות בסעיף 

כלשהוא או סה"כ הכמויות  יגדלו או יקטנו בפועל,  וזאת בכפיפות לתנאים המפורטים 

 בחוזה.

  ה מזו הנדרשת בסעיף המדידה והתשלום אם צויינה בכתב הכמויות יחידת מידה שונ

 במפרט, תהיה יחידת המדידה בכתב הכמויות הקובעת.

   מסמכי המכרז ותנאי האתר כל הקבלן ימלא את כתב הכמויות לאחר שלמד וניתח את

 אחר. רלוונטיוכל מידע 

   בין שפורט ובין אם לאו, התשלום עבור כל פרטי העבודה יעשה על פי מחירי היחידה

לסעיפי כתב הכמויות, ללא תלות בתנאים ומצבים כלשהם, כגון: סוג, הרכב,  שהוכנסו

 הקרקע ומי התהום.-תכונות, מיקום, עומק של החומרים המצויים בתת

    המחיר עבור כל הדרישות המפורטות לעבודה ולמחויבויות הקבלן שאינן נכללות או

סו על ידו לסעיפים מצוינות בכתב הכמויות, ייחשב כמפוזר וכלול במחירים שהוכנ

 השונים בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 

    סעיפים חדשים ולא יעשה כל שינוי בסעיפים הקיימים שהם  על ידי הקבלןלא יוכנסו

 המחייבים.

   בכתב הכמויות כמפורט בהסכם, אין המזמין מתחייב כי העבודות על פירוטם, כמופיע

ביצוע חלק או כל הנכלל  בסעיפים, בפרטים  . בין השאר,ןאו בחלק ןבמלואיבוצעו 

 מתנאי האתר.בין השאר ובכמויות עשוי להיות תלוי ומושפע 

   סעיפי כתב הכמויות נרשמו בתמצית וכל הכמויות ניתנות באומדן. יש לראות כל סעיף

ככולל את הביצוע המושלם על הפעולות והדרישות המתוארות בתוכניות, במפרט טכני  

 המיוחד.

   מקרה שלא נרשם במפורש ש"המזמין" יבצע פעולה או ש"המזמין" יספק חומר או בכל

, על הקבלן ציוד, נכללים ביצוע הפעולה והאספקה במסגרת סעיפי כתב הכמויות

 . ובאחריותו

  ש"ח, לא כולל מע"מ, קבועים וסופיים, לא תתווסף עליהם  -המחירים בכל סעיף הם ב

 כל הצמדה שהיא.

  וצע כמתואר בפרקים המתאימים של מפרט הכללי לעבודות בניההמדידה לתשלום תב 

. הכמויות המאושרות לתשלום תכלולנה את אלה שבוצעו ובסעיפי המפרט המיוחד

בפועל ולא תכלולנה כמויות פחת ושאריות. מודגש כי בכל הפניה נוספת במסגרת 

 " תהיה ההפניה לאותו הסעיף בלבד.הכללי מסמכי מכרז זה ל"מפרט
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 י יחידהמחיר  .00

הכל  התקורות,הרווח ולרבות המחיר בכל סעיף כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות 

כנדרש לביצוע מושלם של העבודה, לרבות מוצרים ואביזרי עזר הנדרשים לבצוע העבודה בין 

 אם הוגדרו או לא הוגדרו בגוף התוכניות ו/או במפרט. 

ר, חומרים, כלים, מכונות וכו', לרבות בין השאר עבור אחסנת עפיכללו מחירי היחידה 

שמירתם 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.חלקי או לא ניתן להם תיאור  בתוכנית העבודה, גם אם

 

 : בין השארמחירי היחידה לביצוע הפרויקט יכללו 

    אספקת ציוד 

   העמסה, הובלה ופריקת חומרים )כולל עפר( לביצוע הסוללה ומבנים אחרים, הובלת

 ציוד וכלי העבודה אל מקום העבודה וכן הובלת צוותי העבודה אל מקום העבודה 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. 

  ם, כל ההוצאות הכרוכות בעבודות נוספות, כגון: חציבת חריצים ו/או פתחים וסתימת

 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(

 העבודות.

  ד שלישי, חבות כל ההוצאות בגין מיסים סוציאליים, הוצאות ביטוח, ביטוח עובדים וצ

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 ההתקשרות

 לרבות ביצוע כל התיקונים בתקופה זו.

   ו/או קבלן/ קבלן ראשי.פעולות הדרושות במסגרת קבלן/ מזמין 

  .תקורות ורווחי הקבלן 

   הוא חלק אינטגראלי מבצוע מושלם של הנדרש גם מעבר לכתוב לעיל שכל דבר או פרט

 ם לא הוזכר ספציפית במפרט או בכתב הכמויות.א
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 הבהרות לכתב הכמויות ומחירים מוצעים  .05

 עבודות עפר )לסוללה, להתקנת הצנרת ומבנים שונים( 

שכתוב "עבודות עפר" ו/או "חפירה" הכוונה היא ל"חפירה ו/או חציבה", בכל סוג בכל מקום  

 .של קרקע קיימתומאפיינים 

המחיר לעבודות עפר חפירה ו/או חציבה ישולם לפי מ"ק חפור על פי מדידה, כולל כל האמור  

 לעיל.

קבלת חומר המחיר עבור המילוי ישולם על פי מ"ק מילוי על פי מדידה וכולל ברור החומר ל 

  .מובחר כנדרש במפרט המיוחד לרבות פיזור בשכבות והידוק בהרטבה ובבקרה מלאה

 

 עבודות בטון יצוק באתר 

 ביצוע לפי האמור במפרט  טכני מיוחד, לרבות הסעיף הדן באופני המדידה המיוחדים. א.

 לפי התוכניות כפוף לאישור המנהל פרויקט. -מיקום תפרי הפסקת עבודה  ב.

נת רשימות ברזל להזמנה באחריותו הבלעדית של הקבלן. הרשימות שבתוכניות הן הכ ג.

 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  -שוחות ה.    

 המנהל פרויקט.

 

 עבודות איטום 

 ביצוע לפי האמור במפרט המיוחד לרבות הסעיף הדן באופני המדידה המיוחדים. א.

מחירי היחידה כוללים אספקה וגם את כל הבדיקות והאחריות למשך הזמן המוגדר  ב.

  בתנאי ההתקשרות ו/או המפרט המיוחד.

 

 עבודות שונות 

 עבודות מסגרות חרש1אומן 

 מיוחד לרבות הסעיף הדן באופני המדידה המיוחדים.ביצוע לפי האמור במפרט ה 

 

 הנחת צנרת 

הסעיפים כוללים ביצוע כל הנדרש לקבלת קו טמון בתעלה כמתוכנן. הכול כלול במחיר למ"א  

 אף אם לא יצוין במפורש להלן. המחיר להנחת הצנרת כולל בין השאר:

פקת והובלת האביזרים הובלה ופיזור צינורות לאורך התוואי בתאום עם המזמין. אס א.

 וחומרי העזר ממקום אספקתם והחזרת העודפים מכל סיבה שהיא.

 הכנת תוואי כולל דרכי שירות. 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.

יצוע חפירה ו/או חציבה ומילוי חוזר בחומר גרנולרי, סרט סימון וכל הנדרש במפרט ב ד.

 לרבות פינוי עודפי חפירה לאתר מורשה.



 
 והגבהת סוללות בחוף ציבורי ראשי ניקוז כביש המלונות

 מבוא לכתב הכמויות - 9חלק 

-222-  

 

 

ביצוע ריתוכים, קשתות מרותכות, השלמות בטון פנימי, תיקוני ראשיים, תיקוני בטון  ה.

 והעברת משחולת.

בע עליון בהתאם לתכנון או צביעת כל חלקי הפרט מעל פני הקרקע כולל אביזרים בצ ו.

 הנחיות המנהל פרויקט

אספקת כל חומרי העזר על ידי הקבלן: ברגים, אומים, אטמים, זפת, לקה נייר סיבי  ז.

זכוכית, סרטי עטיפה, סרט טפלון לתבריגים, צבע יסוד לצינור פלדה, צבע עליון וכל 

ה והריתוכים, חומרי עזר וחומרים אחרים הדרושים לביצוע שלם ומושלם של העבוד

 גם אם לא צוינו במפורש.

 החזרת פני השטח לקדמותם ותיקון נזקים שנגרמו. ח.

 לא תתקבל תוספת עבור החזרת השטח לקדמותו בגמר העבודה. 

 

 עבודות מילוי בתחום המים 

 הערה:  

)ו/או  לשינוי יח' המדידה מטון למ"קבכל עת למנהל שמורה הזכות , 88.89.99כאמור בסעיף  

כלומר  9/9.9, כאשר יחס ההמרה ממשקל לנפח, על פי מקדם המרה מטון למ"ק לטון( ממ"ק

 .טון עבור חומר וואדי 9.9מ"ק =  9

 

 

 יחידות המידה .06
תיאור פרטי העבודה מבוטא ביחידות מידה מטריות, מלבד מוצרים מסויימים )כגון: 

המידה בכתב  צינורות( אשר מקובל לבטאם ביחידות אנגלוסכסיות. המיקרא של יחידות

 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'

 .שעות עבודה נטו 0.9  - יום עבודה  
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 רשימת תוכניות

 

 

 

 

  



  -340- נספחים

 

 

 

 

 עבודות בחוף לרבות מבנים:  / - 4חלקים 

 

 עבודות בחוף - /חלק 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 שלמה אהרונסון אדריכלים -פיתוח נופי 

 תוכניות רקע

 99/89/90 8 9:9988 תוכנית מפתח 80-988

 99/89/90 0 9:988 תוכנית פרוקים 80-989

 99/89/90 0 9:988 תוכנית פרוקים 80-989

 99/89/90 0 9:988 תוכנית פיתוח כללית 80-989

 99/89/90 0 9:988 תוכנית פיתוח כללית 80-980

 99/89/90 0 9:988 תוכנית שרוולים וראשי מערכת 80-989

 99/89/90 0 9:988 תוכנית שרוולים וראשי מערכת 80-980

 תוכניות פיתוח

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית פיתוח  80-998

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית פיתוח  80-999

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית פיתוח  80-999

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  0 -תוכנית פיתוח  80-999

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית פיתוח  80-990

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  0 -ת פיתוח תוכני 80-999

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית פיתוח  80-990

 99/89/90 0 9:998 0מתוך  0 -תוכנית פיתוח  80-999

 תוכניות פיתוח מפורטות

 18/06/14 0 9:988 תחנת שאיבה -תוכנית פיתוח מפורטת  80-998

 18/06/14 0 9:988 ייםשרותים צפונ -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 18/06/14 0 9:988 נקז דרומי קיים -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 18/06/14 0 9:988 קפולסקי -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

מסעדה ומבנה שרותים  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-990

 דרומי

9:988 0 18/06/14 

 חזיתות + פריסת קירות + חתכים

 27/05/14 0 9:988 רותפריסת קי 80-998

 27/05/14 0 9:988 פריסת קירות 80-9

 27/05/14 0 9:988 פריסת קירות 80-999

 27/05/14 0 9:998 חתכים נופיים לרוחב 80-999

 27/05/14 0 9:98 טיילת -חתך מפורט  80-990

 27/05/14 0 9:99 טיילת -חתך מפורט  80-999

 9:98 גישהתחנת שאיבה+דרך  -חתך מפורט  80-990
9:99 

0 18/06/14 

 05/06/14 0 9:98 נקז דרומי -חתך מפורט  80-999



  -563- נספחים

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 שלמה אהרונסון אדריכלים -פיתוח נופי 

