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 כללי ומוקדמות – 00 פרק
 

 הגדרות 

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 

 תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת.

 
 ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ. :   ראשי מתכנן

תכנית העבודה המפורטת לביצוע הפרויקט שתוכן  :  תכנית עבודה מפורטת
טרם התחלת  ותוגש על ידי הקבלן לאישור המנהל

 בצוע בהתאם לאמור בהסכם. ה

להסכם  'דכנספח  -התכניות המצורפות  :  תכניות מכרז
  ההתקשרות.

תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל לביצוע  : תכניות ומסמכי ביצוע
 הפרויקט. 

תיעוד לעבודות כפי שבוצעו,  -  As Madeתכניות עדות  : תכניות עדות לאחר ביצוע
בתום ביצוע העבודות  הקבלןידי  שיוכנו ויוגשו על

 .ושאושרו ע"י המנהל

 

 תכניות, מפרטים ותקנים 

הפרויקט, על כל מרכיביו, יבוצע עפ"י התוכניות, המפרטים ובהתאם לתקנים הישראליים )ת"י( 

 . העדכניים ביותר

 

 מפרטים כלליים:
 כל הפרקים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור המנהל.

  

 מפרטים מיוחדים:
 "(.המפרטמסמך זה, על נספחיו )להלן: " -מפרט טכני מיוחד  

 

 תיאור אתר העבודה 

בסמוך לכניסה למתחם  90תא השטח ממוקם צפונית מזרחית לצומת עין בוקק; מזרחית לכביש 

 "(.האתרהמלונאות בים המלח )להלן: "

 

 
 עבודות הכנה 

 עבודות ההכנה כוללות:
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 תאום עם גורמים רלבנטיים.  

 ותאום ביצוע עבודות.הוצאת היתרי חפירה  

 התארגנות הקבלן. 

 דרכי גישה.  

 גידור, בידוד ושילוט שטח עבודה. 

 מדידות וסימון. 

ניקוי האתר הובלה שינוע ואחסנה של ציוד חומרים ומתקנים אשר פורקו  

 ומיועדים להתקנה מחדש.

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות. 

 קרקעיות קיימות.-ירוק תשתיות תתפ 

 תכנון ותאום הסדרי תנועה זמניים לקראת ולצורך ביצוע עד מסירת העבודה. 

 

 עבודות באזור קמפינג בוקק 

 העבודות כוללות:

 הסדרת גבהיםפירוקים שונים ו .א

 סלילת מערך שבילים  .ב

 דרכים ושביל אופניים .ג

 חנייה מוסדרת  .ד

 גינון ונטיעת עצים  .ה

 הצללות וקירויים  .ו

 מבנה שירותים  .ז

 פינות ישיבה  .ח

 ריהוט רחוב  .ט

וכו' כמתואר בתכניות , אינסטלציה , מערכת השקיה תאורה  התקנת מערכות : .י

 ובפרטים התקנה והפעלת מערכות אנרגיה חשמל ובקרה

 

 תכנית עבודה מפורטת 

עבודה מפורטת  יום ממועד הודעת הזכייה במכרז יגיש הקבלן לאישור המנהל תכנית 21תוך 

הכוללת תכנית התארגנות מאושרת, לוח זמנים מפורט ותכנית בטיחות על פי שלבי הביצוע 

הנדרשים בסעיף זה ובמסמכי המכרז לרבות במפרט זה, שבה יצוין בפרטי פרטים סדר העבודה 

בזמן ובמרחב הגיאוגרפי לכל אלמנט שייבנה, כולל תאריכים מדויקים של תחילה וסיום עבודות 

 .  כל פריט וכמפורט בהמשך פרק זהל

 

 תכנית העבודה המפורטת תכלול גאנט מפורט ואת הפרטים הבאים: 

תיאור כל העבודות הנדרשות כולל ההתארגנות עם פרטי וסדר הביצוע וסדר  

 ביצוען בהתאם למסמכי המכרז, לוח הזמנים ואבני הדרך; 

ה להתנהלות הסדירה הפרע-זמני של העבודות באתר יחד עם אי-תיאור ביצוע בו 

לטיילת לאורך למעבר נופשים  נות, תוך הצגת פתרושל מתחמי התיירות למיניהם
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 ביצוע העבודות;בזמן  90כביש 

תיאור ביצוע במקביל של העבודות במקומות השונים, עבודה בשתי משמרות  

 ועמידה בהתאם ללוח הזמנים הנדרש. במקרה הצורך, 

פירוט תכנית שינוע כולל קיבולת השינוע היומית לאספקת כל החומרים וכל  

המתקנים בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר העבודות,  ועמידה בלוח 

 הזמנים הנדרש; 

פירוט לגבי תכנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים במסמכי  

 המכרז אל אתר העבודות.