 תוכניות פרטים

 27/05/14 0 משתנה אלמנט הצללה בחוף 06-140

 27/05/14 0 משתנה אלמנט הצללה בטיילת 06-141

 27/05/14 0 משתנה אלמנט הצללה במים 06-142

 27/05/14 0 משתנה אבני שפה וריצופים 06-143

 27/05/14 0 משתנה מדרגות וקירות 06-144

 27/05/14 0 משתנה קירות פיתוח 06-145

 27/05/14 0 משתנה מעקות 06-146

 27/05/14 0 משתנה פיתוח כללי 06-147

 

 תוכניות השקייה

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית השקייה  80-998

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית השקייה  80-999

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית השקייה  80-999

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  0 -תוכנית השקייה  80-999

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית השקייה  80-990

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  0 -תוכנית השקייה  80-999

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית השקייה  80-990

 27/05/14 0 9:998 0מתוך  0 -תוכנית השקייה  80-999

 27/05/14 משתנה 9:998 פרטי השקייה 80-990

 27/05/14 משתנה 9:998 פרטי השקייה 80-995

 יהיתוכניות צמח

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית צמחייה  80-908

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית צמחייה  80-909

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית צמחייה  80-909

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  0 -תוכנית צמחייה  80-909

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית צמחייה  80-900

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  0 -תוכנית צמחייה  80-909

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  9 -תוכנית צמחייה  80-900

 18/06/14 0 9:998 0מתוך  0 -צמחייה  תוכנית 80-909

 



  -564- נספחים

 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 מהנדסים תהל -סוללות הגנה, התארגנות, סלילה וניקוז מי נגר, תאום מערכות 

 99/89/90 0 1:7500 תנוחה כללית 200

 99/89/90 0 1:500 9מפת מצב קיים. גל.  03/06-201

 99/89/90 0 1:500 9. גל. מפת מצב קיים 03/06-202

 99/89/90 0 1:500 9מפת מצב קיים. גל.  03/06-203

 99/89/90 0 1:500 0מפת מצב קיים. גל.  03/06-204

 99/89/90 0 1:250 קיר שיגומים קיים - As Madeתוכנית  06-209

 99/89/90 0 1:1000 תנוחה כללית  -תוכנית עבודות עפר 06-200

06-209 
  9גל.  - תנוחה -דות עפר תוכנית עבו

     8+908עד חתך  8+88מחתך 

1:500 0 99/89/90 

06-200 
  9גל.  - תנוחה -תוכנית עבודות עפר 

     8+958עד חתך  8+908מחתך 

1:500 0 99/89/90 

06-285 
  9גיליון  - חתכים לרוחב של הסוללה

 989 עד 988 ממס'

1:500/100 0 99/89/90 

06-218 
 9גיליון  -של הסוללה חתכים לרוחב 

 980עד  980ממס' 

1:500/100 0 99/89/90 

06-219 
  9גיליון  -חתכים לרוחב של הסוללה 

 985עד  989ממס' 

1:500/100 0 99/89/90 

06-212 
  0גיליון  -חתכים לרוחב של הסוללה 

 999עד  998ממס' 

1:500/100 0 99/89/90 

06-213 
  9גיליון  -חתכים לרוחב של הסוללה 

 999עד  990ממס' 

1:500/100 0 99/89/90 

  0גיליון  -חתכים לרוחב של הסוללה  06-214

 8+908עד חתך  8+08מחתך 

1:500/100 0 99/89/90 

  9גיליון  -חתכים לרוחב של הסוללה  06-215

 8+908עד חתך  8+908מחתך 

1:500/100 0 99/89/90 

  0גיליון  -חתכים לרוחב של הסוללה  06-216

 8+998עד חתך  8+908תך מח

1:500/100 0 99/89/90 

 99/89/90 0 1:200,1:50 חתכים אופיינים ופרטים לבניית גרעין חרסית 06-217

 99/89/90 0 1:100 חתך טיפוסי ופרטי מבנה -דרך חירום  06-218

 99/89/90 0 משתנה פרטי הגבהת שוחות 06-219

06-220 
 -קרקע קיים תכנית שוחה סביב קידוח לאחר מילוי 

 תנוחה וחתכים

1:20 0 99/89/90 

 99/89/90 0 1:25 תוכנית ברזלנות -שוחות סביב קידוח  06-221

06-222 
מערכת ניטור. פרט נקודות בקרת תזוזה. פרט צינור 

 תצפית

1:20 0 99/89/90 

06-223 
סכימת שלבי ביצוע גרעין חרסית לתוך שן חרסית 

 קיימת

 99/89/90 0 משתנה

 99/89/90 0 1:500,1:50 9גל.  - אתר התארגנות. תנוחה, פרטים וחתכים 80-990

 99/89/90 0 1:200 9גל.  -אתר התארגנות. תנוחה, פרטים וחתכים  06-225



  -565- נספחים

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 מהנדסים תהל -סוללות הגנה, התארגנות, סלילה וניקוז מי נגר, תאום מערכות 

 99/89/90 0 1:1000 תנוחה - 9שלב  -תוכנית שלבי ביצוע  06-226

 99/89/90 0 1:1000 תנוחה - 9שלב  -תוכנית שלבי ביצוע  06-227

 99/89/90 0 1:1000 תנוחה - 9שלב  -תוכנית שלבי ביצוע  80-990

 99/89/90 0 1:500 מפת עדות קווי חוף )קווי נקז דרומי מי"ה( 06-229

 99/89/90 0 1:500 קטע א' )קווי נקז דרומי מי"ה( -מפת עדות  06-230

 99/89/90 0 1:9990 תנוחה כללית -מערכת הניקוז ותאום מערכות 03/06-400

 99/89/90 0 1:500 9תנוחה. גל.  -מערכת הניקוז ותאום מערכות  03/06-401

 99/89/90 0 1:500 9תנוחה. גל.  -מערכת הניקוז ותאום מערכות  03/06-402

 99/89/90 0 1:500 3תנוחה. גל.  -מערכת הניקוז ותאום מערכות  03/06-403

 99/89/90 0 1:500 4תנוחה. גל.  -מערכת הניקוז ותאום מערכות  06-404

 99/89/90 0 1:500 5תנוחה. גל.  -מערכת הניקוז ותאום מערכות  06-405

 99/89/90 0 1:500/100 9. גל. חתכים לאורך -של החוף  מערכת ניקוז 06-408

 99/89/90 0 1:500/100 2חתכים לאורך. גל.  -מערכת ניקוז של החוף  06-409

06-410 
 לת מי תהום תוכנית העתקת קווי מערכת השפ

 חתך לאורך ופרטים -  8+908( בחתך SMET)קווי 

1:500, 

1:25 

0 99/89/90 

06-411 

 

תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה מחתך 

 8+908עד  8+88

1:500/100 0 99/89/90 

00-499 
תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה מחתך 

 8+908עד  8+908

1:500/100 0 99/89/90 

00-499 
תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה  מחתך 

 8+998עד  8+908

1:500/100 0 99/89/90 

 תנוחה -שבילי גישה לחוף בתאום מערכות  06-414
1:250 0 15/06/14 

03/06-419 
 - גישה לחוף יבכביש המלונות ובשבילתאום מערכות 

  חתכים טיפוסיים

1:500/100 0 99/89/90 

 99/89/90 0 משתנה חתכים טיפוסיים להנחת צינורות -מערכות תאום  03/06-416

 99/89/90 0 1:500 תנוחה - Lלופ  -תוכנית השפלת מי תהום עין בוקק  06-417

 



  -566- נספחים

 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. לבני מהנדסים  -קונסטרוקציה  

 80/89/90 8 1:250 980-880-9, 9חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-988

 80/89/90 8 1:250 980-880-9, 9חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-989

 80/89/90 8 1:250 980-880-9, 9חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-989

 80/89/90 8 1:250 980-880-0, 0חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-989

 80/89/90 8 1:250 980-880-9, 9חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-980

 80/89/90 8 1:250 980-880-0, 0חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-989

 80/89/90 8 1:250 980-880-9, 9חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-980

 80/89/90 8 1:250 980-880-0, 0חלק  -תוכנית פיתוח כללית  80-989

 80/89/90 8 1:100 980-880-5, 5חלק  - מפורטתתוכנית פיתוח  80-980

 80/89/90 8 1:100 980-880-98, 98חלק  - מפורטתתוכנית פיתוח  80-985

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99חלק  - מפורטתתוכנית פיתוח  80-998

 80/89/90 8 1:25 980-880-99, 99חלק  - מפורטתתוכנית פיתוח  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99חלק  - מפורטתתוכנית פיתוח  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-90, 90חלק  - מפורטתתוכנית פיתוח  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-990

 80/89/90 8 1:100 980-880-90, 90חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-990

 80/89/90 8 1:100 980-880-90, 90חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-95, 95חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-990

 80/89/90 8 1:100 980-880-98, 98חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-995

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-998

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-90, 90חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 80/89/90 8 1:100 980-880-99, 99 חלק -תוכנית פיתוח מפורטת  80-990

 80/89/90 8 1:100 980-880-90, 90חלק  -תוכנית פיתוח מפורטת  80-999

 80/89/90 8 1:25 980-880-99, 9תוכנית פיתוח חלק  80-990

 80/89/90 8 1:25 980-880-90, 9תוכנית פיתוח חלק  80-999

 80/89/90 8 1:25 980-880-95, 9תוכנית פיתוח חלק  80-990

 80/89/90 8 1:25 980-880-98, 0תוכנית פיתוח חלק  80-995

 80/89/90 8 1:25 980-880-99, 9תוכנית פיתוח חלק  80-998

 80/89/90 8 1:25 980-880-99, 0תוכנית פיתוח חלק  80-999

 80/89/90 8 1:25 980-880-99, 9תוכנית פיתוח חלק  06-332

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית



  -567- נספחים

 

 

  בלשה ילון מערכות תשתית -תברואה 

 98/09/14 0 1:500 )צפוני( 9חלק  -מערכת מים, ביוב וקולחים  06-500

 98/09/14 0 1:500 )דרומי( 9חלק  -מערכת מים, ביוב וקולחים  06-501

 BV ,9-BV 1:500 0 20/07/14-9 חתכים לאורך צינורות ביוב 06-502

-BV ,0-BV ,9-BV ,0-9 רך צינורות ביובחתכים לאו 06-503

BV 

1:500 0 98/09/14 

 98/09/14 0 משתנה מים וביוב תוכנית פרטי 06-504

 98/09/14 0 משתנה 9, 99פרטים סטנדרטיים מס'  06-505

 98/09/14 0 משתנה 08, 09פרטים סטנדרטיים מס'  06-506

 98/09/14 0 משתנה 58, 50, 999פרטים סטנדרטיים מס'  06-507

 20/07/14 0 1:250 9/0חלק  –מערכות מים וביוב, קולחים  06-530

9/0חלק  –מערכות מים וביוב, קולחים  06-531  1:250 0 20/07/14 

9/0חלק  –מערכות מים וביוב, קולחים  06-532  1:250 0 20/07/14 

0/0חלק  –מערכות מים וביוב, קולחים  06-533  1:250 0 20/07/14 

9/0חלק  –ערכות מים וביוב, קולחים מ 06-534  1:250 0 20/07/14 

0/0חלק  –מערכות מים וביוב, קולחים  06-539  1:250 0 20/07/14 

9/0חלק  –מערכות מים וביוב, קולחים  06-530  1:250 0 20/07/14 

 20/07/14 0 1:250  0/0חלק  –מערכות מים וביוב, קולחים  06-539

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 איי.וי. מהנדסים  -סטלציה סניטרית נאי

 02/07/14 0 1:750 תוכנית כללית, תנוחה 06-550

 02/07/14 0 1:250 תנוחה חלק א', אזור דרומי 06-551

 02/07/14 0 1:250 תנוחה חלק ב', אזור דרומי 06-552

 02/07/14 0 1:250 תנוחה חלק ג', אזור דרומי 06-553

 02/07/14 0  חתכים לאורך אזור דרומי ומרכזי 06-557

 02/07/14 0  חתכים לאורך אזור צפוי 06-558

 02/07/14 0  פרטים 06-560

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

לחוף הציבורי ראשי -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 06-700

 1גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

לחוף הציבורי ראשי -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 06-701

 2גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 20/05/14 0 1:250לחוף הציבורי ראשי -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 06-702



  -568- נספחים

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

 3גיליון -עין בוקק

לחוף הציבורי ראשי -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 06-703

 4גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

לחוף הציבורי ראשי -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 06-704

 5גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 20/05/14 0 משתנה פרטי ביצוע ולוחות בחוף ציבורי ראשי עין בוקק 06-710-720

פרט מערכת החלפה ללוחות קיימים בחדרי חשמל  06-726

 2וטרפו  הרודס,קראון פלאז'ה-למערכת השפלה

1:100 0 20/05/14 

 



  -569- נספחים

 

 

 

 ושנאי םרותיישמבנה מסעדה,  – 0חלק 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית 

 שלמה אהרונסון אדריכלים -אדריכלות 

 98/80/90 8 9:988 כלליתתוכנית  80-908

 98/80/90 8 9:988 תוכנית גגות 80-909

     בוטלמ 

 98/80/90 8 9:99 שרותי נשים -ת פנים ופריס 80-909

 98/80/90 8 9:99 שרותי נשים -ת פנים ופריס 80-900

 98/80/90 8 9:99 שרותי גברים -ת פנים ופריס 80-909

 98/80/90 8 9:99 שרותי גברים -ת פנים ופריס 80-900

 98/80/90 8 משתנה חזיתות 80-909

 98/80/90 8 שתנהמ חתכים 80-900

 98/80/90 8 משתנה פרטים 80-905

 98/80/90 8 משתנה פרטים 80-958

 98/80/90 8 משתנה פרטים 80-959

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. לבני מהנדסים -קונסטרוקציה 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-999

 980-880-90, 9חלק 

9:988 8 80/89/90 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-990

 980-880-99, 9חלק 

9:988 8 80/89/90 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-999

 980-880-90, 9חלק 

9:988 8 80/89/90 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-990

 980-880-99, 9חתכים חלק 

9:99 8 80/89/90 

 דה, שירותים וחדר שנאים תוכנית מסע 80-999

 980-880-90, 9חתכים חלק 

9:99 8 80/89/90 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-990

  980-880-95, 9חתכים חלק 

9:99 8 80/89/90 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-995

 980-880-08, 0חתכים חלק 

9:99 8 80/89/90 

 ים וחדר שנאים תוכנית מסעדה, שירות 80-908

 980-880-09, 9חתכים חלק 

9:99 8 80/89/90 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-909

 980-880-09פרגולה, 

9:988 8 80/89/90 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  80-909

 980-880-00פרטים 

9:99 8 80/89/90 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 איי.וי. מהנדסים  -ציה סניטרית סטלנאי



  -575- נספחים

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 איי.וי. מהנדסים  -ציה סניטרית סטלנאי

 02/07/14 0  מסעדה ביובתוכנית  06-590

 02/07/14 0  תכנית מסעדה מים 06-571

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל -חשמל 

תכנון פנים מבנה מסעדה תחנת שנאים של חח"י  06-799

 קושרותים בחוף ציבורי ראשי עין בוק

1:100 0 20/05/14 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -575- נספחים

 

 

 

 (5)טרפו  מבנה חדר חשמל - 5חלק 
 

  

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 שלמה אהרונסון אדריכלים -אדריכלות 

 18/06/14 0 9:98 חדר גנרטור 80-959

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. לבני מהנדסים -קונסטרוקציה 

 08/05/14 0 9:98 980-880-00, טרפור חד 80-909

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

 בחוף ציבורי ראשי  3תכנון פנים מבנה טרפו  06-721

 עין בוקק

1:100 0 20/05/14 

תכנית לוח חשמל ובקרה למשאבות מערכת  06-724

 3השפלה חדשות בחדר טרפו 

1:1 0 20/05/14 

 20/05/14 0 1:100 3תכנית לוח חלוקה בחדר גנרטור טרפו  06-725

 



  -572- נספחים

 

 

 

 מבנה שירותים צפוני - 6חלק 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 שלמה אהרונסון אדריכלים -אדריכלות 

 27/05/14 0 9:98 כלליתתוכנית  80-998

 27/05/14 0 9:98 תוכנית גגות 80-999

     בוטלמ 

 27/05/14 0 9:98 פריסות פנים שירותי נשים 80-999

 27/05/14 0 9:98 פריסות פנים שירותי גברים 80-990

 27/05/14 0 9:98 חזיתות 80-999

 27/05/14 0 9:98 חזיתות 80-990

 27/05/14 0 9:98 חתכים 80-999

 27/05/14 0  פרטים  80-990

 27/05/14 0  פרטים 80-995

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. לבני מהנדסים -קונסטרוקציה 

 08/05/14 0 9:98 980-880-09מבנה שירותים צפוני מבטון,  80-900

 תוכנית מבנה שירותים צפוני מבטון, חתכים 80-909

980-880-00 

9:98 0 08/05/14 

 רותים צפוני, גג פלדה,מבנה שיתוכנית  80-900

980-880-09 

9:98 0 08/05/14 

 תוכנית מבנה שירותים צפוני, גג פלדה, פרטים 80-909

980-880-00 

9:98 0 08/05/14 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 איי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ  -איסטלציה סניטרית 

 02/07/14 0  שרותים מים וביוב 80-999

 

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

תכנון פנים מבנה שירותים צפוניים בחוף ציבורי ראשי  06-722

 עין בוקק

1:100 0 20/05/14 

 

 



  -573- נספחים

 

 

 תחנת שאיבה לביוב - 3חלק 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. לבני מהנדסים -קונסטרוקציה 

 08/05/14 0 9:98 תכנית ופרטי מונורייל –תחנת שאיבה  80-999

 08/05/14 0 9:98 חתכים -תחנת שאיבה  80-990

 08/05/14 0 9:98 פרטים -תחנת שאיבה  80-999

 18/07/14  9:98 זיוןפרטי תכנית  –תחנת שאיבה  80-990

 18/07/14 0 9:98 חתכים -זיון פרטי  –תחנת שאיבה  80-999

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית וכניתמס' ת

 בלשה ילון מערכות תשתית -תברואה 

 14/07/14 0 9:99 תוכנית רצפה 80-998

 14/07/14 0 9:99 תוכנית תקרות 80-999

 14/07/14 0 9:99 9:9חתך  80-999

 14/07/14 0 9:99 9:9חתך  80-999

 14/07/14 0 9:99 3:3חתך  80-990

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ ניתשם תוכ מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

 98/89/90 8 משתנה והפעלה לוח חשמל פיקוד 80-989

 98/89/90 8 1:25 מתקן חשמלל פרט 80-980

 98/89/90 8 1:25 הארקת יסודותפרט ל 80-989

 

 

 



  -574- נספחים

 

 

 

 תחנת שאיבה לניקוז - 4חלק 
 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 תהל מהנדסים -רכת ניקוז מע

 27/02/14 0 9:99 תנוחה, חתכים ופרטים -תחנת שאיבה לניקוז  80-090

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

 98/89/90 8 משתנה תכניות לתחנת שאיבה לניקוז 80-980-985

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -575- נספחים

 

 

 

 עבודות בכביש המלונות - 6חלק 
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 שלמה אהרונסון אדריכלים -אדריכלות 

    תכניות פתוח 

 01/06/14 0 9:998 9/99תוכנית פיתוח כללית  89-988

 01/06/14 0 9:998 9/99תוכנית פיתוח כללית  89-989

 01/06/14 0 9:998 9/99תוכנית פיתוח כללית  89-989

 01/06/14 0 9:998 0/99וח כללית תוכנית פית 89-989

 01/06/14 0 9:998 9/99תוכנית פיתוח כללית  89-980

 01/06/14 0 9:998 0/99תוכנית פיתוח כללית  89-989

 01/06/14 0 9:998 9/99תוכנית פיתוח כללית  89-980

 01/06/14 0 9:998 0/99תוכנית פיתוח כללית  89-989

 01/06/14 0 9:998 5/99תוכנית פיתוח כללית  89-980

 01/06/14 0 9:998 98/99תוכנית פיתוח כללית  89-985

 01/06/14 0 9:998 99/99תוכנית פיתוח כללית  89-998

    חתכים ופרטים 

 99/89/90 0 9:988 9-9, 9-9חתך  89-999

 99/89/90 0 9:988 0-0, 9-9חתך  89-999

 99/89/90 0 9:988 0-0, 9-9חתך  89-999

 99/89/90 0 9:988 0-0, 9-9חתך  89-990

 99/89/90  משתנה פרטי ריצוף 89-999

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 מהנדסים תהל -תאום מערכות ו ניקוז מי נגר

 27/02/14 0 1:7500 תנוחה כללית 200

 27/02/14 0 1:500 9מפת מצב קיים. גל.  03/06-201

 27/02/14 0 1:500 9ים. גל. מפת מצב קי 03/06-202

 27/02/14 0 1:500 9מפת מצב קיים. גל.  03/06-203

 27/02/14 0 1:500 0מפת מצב קיים. גל.  03/06-204

 27/02/14 0 1:1990 תנוחה כללית  -מערכת ניקוז ותאום מערכות  03/06-400

 27/02/14 0 9:988 9תנוחה גל.  -מערכת ניקוז ותאום מערכות  03/06-401

 27/02/14 0 9:988 9תנוחה גל.  -מערכת ניקוז ותאום מערכות  03/06-402

 27/02/14 0 9:988 9תנוחה גל.  -מערכת ניקוז ותאום מערכות  03/06-403

 27/02/14 0 9:988/988 9חתכים לאורך גל.  -מערכת ניקוז של כביש המלונות  89-400

 27/02/14 0 9:988/988 9ם לאורך גל. חתכי -מערכת ניקוז של כביש המלונות  89-409



  -576- נספחים

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 מהנדסים תהל -תאום מערכות ו ניקוז מי נגר

03/06-414 
  -גישה לחוף  יבכביש המלונות ובשבילתאום מערכות 

 חתכים טיפוסיים

9:988 0 27/02/14 

03/06-415 
חתכים טיפוסיים להנחת  -מערכת ניקוז ותאום מערכות 

 צינורות

 27/02/14 0 משתנה

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 ח.ג.ם מהנדסים -מי מלח ותמלחת קווי 

 28/05/14 0 1:1000 קווי סניקה וריקון מי מלח. תנוחה כללית 03-606

03-607 
9קווי סניקה וריקון מי מלח. תנוחה, גיליון   

1:500 0 28/05/14 

03-608 
9קווי סניקה וריקון מי מלח. תנוחה, גיליון   

1:500 0 28/05/14 

03-609 
מלח. חתך לאורך קו ריקון קווי סניקה וריקון מי  1:100/1:500 

 
0 

28/05/14 

03-619 
 קווי סניקה וריקון מי מלח. חתך לאורך קו ריקון

 ופרטים
1:50 0 

28/05/14 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-700

 9יון גיל-עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-701

 2גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-702

 3גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-703

 4גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-704

 5גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-705

 6גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-706

 7גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-707

 8גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-708

 9גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 20/05/14 0 1:250 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-709



  -577- נספחים

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

 10גיליון -עין בוקק

 לכביש המלונות -תכנית חשמל תקשורת ותאורה 03-710

 11גיליון -עין בוקק

1:250 0 20/05/14 

 20/05/14 0 משתנה פרטי ביצוע לכביש המלונות עין בוקק 03-711-715

  

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 מהוד הנדסה  - והסדרת הכביש שביל אופניים -כבישים ותנועה 