אישורים שעל הקבלן לבצע על מנת להתחיל ולהשלים פירוט התיאומים והשגת ה 

 את הנדרש בלוח הזמנים.

הגשה לאישור המנהל של פרטי הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים והאמצעים  

האחרים שבהם יעשה הקבלן שימוש לביצוע העבודות. כל הציוד, הכלים, 

ון המתקנים החומרים והאמצעים האחרים כאמור יהיו תקניים עם אישור מכ

התקנים. הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או 

 האנגלית ותעודת בדיקה. 

 פירוט כח האדם. 

 

 תכנית התארגנות  

 תכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:תכנית ההתארגנות 

 סימון הגידור; 

 מקומות האחסון; 

 דרכים זמניות;  

 זמני וחפירות זמניות; 

 נקודות כניסה ויציאה לאתר;  

 גידור שטחי פעילות;  

 גידור בטיחות לכבישים; 

 (; Shop Drawingsתוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות  ) 

 פרטי ספק מבנים זמניים; 

 תוכנית מפורטת של מבנים זמניים )כולל חישובים סטטיים(; 

 ;הגשה ואישור פרטי ביצוע מתקנים לרבות פרטי אדריכלות ותגמירים 

 הגשה ואישור פרטי ציוד ואביזרי צנרת; 

הגשה ואישור של הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן, וכן כל  

פרט אחר שיידרש במפרט ועל ידי הרשויות הרלוונטיות שצריכות לתת אישורן 

 לתכנית.

 פירוט ציוד חשמל ובקרה לרבות תוכניות ייצור.  

 

 דרישות נוספות   
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באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל שינוע החומרים והביצועים תכנית הבטיחות 

 הנדרשים למיניהם, ותכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:

 סקר סיכונים. 

 מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תואמות. 

מתן מענה המתאים לאילוצי לוחות הזמנים, אילוצי שלבי ביצוע, ואילוצי ביצוע  

        תיירותי רגיש.במתחם 

 

במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נספח בקרת איכות והבטחת 
 למפרט( ובדרישות כל דין. נספח ב'האיכות המצומצם )

 

 יומן עבודה 

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

 שם הקבלן.  

 ט.מס' הפרויק  

 מס' יומן עבודה.  

 תאריך, יום עבודה ושעות עבודה.  

 מזג אוויר.  

 כלים באתר.   

 מספר וסוגי העובדים באתר.  

 עבודות שבוצעו.  

 אירועים באתר העבודות.  

 הוראות המנהל.  

 ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.  

 עיכובים בביצוע.  

 חריגות מדרישות ותיקונן.  

 נגד שיטפון.ניטור של מזג אוויר והיערכות   

 

אשר בו יעדכן מדי יום ביומו את ( VIEW@המזמין ) יומן עבודה באמצעות מערכת נהליקבלן ה

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

 להערותיו VIEW@ -העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר לקבלן במערכת ה

וחתימתו(. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לעדכון פרטי העבודות, גם למתן הוראות בכתב 

לקבלן. היומן יהא נגיש למנהל, ולקבלן בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתעודכן ביומן 

 ידי המנהל או המפקח, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן.-על

 

 תמונות עדות 

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

צילום תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית  לאישור. תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל.

 אשר מציינת על התמונה תאריך ושעה.
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 האקלים המשוער באתר   

 בירור מדויק ומפורט של תנאי האקלים הינו באחריות הקבלן. 

 

 מטרת העבודות   

כולל כל המערכות  לטובת מתחם קמפינגבהתאם העבודה כוללת פיתוח השטח ופריסת תשתיות 

ובנוסף הוספת רצועת טיילת המחברת את מבני שירותים ופרגולות וחניון צמוד שאינו מקורה, 

  .ד המלונותהטיילת הצפונית והטיילת לי

 

 לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט 

 כללי 

 
 חודשים קלנדריים. 4לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות הינו 

 

 הוראות לעניין אופן הגשת לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן 

 ומעלה. 2010בגירסת MS-PROJECT לוח הזמנים יוגש בתכנת  •

 מיעוטים.לוח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני  •

לוח הזמנים יכלול את פירוט כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכם על  •

 פי תכנית העבודה המפורטת. יחידת המשך תהיה יום.