 99/89/90 0 1:1000 9תוכנית כללית גיליון  03-801

 99/89/90 0 1:1000 9תוכנית כללית גיליון  03-802

 99/89/90 0 1:500 9תנוחה גיליון  03-810

 99/89/90 0 1:500 9תנוחה גיליון  03-811

 99/89/90 0 1:500 9תנוחה גיליון  03-812

 99/89/90 0 1:500 0תנוחה גיליון  03-813

 99/89/90 0 1:500 9תנוחה גיליון  03-814

 99/89/90 0 1:10  9תוכנית פרטים גיליון  03-820

 99/89/90 0 1:10 2תוכנית פרטים גיליון  03-821

 99/89/90 0 1:50 חתכים טיפוסיים 03-822

03-846A  99/89/90 0 1:500 1גיליון  -הסדרי תנועה 

03-846B  99/89/90 0 1:500 2גיליון  -הסדרי תנועה 

03-847A  99/89/90 0 1:500 9גיליון  -הסדרי תנועה 

03-847B  99/89/90 0 1:500 4גיליון  -הסדרי תנועה 

03-848A  99/89/90 0 1:500 5גיליון  -הסדרי תנועה 

03-850A  99/89/90 0 1:100 )9-9)חתכים  9חתכים לרוחב גיליון 

03-850B  99/89/90 0 1:100 )0-98)חתכים  9חתכים לרוחב גיליון 

03-850C  99/89/90 0 1:100 )99-99)חתכים  9חתכים לרוחב גיליון 

03-850D  99/89/90 0 1:100 )90-95)חתכים  0חתכים לרוחב גיליון 

03-851A  99/89/90 0 1:100 )98-99)חתכים  9חתכים לרוחב גיליון 

03-851B  99/89/90 0 1:100 )90-90)חתכים  0חתכים לרוחב גיליון 

03-851C  99/89/90 0 1:100 )95-99)חתכים  9חתכים לרוחב גיליון 

03-851D  99/89/90 0 1:100 (34-38)חתכים  8חתכים לרוחב גיליון 

03-852A  99/89/90 0 1:100 (39-42)חתכים  9חתכים לרוחב גיליון 

03-852B  99/89/90 0 1:100 (43-46)חתכים  10חתכים לרוחב גיליון 

03-852C  99/89/90 0 1:100 (47-50)חתכים  11חתכים לרוחב גיליון 

03-852D  99/89/90 0 1:100 (51-54)חתכים  12חתכים לרוחב גיליון 

03-853A  99/89/90 0 1:100 (55-58)חתכים  13חתכים לרוחב גיליון 

03-853B  99/89/90 0 1:100 (59-62)חתכים  14חתכים לרוחב גיליון 

03-853C 99/89/90 0 1:100 (63-67)חתכים  15ם לרוחב גיליון חתכי 

03-853D  99/89/90 0 1:100 (68-71)חתכים  16חתכים לרוחב גיליון 

03-854A   99/89/90 0 1:100 (72-74)חתכים 17חתכים לרוחב גיליון 



  -578- נספחים

 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 מהוד הנדסה  - והסדרת הכביש שביל אופניים -כבישים ותנועה 

03-854B   99/89/90 0 1:100 (75-79)חתכים 18חתכים לרוחב גיליון 

03-854C  99/89/90 0 1:100 (80-84)חתכים  19גיליון חתכים לרוחב 

03-854D  99/89/90 0 1:100 (85-88)חתכים  20חתכים לרוחב גיליון 

 99/89/90 0 1:500 1הסדרי תנועה באתר העבודה שלב א' גיליון  03-870

 99/89/90 0 1:500 2הסדרי תנועה באתר העבודה שלב א' גיליון  89-099

03-871A 99/89/90 0 1:500 3גיליון  1-תר העבודה שלב א'הסדרי תנועה בא 

03-871B '3-, א'2-הסדרי תנועה באתר העבודה שלב א   
 4גיליון 

1:500 0 99/89/90 

 99/89/90 0 1:500 1הסדרי תנועה באתר העבודה שלב ב' גיליון  03-872

 99/89/90 0 1:500 2הסדרי תנועה באתר העבודה שלב ב' גיליון  03-873

 99/89/90 0 1:500 1הסדרי תנועה באתר העבודה שלב ג' גיליון  03-874

 99/89/90 0 1:500 2הסדרי תנועה באתר העבודה שלב ג' גיליון  03-875

 99/89/90 0 1:500 3הסדרי תנועה באתר העבודה שלב ג' גיליון  03-876
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 נספח ב'
 

 בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  -585- נספחים

 

 

 

 כללי  ./

מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י    .9.9

מטעם  (Quality Assurance)הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות 

 המזמין. 

בכל העבודות נשוא  (Quality Control)הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית    .9.9

הבקרה יפעל לבקר, לבדוק, לאשר ולתעד את כל פעילויות הקבלן, מכרז/חוזה זה. מערך 

 הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים.

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות וניתוחם.    .9.9

וח כולל נית Excellמערכת המחשוב תכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב בסביבת 

 סטטיסטי וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות בתחום האיכות וסטטוס הטיפול בהם. 

דרישות האיכות מהקבלן, המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות גם לקבלן וגם    .9.0

לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. לצורך כך, הקבלן יפעיל מערכת 

 ה וכל ספקים.בקרת איכות שתכלול גם את קבלני המשנ

 אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני המשנה שלו.   .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. 

רת האיכות באתר. ההתקשרות עם צוות המעבדה מעבדת הפרויקט תתופעל ע"י מנהל בק  .9.9

 תבוצע ע"י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה. 

 

 תנאים וכוח אדם –מערך בקרת האיכות   .0

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה, המבנה    .9.9

השונים הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של המועמדים לאיוש התפקידים 

לביצוע עבודת בקרת האיכות בפרויקט. אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ"ל יאפשר 

 פסילת המציע על ידי המזמין.

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 

 וזכרים לעיל בכל עת. המ

מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של    .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

ם בפרויקט. בראש מערך בקרת האיכות יעמוד אחרים על פי תחומי הביצוע העיקריי

מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות  

שנים לפחות בתחום  9בפרויקט. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

 שנים. 9בקרת האיכות ובעל נסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות 



  -585- נספחים

 

 

קרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בפרויקט כמות אנשי ב   .9.9

בכל שלבי הביצוע. כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל הבטחת האיכות 

 מטעם המזמין.

מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של    .9.0

 של הפרויקט בלבד.הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות 

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדסי  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 

ה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום מהנדסי בקרת האיכות יהי   .9.0

 שנים 9בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות 

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות צוותי  .9.5

 מדידה בראשות מודד מוסמך.

וביצוע בקרת האיכות בפרויקט כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות, בניהול    .9.98

כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום בגין ביצוע 

 עבודה זו. 

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.  .9.99

 

 לימוד הפרויקט  .5

באחריות מנהל בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים הנדרשים   9.9

 תחילת הביצוע. מהמנהל לפני

ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים על 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 

 נית הבטחת איכותתוכ 
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 תוכנית בקרת איכות  .6

תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע   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 סמך  בהתאם רת האיכות לפרויקט יוכנותוכנית ונהלי בק 0.9

 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 

 

 יכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:תוכנית בקרת הא  0.9

 תיאור כללי של הפרויקט.  .א

פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי   .ב

 הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט.

 צוות בקרת האיכות  .ג

 קבלני משנה כולל אנשי איכות  .ד

 ביצוע ונהלי בקרה לפעילויות ולציודמעבדות ומודדי הבקרה, כולל נהלי   .ה

 לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות  .ו

 נקודות בדיקה ועצירה  .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

 ותהצעה ויישום פעולות מתקנות ומונע .יג

 אופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז .יד

 התאמות-תיעוד אי  .טו

 נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד.  .טז

סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה שכבה/אלמנט/מוצר  -תוכנית בדיקות לפרויקט   .יז

 )פרוגראמת בדיקות(.

 תוכנית מדידות  .יח

 ישיבות איכות  .יט

 ת הממוחשבות ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכו  .כ

 נהלי ותהליכי העברת מידע .כא
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 נהלי בקרת מסמכים ומידע  .כב

 ניתוח ועיבוד מידע  .כג

 נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות  .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

 וח עליוןתוכנית ותהליכי פיק .לא

נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה )מוקדמת, שוטפת, קבלה ומסירה(  .לב

 וטפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.

 

 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

 בקרה בתהליך.  .ח

 תוכנית ניטור ובדיקה.  .ט

 פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה, כולל הגורמים המשתתפים.  .י

 התאמה.-הגדרת סטיות מותרות / מה מהווה אי  .יא

 ים, בדיקות, מדידות וכד'(.רשימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישור  .יב

 קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.  .יג

 תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה.  .יד

 רשימות תיוג.   .טו

 

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .3

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט. הכנת  

ם תסתמך על לוחות הזמנים, ספקים, חומרים, ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש הנהלי

 לפעילויות השונות בפרויקט.
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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 

אשר או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות בדיקות מהמכרז/החוזה, וי

 המעבדה, איכות הביצוע  והמדידות שיתקבלו.

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 

יצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו העבודה הבאים )שב

בלוח הזמנים של הפרויקט. מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות 

התאמות בנושאי איכות, חובת הקבלן לתקנן –החוזיות, אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי

 נים של הפרויקט.ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמ

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה,  

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  

ודה, מעקב לבקרת עדכון תוכניות, שליטה בבדיקות מעבדה, ניתוח ניהול תהליכי העב

תוצאותיהן, דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד 

 הנתונים, טיפול באי התאמות, הכנת תיקי מסירה להמזמין. 

ת מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, לכל סוג שפעילו 

בפרויקט, במתכונת של יומני דיווח מיוחדים )רשימת תיוג( לבקרת האיכות. סוגי 

הפעילות לדיווח בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש 

 במהלך העבודה:

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים חוף קיימים והרכבתם. .9

 חישוף שטח עבודה כללי. .9

 ות חפירה.עבוד .9

 מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות. .0

 )מתחת פני מים(. 9מילוי סוללה בתוך בריכה  .9

 שתית לעבודות המילוי. .0

 שתית למבנים וצינורות. .9

 עבודות מתכת .0

 עבודות מים וביוב .5

 עבודות חשמל .98

 עבודות ניקוז .99

 עבודות בטון  יצוק באתר. .99

 התקנת נקודות בקרת תזוזה. .99

 תצפית. התקנת צינורות .90

 איזון ואיתור צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה. .99

 (.HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ) .90
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 השפלת מי תהום .99

  

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרטי  

 החוזה.

שוטף של שלבי העבודה  בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד 

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  .4

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת האיכות  

 של המזמין.והפיקוח 

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 

ות באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט. איש בקרת כל תוצאות הבדיקות המבוצע

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  

ט יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת עיבוד/כל בפרויק

 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 

 שתידרש. בפרויקט בכל עת 

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 

 רויקט.הבאות, עפ"י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפ

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 

  לכל סוג פעילות בחודש המדווח. שלבי העבודה 

  .פרוט של מיקום, סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות 

   הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל

 והסיבות לכך.

  .תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש 
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  ות.פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבוד 

  .פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן 

   שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.   -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום 

 

 שלבי  ביצוע בקרת האיכות  .6

 בקרה מוקדמת 

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי תוכנית   .א

רימה המתאים שיופיע במדריך בקרת האיכות של הבקרה וכפי שתוצג בתרשים הז

 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 

 ים והמוצרים המסופקים לאתר.של החומר

  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. 

  אתר.אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים ל 

  .בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם 

  .אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה 

   בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה. 

  .ביצוע קטעי ניסוי 

  וטפתמתן אישור להתחיל בביצוע העבודה הש 

  ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת 

  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 

ל ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי ו/או חזרה המזמין רשאים לוותר ע

 על קטעי ניסוי, עד להשגת האיכות הנדרשת.

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 

 ת בקרת האיכות(.תוכני
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 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 

בודה של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת איכות של קבלן המשנה המשנה, מנהל ע

 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 

 ט להלן.כמפור

 

 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 

ות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיק

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

מתהליך הסלילה והבנייה נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק  

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 

ות העבודה ו/או מאיכות ציוד מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכ

 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 

לפחות לפני קיום שעות  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 

ה מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות רגישות, וכו' כל מקרה של אי התאמ

 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 
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לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את  מזמיןמוקדמת ל

 הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב. הפעולות

 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

 קות.קיום וניהול הפרוגראמות לבדי  .9

 מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל.  .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

ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים   .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.

אמתם וידוא בדיקת החומרים והמוצרים המסופקים לאתר ואישור הת  .99

 לדרישות, כולל עריכת בדיקות מדגמיות.

 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.

  דיקות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות מעקב אחרי ביצוע הב

 ריכוז.

   בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות

 והמשך הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

  .דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות 
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 תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כולל: .90

  .הזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע 

  קב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות מע

 ריכוז.

  בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות

 והמשך הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .דיווח על בעיות בתפקוד המודדים 

אתר ניהול, מעקב ותיעוד מקצועי ומסודר כולל תמונות של כל הפעילויות ב  .99

 המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 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

והשתתפות בישיבות איכות שבועיות עם המנהל ומנהל והבטחת תיאום   .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

ת שניתנו לבקרת האיכות במסגרת ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיו  .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

לפחות פעם בחודש, גם  ביצוע מבדקי איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות  .99

באתר וגם מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק 

למנהל ומנהל להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל 

פעילויות הבקרה, כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת 

 האיכות.

בור אנשי בקרת זיהוי הצורך בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות ע  .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.

הול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים ני  .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 
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ת בעתיד, כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות תחזוקה שוטפ

שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת 

 הממוחשבת.

שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות   .98

הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של 

 רמות האיכות שהושגו.

יקי איכות לכל אלמנטי הביצוע, עם כל מסמכי האיכות הנדרשים הכנת ת  .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

 בקרה המוקדמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(.פעילויות ה

 

 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 

 וטף בהן עד לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע העבודה. הש

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

האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות שבועיות לדיון  מנהל בקרת 

בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני 

תחומים נוספים ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח 

צו והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הינו חובה. מסמכי סיכום הישיבות יופ

 ע"י מנהל בקרת האיכות למנהל ולמנהל מערך הבטחת האיכות.

 

 אי התאמות  .8

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה,  

עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה 

ה תכלול בין היתר, גם סווג לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיט

 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 
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בקטע  התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה-אי - 0אי התאמה מדרגה   .ב

וביצוע פעולה מתקנת מיידית לתיקון הבעיה או פירוק וביצוע מחדש. סגירת אי 

 ההתאמה תתבצע לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים העלולה להשפיע על  - 5אי התאמה מדרגה   .ג

ההתאמה הסופית של העבודה, או סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי 

. יש צורך בהתערבות המנהל, מנהל הבטחת האיכות ו/או המתכנן. 9וג התאמה מס

 אי התאמה מסוג זה, מוגדרת כנקודת עצירה.

חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים, נדרש פירוק  - 6אי התאמה מדרגה   .ד

האלמנט או השכבה והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבות המתכנן. אי התאמה 

 המוגדרת כנקודת עצירה.

ל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך כ  .ה

הבטחת האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. אי 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי. במהלך  0-ו 9התאמות בדרגת חומרה 

יפול באי תקופה זו, הקבלן לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הט

 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

צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו  )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה,

 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 

התאמות בהתאם מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ה

 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 

ו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו. תיעוד אי התאמה, שטופלו ומוודא שלא נותר

 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
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 תאמות חוזרותה-התייחסות לאי  .9

 קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות  .0

 תיעוד הפעולות שננקטו  .5

 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, 

יון, דו"חות הבטחת איכות וכד' התכתבויות, דו"חות פיקוח, פיקוח על

 ומעקב אחרי הטיפול בהן.

ההתאמות משלב הפתיחה עד לשלב הסגירה, -ניהול ומעקב אחרי כל אי  .99

 כולל ניהול טבלאות ריכוז.

ועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר של  התאמות-סגירת אי-ניכויים עקב אי .יא

 .  מנהל בקרת האיכות

 :כללי

 הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת. התאמה תטופל על ידי-כל אי

 התאמה יציג הקבלן את מועד הסיום המתוכנן לסגירה.-בפתיחת אי

 במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע.

ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי -בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי

  הקבלן על תהליך תיקון הליקויים.

ההתאמה וטרם תוקן הליקוי, תינתן לקבלן -יבמידה וחלף זמן סגירת א

 ההתאמה.-אפשרות להציג את סיבת דחיית סגירת אי

 

 :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=  9ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  חריגה

 ש"ח ליום  988=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  988=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 וםש"ח לי 9888=  0חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 

 :מלש"ח 99ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל 

 ש"ח ליום  988=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  988=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום 9888=  9חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  9888=  0מתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה חריגה ממועד הסיום ה
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 באתר מנהל בקרת איכותערכי ניכוי עקב אי נוכחות צמודה של 

על כל יום בו לא תהא נוכחות צמודה באתר )משמרת יום ו/או משמרת לילה( ינוכה 

הינה  מנהל בקרת איכותר ספק, נוכחות ש"ח. למען הס 9,988מהקבלן סכום של 

עילויות הקבלניות המתרחשות בשטח, בין אם העבודה נערכת ביום צמודה לכל הפ

חובה על הקבלן באמצעות מערכת בקרת  מנהל בקרת איכותאו בלילה. בהעדר 

רלוונטי לתחום הפעילות הקבלנית. מנהל בקרת איכות האיכות מטעמו להציב 

 .הפעילות תתועד כאמור במדריך בקרת האיכות ביומן איכות יומי

 

 זומים או נכפים במערך בקרת האיכותשינויים י  .0

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 

עיף זה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות כאמור בס

 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, 

ה, גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום כל שינוי מעין ז

 נוסף.
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 (Quality Assurance)הבטחת איכות   .0/

כמערך פיקוח על  (Quality Assurance)המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות  

 עבודת בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט. 

ת תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של הקבלן למערך הבטחת האיכו 

 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

ות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי הסמכ  .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

 גמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.המסופקים לאתר, כולל בדיקות מד

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.

, טפסי אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים, מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה  .ו

 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .

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. 90מבדק איכות בהתראה של  קיום

 הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.  .ח

הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת   .ט

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

 טופלות כנדרש.התאמות חמורות שאינן מ

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.  

פרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך כל פעילות מערכת הבטחת האיכות ב 

 הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.
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 כללי: .5

בחופים הציבוריים עבודות הפרויקט הגבהת סוללת חוף מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות  

 מושא המכרז.

 ה שלעיל, כרוך בסיכונים מרובים.ביצוע העבוד 

לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפיד לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה את  

 העבודה, בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.

על הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול כך, שכל אי הבנה, אי הסכמה, שינוי מיועד וכדומה  

עוד בטרם ביצוע, על , המזמיןו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של מהכתוב להלן, יהיה עלי

 . מנת לקבל את אישורו בכתב

 

 

 דרישות בטיחות לביצוע העבודה: .2

על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום   9.9

 .  9500קבלנים  לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

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 

 )סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית )ובהם התהפכות כלים, הדרדרות, טביעה וכיו"ב 

 ציוד ומתקני הרמה סיכונים בעבודה עם 

 סיכוני עבודה בגובה 

 סיכוני חשמל 

 סיכונים סביבתיים כלליים 

 )סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר 

  עבודה בחוף עם תיירים 

  לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון, או להיכנס לשטח המלון או לדבר ולהטריד

 את צוות המלון והנופשים בו.

 

 מס'
 

חומרת  ג הסיכוןסו
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

סיכוני עבודות בניה    9.9.9

כלליים בעבודות 

תשתית וסלילה וביסוס 

 קרקע

כל  עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד סופה מוגדרות  .2 בינונית

צעו בנוכחות מנהל כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך יבו

 עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו.

במינוי משרד התמ"ת,  ממונה בטיחותהעבודות ילוו ע"י  .1

 מטעם הקבלן.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת העבודה  .2

סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות המיועדות לביצוע 
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 מס'
 

חומרת  ג הסיכוןסו
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

לאישורו, לפני  המזמיןויעבירם למנהל/ממונה הבטיחות 

תחילת העבודות באתר )ראה בהקשר לכך נהלי הבטיחות 

המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד מדרישות  מזמיןב

 אופיון זה(.

וכן  – המזמיןהעבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות  .2

 בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה, ראה הערה למטה.

 להלן 9.9.9לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  .2

ודות בניה בסביבה עב 9.9.9

 ימית

הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת מגבלת רוחב  .2 גבוהה

בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של קו חשמל עילי, 

המחייבים פעולה בצורה מתאימה ושימוש בכלים 

מתאימים. יש להביא לידיעת הנוהגים בכלים כבדים 

ובמשאיות את הסיכונים הכרוכים בירידה לצדי שטחי 

 בודה והחשש להידרדרות/התהפכות למים/טביעה.הע

בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים מיותרים  .1

 מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

סיכונים בעבודה עם  9.9.9

 ציוד ומתקני הרמה 

 

 

 בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על: גבוהה

מתקנים רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ול .2

 הרלבנטיים.

 רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים. .1

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין עגורנים/מנופים,  .2

 במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר.

 שימוש בקסדות מגן. .2

פי הוראת -פי כללי הבטיחות על-כל עבודה בגובה תתבצע על .2 גבוהה עבודה בגובה 9.9.0

 תקנים מחייבים. כל חוק או

בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן ההיתר ולפני  .1

תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של הקבלן את 

מערך העבודה, תקינות ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו 

 ויאשר את תחילת העבודה.

ל"עבודה בעלי הסמכה בתוקף על כל העובדים בגובה להיות  .2

 בגובה".

ללו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן על כל העובדים ה .2

 אישי מתאים ל"עבודה בגובה ".

ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי  .9 גבוהה חשמל 9.9.9

 רישיון חשמל מתאים.

על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן אישי  .1

 מתאים לעבודתם.

השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם לחוק  .2

 ים הרלבנטיים יש להקפיד על:ולתקנ
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 מס'
 

חומרת  ג הסיכוןסו
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול )גידים  .0

ומעטפת(, מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי 

 שטח.

כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים,  .9

 מטר(, למניעת סיכוני פגיעה והיתקלות. 9.98)בגובה מעל 

ועית תוך שיחזור תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצ .2

 מלא של הבידוד ואטימותו. 

 אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך. .9

הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים  .2

 באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.

אמפר כנגד זרמי  8.89המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות  .2

 קצר. 

ת טובים, מתאימים כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכו .23

לכל הוראת חוק ותקן קיים. הכלים יהיו מותאמים לעובד 

 ומתאימים לסוג ואופי העבודה המיועדת.

 להוראות ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש .22

 .הכלי של יצרן הזהירות וכללי

 ובצורה יעיל באופן הכלים תחזוקת על להקפיד חובה .21

 ניקיונם. ,התקין על מצבם לשמור ,שוטפת

ידי -כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על .22

 חודשים. 0 -בעל חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל

יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש  .22

התחשמלות. יש להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל בכל 

 הנוגע לציוד, לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה.