/חומרים בעלי זמן ייצור/ shop drawingלוח הזמנים יכלול את תאריכי הגשה של  •

ור ותאריכי אספקה ימי עבודה לאישור המזמין, תאריכי ייצ 10 -אספקה של יותר מ

 לשטח.

 ימי עבודה. 20משך פעילות בתכנית העבודה לא יעלה על  •

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

 לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה. •

 יים במהלך ביצוע העבודות.לכל הפעילויות יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפו •

 לוח הזמנים יכלול אבני דרך חוזיות ואבני דרך משניות. •

מסך משך כל הפעילויות  15%כל אבן דרך חוזית תוגן על ידי באפר בשיעור של  •

 הנדרשות להשלמת אבן הדרך.

 לכל אבן דרך חוזית יוקצב חודש למסירה. •

 ת העבודה.לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכני •

 לוח הזמנים יראה באופן ברור את הנתיבים הקריטיים ראשי ומשניים.   •

 

 תכניות עדות לאחר ביצוע  

לאחר ביצוע בהן יכללו ויוצגו כל חלקי  (As Made)הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות  
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העבודה שבוצעו בפועל. תכניות אלה יוכנו על ידי מודד מוסמך, על פי מיטב כללי 

ו/או בגרסה שתיקבע על ידי  2010המקצוע, בשרטוט ממוחשב בפורמט אוטוקד 

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

י הביצוע כולל מערכות תת קרקעיות, עם מידות מפורטות של בין השאר: פני מרכיב

קרקע, קו חוף, קירות, גדרות, תעלות, מבנים, תאי ביקורת, שוחות, צנרת תת קרקעית 

ועל קרקעית, קווי חשמל ותקשורת, ריהוט גן, נקודות בקרת תזוזות וכדומה. כל 

נחיות של מפרט טכני כללי לביצוע האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות נפרדות בהתאם לה

 . GISמיפוי ומדידות

 על רקע קואורדינטות ארצי, רקע גושים וחלקות.  1:250תכניות העדות יהיו בקנ"מ  

 על כל תכנית עדות יצוין:   

 שם הפרויקט. •

 שם קטע או מערכת. •

 מועד המדידה. •

 קנה מידה. •

 .1:1000תרשים סביבה בקנ"מ  •

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

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

 חתימות מודד מוסמך והקבלן המבצע. •

( סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך, יוגשו 5חמישה ) 

 ימים לאחר גמר העבודות. 10למנהל תוך 

, A0למ"ר בפורמט מ"ג  80כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות  

)תקליטורים( עם קבצי  CD)חמישה(   5 -חתומות על ידי מודד מוסמך והקבלן ו

  DIS, קבציPLT ,PDF, קבצי הדפסה DWGתכניות העדות ממוחשבות בפורמט 

 (.ASCIIבפורמט  REG -ו

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

 (.As- Madeדות ) הגשת כל תוכניות הע

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

 הקבלן ולמתן תעודת השלמה. 

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

 ותוכנית עדות(.

 

 שילוט האתר  

ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יתכנן, יספק, ירכיב ויתחזק  7תוך  

 מ' עפ"י הנחיות המנהל. 3x4 -למשך תקופת הביצוע שלט בגודל של כ

על השלט יוצג בין היתר פרטים של המזמין, מנהל הביצוע, מנהל התכנון, הקבלן  

נוסף על פי  המבצע, שמות משרדי המתכננים, מנהל בטיחות בעבודה, וכל פרט

 חוק. 

 המיקום, צורת, כיתוב וצבע השלטים ייקבעו על ידי המנהל וימסרו לקבלן. 
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השלט יהיו מורכב על מבנה מתכתי מתאים מבחינת היציבות והסביבה  

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

 המבנה חייב באישור המנהל לפני הקמתו.  

ות העבודה באתר העבודות, יספק הקבלן וירכיב, שילוט אזהרה על בכל מקומ 

 הגדר, בדבר פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה כנדרש בחוק.