החשמל לתנאי העבודה מתחת  על הקבלן לקבל אישור חב' .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

שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה 

 וחפירה עמוקה.

יבתיים סיכונים סב 9.9.0

 כלליים

 

עבודה עפ"י "מגדיר מע"צ" ביחס לבטיחות הסדרי תנועה  .5 בינונית

 באזור.

 –ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך ובסיום העבודה  .1

 פסולת רעילה תועבר להטמנה באתר פסולת רעילה עפ"י החוק.

סיכוני עבודה כלליים  9.9.9

)כולל תנועה ותעבורה 

 באתר( 

ני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן לבודד את עקב סיכו .2 בינונית

אתר העבודות, ע"י הקמת צמתים זמניים, סגירת מסלולי 

 כבישים  וגידור מתאים.

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין  .1



  -599- נספחים

 

 

 מס'
 

חומרת  ג הסיכוןסו
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבלן )שינוע, הובלת 

קבלן חומרים, העבודות בחופים וכיוצא בזה( יהיה על ה

לכלול בתוכנית הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו כן לתת 

 מענה להפחתת הסיכונים בנקודות אלו.

כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם מתקיימת תנועת  .2

 כלי רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(.

כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו ע"י הקבלן  .2

צוע הסדרי בעזרת אנשים "מוסמכים מטעם מע"צ לבי

 תנועה באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים".

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי אזהרה  .2

מתאימים. פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו בשלטי 

 אזהרה מתאימים.

על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי  מתאים למניעת  .2

ינה נפילה, מעידה, החלקה, חיתוך מכלי עבודה חדים )וקר

 כתוצאה מעבודות ריתוך במידה ויהיו( וקסדות מגן.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, היא "עבודה חמה"  .2

 )חיתוכים, ריתוכים(:

אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא קבלת הרשאה  -

 בכתב ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו מוסמכים לביצוע  -

 עבודות אלו.

 עבודה חמה: ביצוע .2

מחייבת "צופה אש" שידעה להגיב במקרה של התלקחות  -

 דליקה

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה -

ציוד הכיבוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ובגודל  -

המתאים ומיועד לכיבוי חומרי הבערה הפוטנציאליים 

 הנמצאים בקרבת מקום העבודה.

חמה, זאת יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה ה -

 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.

יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו/או חיתוך בקשת  -

 חשמלית באמצעות סרט אדום.

)מחזיק האלקטרודה( תהיה  ידית הריתוך החשמלי -

מבודדת כראוי להגנה על העובד, תתאים לעצמת הזרם 

המרבי לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר כאשר 
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 מס'
 

חומרת  ג הסיכוןסו
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

 גבי חומרים מוליכים המוארקים לאדמה.-הידית תונח על

בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה, חובה לנקוט אמצעי  -

ם הגנה כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם בעובדי

 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  .2

 כבדים.

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב יבוצעו על  .23

 גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת. 

להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות עקב  יש .22

 עומס החום שבאתר העבודות.

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד עזרה  .21

 ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה. 

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן  .22

למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, 

 געו.באם נפ

 

 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  המזמיןמפרט ביצוע כולל תכניות ושרטוטי ביצוע מפורטים,  יינתנו ע"י מנהל 

 את הקבלן לביצוע העבודה מבחינה איכותית.המחייבים 
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 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    -

 ים המתאימים ע"י הקבלן.מילוי הטפס -

 

 נהלים מצורפים:  .5

 מדיניות הבטיחות המזמין 9נוהל מספר  -

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין  0נוהל מספר  -

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית 9נוהל מספר  -

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה 0נוהל מספר  -

 התגובה באירועי חירום בעבוד 5נוהל מספר  -

 

 שמירה על איכות הסביבה 0/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 

ופת עבודתו תקינים, כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, במשך כל תק

 באתר זה.

 

 אזהרה:

אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של 

 וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו של המזמיןלממונה הבטיחות  המזמין
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 הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה .6

לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  "מבצע העבודה" בהתאם -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 

 לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.

 

 נה  ממונה בטיחות ועזרה ראשו .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( שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות. 

הקבלן, על כל עובדיו, מבקריו וכו', ינהגו  ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות.וציוד עזרה 

בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות, במשך כל מהלך העבודה ושהותם באתר. כמו כן יטופלו 

בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר, כלי רכב, מכבשים, ציוד חשמלי והידראולי וכו'. המזמין 

קלה או תקרית בטיחותית, עד כדי הפסקת עבודת הקבלן, על כל יתייחס בחומרה רבה, לכל ת

 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 שלראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב משטרת יש

 

 ביגוד מגן ואמצעי זהירות  .8

הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, חליפה  

כיבים אותם זוהרת ומגנים על כלי עבודה ידניים, ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם ולובשים/מר

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 

לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי ידני יתוחזק במצב תקין, כלי החיתוך יהיו 

ים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך. חד

בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף, בגודל המתאים לזרם, 

או  ומוגן נגד ניתוק מקרי. בורות ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו מאובטח על ידי מנתק מעגל

סומנו מיד. צביעה ושימוש אחר בנוזלים מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים וי יגודרו לבטח

 ומאווררים כנדרש.

 

 סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי  .9
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המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד,  

תית. הקבלן יחליף מיידית אשר, עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחו

 את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

 

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים .55

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים או  

חרר את המזמין מכל אחריות עבור שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל. הקבלן מש

נזקים שיגרמו למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי בטיחות 

 כל דין ו/או החוזה. עפ"יוגהות נאותים כנדרש 

 

 תכנית בטיחות   .55

על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני תחילת העבודה באתר, סקר  

ים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות החיים של סיכונ

עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל הממונה על 

בטיחות. לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן )לרבות עובדיו 

לצורך כך מצורף  לקבלן לפני נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה.  של כל קבלן משנה(, הוראות

אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו באתר  ,המזמיןתחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם 

 )ראה נספח ג'(.

 

 עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים .52

וחללים או מקומות במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים,  

להמצאות  או החללים המוקפים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים מוקפים אחרים,

גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, בצמידות להוראות הכלליות והספציפיות 

למקרה מטעם הממונה על הבטיחות. במקרים של הימצאות גזים רעילים תתבצע העבודה רק 

  מטעם הקבלן.חת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות באישורו מראש ות
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 ספרי מתקן ותכניות עדות
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות - /פרק 

מקום האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל 

 אחר במפרט זה.

 ן ותוכניות עדות מהקבלן למזמיןהגשת ספרי מתק

( ותוכניות תאום מערכות MADE ASהקבלן ימסור למזמין לבדיקה תוכניות עדות ) - מסירה חלקית

פוזיציה( של המערכות המותקנות בקרקע, בתקרות או בפירים עד שבוע ימים לפני סגירת -)סופר

זמין יבדוק מדגמית את הקרקע, התקרות או הפירים, כל חלק בחצר, תקרה או פיר בנפרד. המ

התוכניות ובמידה וימצאו סטיות וחריגים בין התוכניות לבין ההתקנות בפועל, לא יאושר לקבלן 

לסגור את החפירות, התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו. תוכניות עדות מתוקנות 

רוק והרכבת התקרה או ימסרו בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פ

 כיסוי הפיר מחדש.

, חמישה ימים לאחר גמר העבודות 98ועד הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה  - מסירה סופית

, )לרבות תכוניות עדות( עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן

תשתיות, התכסית, חלקי המבנים, לאתר, למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי ה

המערכות, המתקנים והאביזרים. ספרי המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל הניתן, בחלקים, מייד עם 

השלמת כל קטע בניין כדוגמת קומה, חדר חשמל, חדר גנרטור, מערכת מים לכיבוי אש, מערכת 

, ימסרם הקבלן בשנית באופן במידה ונמסרו ספרי המתקן בחלקים צ'ילרים למיזוג אוויר  וכדומה.

 מאוחד עד שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.

שלהלן  9 -ו 9ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בס"ק 

שלהלן. במקרה של סתירה בין  0משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק  ולהנחיות

 המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות. ההנחיות הכלליות להנחיות

עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן  –תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות 

 ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:

 

, גינון וצנרת השקיה, מתקני החצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים .א

 חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה. .ב

המבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים  .ג

 , תקרות ביניים וכדומה.פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע

 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה. .ד

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת חירום  .ה

 ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 

 מערכות גילוי אש ועשן. .ו

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. .ז

 י פריצה.מערכת גלו .ח

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. .ט

 מערכת אינסטלציה. .י
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 פורמט ההגשה ./

, במועדים כאמור לעיל,  לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הקבלן יגיש את כל החומר 9.9

 הוראות  תפעול ואחזקה, בשני סוגי פורמטים:

ם בעלי פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימי  .א

 כריכה קשה, כמפורט להלן.

  AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט   .ב

בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( אך לא פחות מגרסה 

, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף 9898

 הם ע"ג סי.די.רום.

, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי המודפס החומר 9.9

 כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים יוגשו   .א

 ע"י הקבלן לאישור המזמין.

. הכתוביות יודפסו תעם שם התשתיעל גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית   .ב

 באותיות גדולות ככל הניתן.

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל מערכת   .ג

בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול 

פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת 

 לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר.יהיו בצבע זהה 

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים   .ד

תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק 

 בקלסר ללא חיפוש נוסף.

היה על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף י  .ה

 תמיד בגוון ורוד.

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית   .ו

פריט אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, 

רשימת חלפים . על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי 

 תוכן העניינים.בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את 

כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת   .ז

 קריעת השקיות.   

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 9.9

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, סכמות  9.0

ערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות חשמל, לוחות הפעלה וסכמות זרימה למ

פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה 

וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל, מערכת אספקת מים קרים ונספחיהם 

 וויר וכו'. לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת מיזוג א
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כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים בשיטה  9.9

 , הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל.989אחידה, כמפורט בפרק 
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 נכון לכלל המערכות והמתקנים -פרוט התכולה בספר המתקן  - 0פרק 

 

 הוראות בטיחות /.0

ות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות הנחיות הבטיח 

אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה. 

 ההוראות ידגישו בין  היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק.

 

 תוכניות עדות 0.0

ר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות מתאימות למצב בפועל לאחתוכניות עדות  

מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות 

ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו את 

מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן 

התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש  בפועל.

בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות 

שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס 

הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. תוכניות 

. בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו 9:98של 

מותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממנהל הפרוייקט )על 

הדרושים, חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים 

יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק 

תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו 

כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו  מדיה מגנטיתלהעמיד 

 העבודה כנדרש. להכין ולספק את כל תכניות

 

 תוכניות תאום מערכות 0.5

. התוכניות יכללו את בפרוייקטפוזיציה( של כלל המערכות -)סופרתוכניות תאום מערכות  

כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת 

המערכות  או הבנין בשחור וקווי\הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

 בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות.
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 תרשימי זרימה מפושטים 0.6

של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת החשמל תרשימי זרימה מפושטים  

תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת המים המקוררים 

ת עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. תרשימי הזרימה והמחוממים לרבות מערכו

קוויים, צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין -שישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד

ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים 

זרימה יכללו סימון של להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. תרשימי ה

אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות 

מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, חיצים לסימון כיווני הזרימה 

וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי הזרימה יכללו מידע על 

קות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות בקווים, באמצעי ויסות, הספקים וספי

בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה. המידע 

יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות 

האמורים להיות מופעלים או  שונות. צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים

פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים. אביזרים שחשיבות 

היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום 

או תפעוליים, יצוינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם \לנזקים בטיחותיים ו

ור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד ציוד אזהרה מתאימה. האמ

 המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 

 תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה 0.3

ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה  

התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות  המערכות ותת המערכות.

המהוות חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה 

משולבת המערכת. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות 

ם המשמשים לכיול המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויי

וויסות המערכות. פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד 

)חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל  DDC -האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה

 .MMIבקר ומחשב 
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 כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת 0.4

וד עם נתוני יצרן וספקים שתכלול דף מתאים לכל סוג ציכרטסת ציוד ופריטים מרוכזת  

לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים 

יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה 

 אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.

יון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי לכל יחידת ציוד יצורף אפ 

שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי 

 שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן  

א מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין ומערכת בהם הו

 יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

 

 קטלוגים מפורטים 0.6

ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד קטלוגים מפורטים  

חשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת ו

של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, 

הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל 

שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים 

 עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.וכלי 

 

 רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת 0.8

מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת  

הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, 

 אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

 

 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות 0.0

הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה  

ותנאי אספקה. הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג 

 המותקנים במבנה ובמערכות.
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 רשימת כלי עבודה ייחודיים 0/.0

לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם. רשימת כלי עבודה ייחודיים  

 רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

 

 אישורים של היצרנים //.0

רים על בדיקות על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישואישורים על היצרנים  

 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

 

 אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות 0/.0

לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות  

 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 

 תאור מפורט של פעולת המערכת 5/.0

במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות ר מפורט של פעולת המערכת תאו 

למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים 

באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון 

לות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעו

שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו 

 את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:

 הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. .א

 כשל חלק מהמערכות. הפעלת מערכות חליפיות בעת .ב

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .ג

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. .ד

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל  .ה

 ובעת ולאחר שריפה.

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו

 

 וראות האחזקה המונעתה 6/.0

תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות הוראות האחזקה המונעת   

האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת 

חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות 

ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות 

תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות 

יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות 

, לא פחות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת

מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. הצילום 

 מההספק המרבי. 98%הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 
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 הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן 3/.0

ות הכוללות ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן והציוד. הנחיות לגבי המערכ 

יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן 

 מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

 

 אישורים של הרשויות המוסמכות 4/.0

ים, כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנאישורים של הרשויות המוסמכות  

 משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה.

 

 תעודות אחריות, ערבות וביטוח 6/.0

בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות, הערבות והביטוח  

 מערכת. ו/אוהשייכות לאותו מתקן 

 

 נתונים כלליים 8/.0

, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים 

מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, 

 פקס' טל' נייד(.
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 בדיקת תיקי מתקן - 5פרק 

 

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל, ואת תיק 

"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים  -להלן השטח )

 בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

 מועד הגשת ספרי המתקן לבדיקת המזמין יהיה לפחות שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.

ם מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו המזמין והמתכנני

 הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

, על בסיס ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן כל את כל החומר הטכני שהגישהקבלן יבדוק 

 למזמין לבדיקה חוזרת.הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר 

היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על 

 הקבלן.
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 הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למע' ומתקנים - 6פרק 

 

 חשמל וגנרטורים  /.6

 שמל()הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני ח 

בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת  0.9.9

  אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.

 תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות. 0.9.9

ואופן כיולן. על תאור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה  0.9.9

הסכמות של לוחות החשמל יצויינו כל   פרטי פריסת הכבלים לרבות סימון מספור 

הכניסות והיציאות כפי שמסומנות בפועל על הגידים, חתכי הכבלים ומספר הגידים. על 

הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול 

 וויסות. 

 ט של הפעולות הנדרשות לסינכרון גנרטורים.תאור מפור 0.9.0

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 0.9.9

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל, מערכי ציוד, תעלות הולכת כבלים,  א.

 תכניות בסיסים והגבהות.  

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות מפורטות של  ב.

 ל, סימון המעגלים ותכניות בצוע של לוחות החשמל.לוחות חשמ

 תכניות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל. ג.

טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי  ד.

 סימונם בפועל.

 מיזוג אוויר 6.0

 אש. או הפסקה בזמן\תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו 0.9.9

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 0.9.9

תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל התעלות. תכניות אלה יכללו את  .א

 סדור התעלות, את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   .ב

ן, לכל מנוע, של זרם עבודה, זרם טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציו  .ג

 נומינלי, זרם בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר.  .ד

 טבלת סימון של אביזרי מדידה עם ציון הכיוון של כל אביזר. .ה

 העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך.  .ו

 אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת.העתק   .ז

העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של הבדוד לתעלות וצנרת  .ח

 ושל אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם תידרש בדיקה.

 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.   .ט

 ם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.  תכניות פתחים בקירות ותקרות, א  .י

 תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.   .יא
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תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על  .יב

 הרעש שהם יוצרים.

 פרטים, קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים. .יג

 פי חמום משני ובתיהם.ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גו .יד

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה  .טו

 הלוחות.

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. .טז

תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת הקרקע,  .יז

 טי תמיכות וחישובי התפשטות.שיכללו חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פר

 

 טלפוניה, מחשב, בקרה, גילוי אש, פריצה, טמ"ס -מערכות מתח נמוך מאוד  6.5

תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל מערכת  0.9.9

בנפרד, יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזוריים ונקודות 

רבות פריסת הכבלים. בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י צבעים שונים הקצה ל

תוך הדגשה של אביזרים המוסתרים מעל תקרות ביניים ובפירים. התוכניות יכללו 

מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה 

 המחוברים אליו.

או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה את \רישום טבלאי של פריסת השקעים ו 0.9.9

 הפרטים הבאים, מותאם לסוג המערכת:

 מספר סידורי מערכתי )כללי(  .א

 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה(  .ב

 סימול הנקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה(  .ג

 מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל(  .ד

, המחשבים והתוכנות. התאור יכלול סכמות המפרטות את תאור מפורט של המערכות 0.9.9

פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקשוריות בין המערכות. הסכמות יהיו 

ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו כל נקודות הבדיקה, 

 ולבת. המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של המערכת המש

תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר מילולי  0.9.0

 לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.

הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול, לקבלת  0.9.9

 נתונים ולהפקת דוחות.

דות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים תיעוד מדי 0.9.0

כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של מערכת 

 ההארקה במתחם כולו.

 

 מערכות אינסטלציה וספרינקלרים 6.6

 תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש. 0.0.9

 פול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.טי 0.0.9
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 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 0.0.0

תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות אלה  .א

יכללו את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, חיישני זרימה 

 ת המערכת והטיפול בה.וכדומה כנדרש להבנת פעול

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   .ב

 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.    .ג

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה   .ד

 הלוחות.

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. .ה
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 הנחיות ספציפיות להכנת ספרי מתקן לחצרות ומבנים - 3פרק 

 

 חצרות ותשתיות בחצרות /.3

תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת  9.9.9

קרקעיות העוברות בחצר. המערכות יצויינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים 

ן שיפועים, כיווני זרימה והספקים המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות, ציו

 מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.

תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים, סוג הגדר, מיקום מצלמות  9.9.9

 ואמצעי חישה אחרים.

תאור מפורט של השערים ואופן פעולתם. השערים המכניים הממונעים יטופלו ברמת  9.9.0

מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה -דרשת ממערכות אלקטרופירוט הנ

 ומיזוג אוויר.

תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים, תוכנית קונסטרוקציה של  9.9.9

 התורן, סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.

 חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים וכדומה. 9.9.0

ורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת, מיקום ברזים ומחשבי תאור מפ 9.9.9

 הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.

 

 מבנים 3.0

כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה, מחיצות  9.9.9

תוכניות   פנימיות, חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות וכדומה.

ארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור ה

החדרים וחללים אחרים. בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבנין בהם 

 אסור לקדוח חורים.

כל תוכניות הקונסטרוקציה. בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים  9.9.9

 שטח רצפה וגג.והעומסים המותרים בכל 

תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט  9.9.9

 האביזרים והפרזול. 

תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת אגון החיפוי  9.9.0

 למבנה, האבן והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים וכדומה. 

 של בסיסי מערכות ומתקנים. תוכניות  9.9.9

 

 

 

 רכיבי מבנה 3.5

תאור מפורט של רכיבי המבנה לרבות פרטי בנין, תקרות תלויות, חלונות ודלתות,  9.9.9

קירות מסך, תקרות שקופות, פרזול, מפתחות מסטר, מפרט שטיחים, רצפות צפות, 

 לוח צבעים וכדומה.



  -658- נספחים

 

 

 טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי המבנה. 9.9.9

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 9.9.9

 תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים, חיזוקים והתקנים מיוחדים. .א

 שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים. .ב
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 שדרוג מערכת השפלת מי תהום עין בוקק

Upgrading Dewatering System Ein Bokek 
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GENERAL  

The Project   

The project refers to the Works, intended to improve the dewatering system in  

the Public Beach of Ein Bokek, as a part of  upgrading of  the shore area 

protection measures for Pan5 . 

 Ein Bokek hotel beaches are being constructed and upgraded in the recent and 

coming months. Several changes, including the removal of the low sewage 

pumping station and building a new sewage station will take place. Removal of 

the low pumping station at the public beach, will change the current dewatering 

situation where a deep hydrologic depression is created to a Target Level of 6.95 

m DSW, by the wells of Loop BC. After removal of the low pumping station and 

the subsequent dismantling of Loop BC, the Target Level of +10.0 m DSW will be 

set in all of the Ein Bokek area. 

 

The Works includes the design, construction, commissioning, operation and 

maintenance of new pumping wells on the public beach between wells A1 and 

D1. 

 

These wells are intended to close the remaining gap of 330 m in the dewatering 

loop  and improve the performance of whole system, ( See Fig. below) 

 

This new situation should allow the continued operation of the Ein Bokek 

dewatering system in a reliable manner up to a final Pan level of 15.1 m DSW.  
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GENERAL DESCRIPTION OF THE WORKS 
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Goal of the Works 

The goal of the Works is to provide a reliable, long term dewatering solution for 

the Ein Bokek area, to withstand and be protected for the final highest Pan 5 level 

of +15.1 m DSW. The works shall be executed in such manner as to ensure the 

continual work of the existing dewatering system while the upgrading of the 

system is being performed.  

 

Project  Works 

The project works include:  

- Study of the project and the requirements; 

- Design of new dewatering wells which will be an integral part of the whole 

dewatering scheme of Ein Bokek area; 

- Contractor mobilization and possession of site; 

- Establishment of Quality Control  System and its submittal to the Client for 

approval 

- Drilling of   new wells (Loop L),  

- Construction of the new dewatering wells comprising among other:  

1. Drilling of wells,  

2. Developing and testing of wells,  

3. Supply and installation of pumping equipment,  

4. Supply and installation of pressure probes,  

5. Connections of the pumps to the collectors in chambers, 

6. Connection of the equipment to the electrical ,control and 

monitoring systems in chambers, 

7. Supply, installation and tuning of the control panel, 

8. Running-in of pumping equipment, piping system and electrical 

equipment and tuning of the whole  Ein Bokek dewatering system,  

9. Removal of pumping equipment from Loop B & C wells,  

 

10. Commissioning, 

11. Operation and Maintenance of new wells as an integral part of the 

whole system. 
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Cooperation with the main contractor. 

The dewatering contractor should take into account that all auxiliary works for the 

dewatering, such as trenching, pipe laying, cabling etc. will be provided by Main 

Contractor engaged by the client for carrying out the bulk of the construction 

works on the Public Beach.  