 

 שווה ערך-חלופה לציוד המוצע 

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

"( למוצר/חומר/ציוד המוצע, יהיה הקבלן רשאי להציע ש"עלטובת המזמין בחלופת שוות ערך )"

חלפת שוות ערך כאמור. הצעת הקבלן תלווה במסמכים טכניים והשוואה כספית ורמת הנחה 

המוצעת לסעיף בכמויות. כל חלופה של ש"ע לא תיושם אלא עם קבלת אישור מראש ובכתב של 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי.שיינתן או יידחה, המנהל, 

 

 נית בקרת איכות עצמית תכ 

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

בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן בפרויקט ולהגישה 

לאישור המנהל. התוכנית תותאם לתוכניות ולמפרטים. למען הסר ספק מובהר כי העבודות 

 צעו בהתאם להוראות תכנית בקרת האיכות העצמית שתאושר. יבו

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

 פעולה עם מערכת זו בכפוף להנחיות המנהל.

 ולא ישולם לקבלן בנפרד. במחיר הקומפלטהתשלום עבור ביצוע תכנית בקרת האיכות נכלל 

סופק תוכנית בקרת איכות במועד האמור בהסכם, יהיה המזמין רשאי לספק במידה ולא ת

 25%תוכנית בקרת איכות ובקר איכות לעבודת הקבלן במקום הקבלן, והקבלן יחוייב בעלות + 

 תקורה מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין בקשר לכך.  

 

 ת ומעבד 

לן על חשבונו מעבדה)ות( הקב יזמיןבמשך כל תקופת הביצוע בהתאם לתכנית בקרת איכות 

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

לבקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתוכניות כולל התוכנית לבקרת 

 .האיכות

 

 אתר התארגנות הקבלן 

לשימושו באתר שיהיה מתאים באם ירצה הקבלן, יקים ויתחזק באתר העבודות מבנה 

לעבודתו. זאת, במקום שיאושר על ידי המנהל, ולפי הדרישות המפורטות להלן והוראות 

המנהל, כל היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם 

  באחריות הקבלן.
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. יהיה חלק ממחיר הקומפלטבניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא 

 הציוד יהיה רכוש הקבלן. 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר לקמפינג בוקק 

התשלום עבור כל העבודות הכלולות במכרז זה יהיה קומפלט, הכל כמפורט  

 בהצעת המחיר המצורפת למכרז.

ת שכר ההסכם כולל את כל ההוצאות והעלויות של הקבלן מכל מין וסוג שהוא, לרבות: עבודו

היתרי חפירה, תאומים,  והשגת התארגנות והקמת אתר התארגנות, עבודות הכנה, הכנת

אישורים, עבודות עפר, בנית דרכי גישה ופירוקן לאחר סיום עבודה, בנית משטחי עבודה לצורכי 

העמדת הציוד ותנועה של כלים, קניה, שכירות, הובלת ושימוש בציוד, ופינויו מאתר עבודה, 

 סדריהתכנון ואישור יצוע עבודות, חומרים, אמצעים הזהרה ובטיחות, שמירה, החזקתו בזמן ב

דראווינג -, שופתנועה לצורך ובמסגרת עבודות הפרויקט, מדידות, הכנת תכניות עבודהוהכוונות 

[SHD]  ועדות, שרטוטים, החזר אתרי עבודה לקדמותו, טיפול בתשתיות הקיימות לרבות

מערכות ניקוז או תמלחת, עבודות אחזקת כבישים ודרכים בזמן או שאיבה של  אמוצצינורות 

במפרט  הביצוע כולל ניקיון ותיקונים, הסדרי תנועה זמניים, שילוט וכל יתר עבודות, מוזכרות

 לביצוע עבודה בצורה תקינה וסדירה. זה ויותר העבודות שנדרשות

 הצעת מחיר    

מכי ההזמנה. מובהר כי הצעת המחיר על הקבלן למלא את טבלת הצעת המחיר, המצורפת למס

מורכבת בעיקרה מביצוע העבודות על פי מפרט זה במחיר קומפלט, כמפורט במסמך הצעת 

 המחיר.
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 עבודות עפר  – 01פרק 

 

 כללי  

עבודות הפיתוח עבודות העפר בסעיף זה כוללות את העבודות הדרושות לביצוע   א.
פרגולות, מדרכות ומשטחים, סככת כגון סככות צל, להתקנת מתקנים בקמפינג 

 מציל, המשמשים לביסוס יסודות המתקנים בקרקע.

עבודות עפר, והפרקים   01כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק  ב.
 הרלוונטיים במפרט הכללי, התוכניות ומסמך זה.

 - 40פרק בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור ב ג.
 עבודות פיתוח. 