The Dewatering contractor shall give in due time to the Main Contractor all the 

details about the auxiliary works as required for enabling him to fulfil all his 

obligations. He shall also have to check the relevant works of the Main Contractor 

and to approve them as satisfying his own needs. The Dewatering contractor 

shall among others refer to and specify the details of interfacing between the 

auxiliary works and his own works at the chambers limit. The Dewatering 

contractor has full responsibility to connect the auxiliary works to his own works.  

It is emphasized that all dewatering wells shall be executed in full cooperation 

with the Main contractor, and in accordance with his time schedule. 

 

 

The works that shall be performed by Main contractor:  

Construction of the main construction yard including working and storage space 

for the drilling contractor, accommodation/office for the staff, 

1. Site cleaning and preparation, 

2. Predrilling site investigations, 

3. Removal of the lower sewage station, 

4. Dismantling of loop BC wells, except pumping equipment, which shall 

be done by Dewatering contractor, and except piezometers. 

5. Earth works, including among other: trenching, excavation for well 

chambers, back filling, etc,  

6. Supply and installation of well chambers/manholes, 

7. Installation of electrical and control cables, 

8. Installation of discharge pipes including among other: primary and 

secondary collectors, discharge pipe to Pan 5, supply and installation of flow 

meter for loop L, 

9. Site reinstatement. 



  -624- נספחים

 

 

 

Dewatering contractor obligations: 

1. Contractor shall be fully responsible among other for the design of 

new dewatering wells, including the number of wells, locations, well  equipment,  

collector and discharge pipes and flowmeter(s), accessories, connections of 

electrical supply and control cables, manholes design, including ventilation 

measures etc. 

2. The Contractor shall be fully responsible that the constructed 

dewatering wells will reach and maintain the Target Level of +10.0 m DSW up to 

the final highest Pan 5 level of +15.1 m DSW. 

3. The contractor will be fully responsible for integration of the new wells 

to the existing dewatering system for Ein Bokek 

4. Contractor will be fully responsible for coordination of all issues, 

concerning dewatering works, executed by the Main contractor. 

5. The Contractor is fully responsible for operation and maintenance of 

the constructed dewatering system. This part of activity is covered by the 

Operation and Maintenance Contract.  

 

 

Works Schedule  

 The drilling works shall be executed during not more than 1 month. After 

construction of well chambers , cabling, collector  and  discharge pipes   to be 

done by Earthwork Contractor , the remaining works such installation of well 

equipment, testing, connection to the collectors, power supply and control cables 

shall be executed during not more than one month. 

 

Compliance with Standards 

The design, materials, equipment, manufacture, installation ,testing, inspection 

and performance shall conform to the latest current IS/ISO Standard, where 

applicable, and recognized national standards approved by the Client.  
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Construction Drawings 

Construction Drawings are the Drawings prepared by the Contractor for the 

purpose of construction of the works.  

Construction drawings to be provided by the contractor shall include amongst 

others the following: 

 

- Cross section well equipment (components installed in the drill hole and in 

the well casing) , 

- Plan view and cross sections of the well heads, 

- Plan view and cross sections of the access chambers,  

- Electrical  and control  cabling drawing, 

- Piping drawing  including outlet pipes and metering, 

- Construction drawing of the electrical  room and all  other auxiliary 

structures, 

 

Additional Details and Construction Drawings 

The Client may at any time during the Contract period request to provide 

additional Details and Construction Drawings as he may deem necessary for the 

proper presentation and performance of the works. 

 

Design approval  

All prepared design documentation shall be subject to Client's approval at least 

one week  before any construction works  start. 

 

 Records and As-Made Drawings 

Before commencement of any works surveying measurements  of existing  

ground and infrastructure shall be taken by the Main Contractor and submitted to 

the Client Project Manager for approval.  

No works shall be started before this Client Project Manager's approval was 

issued. 
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After the work has been completed and prior to obtaining the Certificate of 

Completion, the Contractor shall furnish "as-made" drawings prepared during 

construction, showing the works as constructed, together with all other 

information that may either be required or be useful for the O&M of the works in 

the future. 

For the purpose of preparing the "as-made" drawings, the Contractor shall, where 

possible, use reproducible copies and computerised formats of the Construction 

Drawings supplied by whoever prepared the original Drawings. 

   

 Drawings Format 

All drawings shall be drawn on the International Standards Organization (ISO) 'A' 

Series of Drawing Sheets. Drawings shall comply with IEC 617 and ISO 3272.  

The Contractor's or his subcontractors' title box shall show his name, the date, 

the title and number of the drawing and each new issue of the drawing shall be 

identified by a revision letter as part of the drawing number. In addition, each 

drawing shall show the following details: 

- Name of the Client 

- Name of the Project 

- Contract Designation 

 

Preliminary and final drawings shall be submitted in the form of reproducible 

drawings from which legible dyeline prints may be produced. 

All drawings shall be clear and legible. As-made drawings shall be of a quality 

suitable for reprinting. 

As-built drawings presented by the Contractor in accordance with the 

Specifications shall be the original drawings made by in non-fading ink on a white 

hard plotting paper with density not less than 80g/cm2 without any folds. 

Drawings prepared by means of computer-aided drafting (CAD) shall comply with 

the following requirements: 

 

- All drawings prepared by the Contractor or his subcontractors shall be to a 

common CAD system. 
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- CAD system software shall be of kind and version as approved by the 

Client. 

- CAD drawings shall be no larger than A1 size 

 

Text size shall not be less than 1.5 mm (height) for A2 drawings and 2.5 mm 

(height) for A1 drawings. 

Electronic files shall be submitted in a format approved by the Client 

   

Contractor's Work Programme  

A Programme for the performance of the works, including the approaches, mode 

of execution and proposed construction ,operation and maintenance  schedule 

shall be submitted by the Contractor with his Proposal to the Client. 

 

Within fourteen (14) days after acceptance of the Proposal, the Contractor shall 

submit a comprehensive work program, showing in detail the order in which the 

various parts of the Works are to be constructed, with dates of commencement 

and completion and, where necessary, intermediate stages of works and the 

dates thereof.  

 

The program will be referred by Client and the requested changes shall be 

incorporated one week before the works start. 

 

The work program shall be fully compatible with the Work Program of the Main 

Contractor. 

 

The Client shall be entitled at any time to demand changes in the work 

programme as he deems necessary for the proper and expedient performance of 

the works. The work program and its changes  will be valid after the Client written 

approval. 
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 Progress Reports and Meetings 

By the end of the first week of each month the Contractor shall submit a progress 

report to the Client Project Manager. The report shall show progress to the end of 

the preceding month, with respect to the approved Contract programme. 

 

The report shall show the position of all activities required under the Contract: 

design, drawings, procurement, manufacture, works tests, delivery, erection, 

testing and commissioning. Any delay shall be detailed by the Contractor, 

together with the proposed action to overcome the delay. 

 

The Client Project Manager shall arrange for periodic (regular) and special 

meetings to consider the progress of the Contractor and/or for liaison with other 

contractors. The responsible representatives of the Contractor shall attend all 

such meetings. 

 

 Day Works Reports  

The contractor shall provide to the Client Project Manager the Day Works Report, 

in which  it will be stated among others : 

 

- Presence of the Staff and Equipment at every working place 

- Beginning and finish the works 

- Nature and volume of the works done in each site 

- Weather conditions 

- Goods and Materials, received in  Site 

- Tests and measurements  done  at each Site 

  

 Photographs 

Before commencement of any works  the photographs  of   existing  ground and 

infrastructure conditions in addition to surveying measurements  shall be taken 

and submitted to the Client Project Manager. 
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The Contractor shall provide and include in his Proposal for progress 

photographs as, when, and where, directed by the Client Project Manager, at 

intervals of not more than fifteen (15) days. The photographs shall be sufficient in 

number and location to record the exact progress of works. The photographic 

records shall include the Works during manufacture, factory assembly, delivery, 

erection, commissioning and rectification of major assemblies or components and 

as required by the Project Manager. 

The Contractor shall provide digital pictures with resolution not less than 1024 X 

768 pixels with date when the photograph was taken. If requested, prints shall be 

made on a variable contrast paper.  

 

The photographs shall be adequately edited and provided with captions and 

descriptions to the satisfaction of the Project Manager. 

 

A volume of photographs shall be included with the O&M manuals. The 

Contractor shall provide the Client Project Manager with copies of all photographs 

included in the O&M and erection instructions. The digital photographs have shall 

be in a computer handling format as approved by the Project Manager. 

  

Operation and Maintenance Manual 

The contractor shall provide to the Client an Operation and Maintenance Manual, 

which will be an integral part of the similar Manuals for the whole dewatering 

system that contains among other: 

 

- The Target level maintaining Procedure 

- Emergency response Procedure 

- List of  installed equipment 

- Detailed Working Procedures,  

- Reporting Procedures 

- Manufactures requirements for equipment maintenance and operations 
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 Contractor's Staff 

The Contractor shall employ on the Site only qualified professional persons who 

have permissions to work according to the Law. 

The specific responsibilities of the  Contractor Project Manager (CPM) on behalf 

of the Contractor  shall be as follows: 

 

- Representation on behalf of the Contractor in all  design, construction and 

commissioning processes, discussions, correspondence and matters 

relating to the Works. 

- Coordination and monitoring of the Contract progress, which shall include 

the updating of the Contract Programme, monitoring of progress and 

submission of monthly Progress Reports.  

- Coordination and checking of designs, drawings and submissions. The PM 

shall be responsible for coordinating the design and  technical information.  

- Contract communication between the Project Manager and the Contractor. 

The PM shall attend all meetings involving the Contractor, Project Manager, 

and shall have full delegated authority on behalf of the Contractor. 

- Coordination and programming of factory tests, and the submission of Test 

Certificates. 

- Coordination and programming of delivery of goods and materials and 

equipment. 

- Coordination and programming of installation of goods, material and 

equipment on site, Site Tests and Take-Over Trials. 

- Production of detailed Method Statements of any work which involves or 

affects the performance of existing equipment, processes, or connections to 

or disruption of existing supplies or services. 

- Coordination and preparation of Working and Record Drawings and O&M 

Manuals. 

- Preparation and coordination of training of the Client's personnel. 

- Submission of Payment Valuations and Claims. 

- Coordination with Main Contractor. 
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 Demobilization 

After termination of the Work and Issuing of Completion Certificate Contractor 

shall remove and evacuate all equipment, machinery, tools, facilities. 

Demobilization works are not pertain to the equipment and machinery, requested 

for execution of the operation and maintenance works.  

 

Commissioning  

The Commissioning is the quality assuring process to ensure that the constructed 

system or structure is operational, in order , and the receiving team is prepared to 

maintain  and operate the system. 

 

The   Dewatering Contractor shall carry out the Commissioning Process for the  

new constructed dewatering works  in Public Beach Area. 

 

Prior to the Commissioning Process  the Dewatering Contractor shall transfer to 

the Client all available technical documentation for the constructed system, 

including design documentation and as build drawings, detailed instructions and 

manuals for operation and maintenance and all O&M records of the past years. 

 

The Inspection Team will include the representatives of the Client, Dewatering 

Contractor, the Main Contractor ,representatives of Working Team by whom the 

Operation  and Maintenance will be performed.  During the inspection the actual 

state of the dewatering system shall be recorded and the remedying means shall 

be determined. Special attention shall be paid to: 

 

- Testing the discharge collector and dewatering pipes of the constructed 

system.  The testing includes: visual inspection of pipes where possible, 

manual try out of the butterfly valves, and a pressure test.  

 

All necessary repairs shall be carried out by the Contractors( Dewatering and 

Earthworks)  and on his own cost. However, the Client may ask the Contractor to 
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submit his additional proposal to carry out these repairs and Contractor may 

accept execute such works. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