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

מיקום כל היסודות ייקבע על ידי מודד מוסמך שיהיה נוכח גם בזמן הנחת היסודות  ו.
 .ככל שידרשו הטרומיים

 

 סילוק פסולת 

מרחק שהוא, למקום שפך מאושר ע"י הרשות  פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל
האזורית.  טיפול עם הרשות, בקבלת היתר למקום שפך, ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. תשלום 
אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע"י  הקבלן  על חשבונו.  במידה והקבלן לא יפעל ע"פ הוראות 

 וזז משכר הקבלן.המפקח, המפקח יפעיל קבלן משנה להרחקת פסולת והתשלום יק
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
 

 כללי 

עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות, עפ"י הוראות המפרט הכללי הבין משרדי 
על כל חלקיו  118, ת"י 896,ת"י 466מוקדמות( ולפי ת"י  - 00ללא הפניות לפרק  02)ובמיוחד פרק 

 ו/או כל תקן רלוונטי. 

כל יציקת בטון, הקבל יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות יהיו לפני 
מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו בקר האיכות של הקבלן והמפקח. אישורו של המפקח בנדון 
לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפתו עקב טעות או 

ולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים. במידה והמפקח ידרוש, החלפת קלקול בגלל פע
 )פרוק ויציקה מחדש( האלמנט תהיה על חשבון הקבלן.

 תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו טובים.

 
 עבודות בטון יצוק באתר 

 כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים:
  בכ"כ 19.1.200סעיף  -ניוםיאלומקירות בטון נמוכים כבסיס לגדר 

 בכ"כ 40.1.041ע"פ סעיף  -יסודות למתקני הצללה 

  בכ"כ 08.01.0180סעיף  –יסודות לעמודי תאורה 

 

 תערובות בטון 

במהלך תקופת ההתארגנות, הקבלן יגיש למפקח תערובת בטון אשר תתוכנן ע"י טכנולוג הבטון 
של המפעל המאושר. התערובת תועבר לאישור יועץ הבטון של הפרויקט והקבלן יידרש לבצע 

 בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת למפרט המיוחד. 
 

 בטון רזה .א
. תערובת הבטון תועבר לאישור המפקח. 5"בסומך  15-הבטון רזה 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 סיגיםעל בסיס  40-בן תערובת בטו 
 

 ק"ג/מ"ק B42.5 CEMIII – 380צמנט סיגים מסוג  .1

 ק"ג/מ"ק 100במינון של אפר פחם  .2

 מ"מ 19 –אגרגט מרבי "עדש"  .3

מ"מ(  0-1.2מ"מ( וחול ) 0-9מ"מ(. מודרג ) 9-19מקטעי אגרגטים: עדש ) 3סה"כ  .4

 ביחסים שיבטיחו רציפות, דירוג ועבידות גבוה.

 שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים גבוה. .5

 מכמות הצמנט. 2%במינון  CNCIמוסף אנטיקורוזיבי  .6

 מכמות הצמנט. 0.1% - 0.2%תקשרות מוסף מעכב ה .7
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 מ"מ. 450-650שירוע )במבחן שירוע תקני( הבטון יהיה  .8

 מרבי. 0.45יחס מים / צמנט  .9

 7, 38, 60חוזק הבטון ייבדק בגיל   .10

 גרם/מ"ק. 600מ"מ במינון  12סיבי פוליפרופילן  .11

: ממוצע קו חדירת המים 26התערובת תוכננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת"י  .12

מדגמים  3מ"מ. יש לקחת לפחות  35מ"מ ודוגמא בודדת מקסימום ממוצע   30

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

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

לא יעמדו תהיה  יום 28דוגמאות  ולשמור  את מדגמי הבדיקה. במידה ותוצאות 

יום, התוצאה הקובעת. בכל התכונות ישמר עיקרון בדיקת הבטון הקשוי  60תוצאת 

 5חלק  26בדומה לבדיקת חוזק הבטון . בדיקות חדירות מתבצעות בהתאם לת"י 

 .205סעיף 

 

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

התערובת תהה זהה לתערובת ב' לעיל למטע העובדה כי הקבלן יידרש להוסיף מוסף 
 מ"ק. 1-ק"ג ל 1-1.2במינון  VMAמלכד כגון 

 
 תהליך היציקה 

בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכות ולתא  .א
 את היציקה בהתאם להנחיות פרוגראמת האיכות.

ר ויברטור אחד חלופי בנוסף לכמות הויברטורים אשר הוגדרה בכל יציקה יהיו באת .ב
 בקטע ניסוי.

האיכות ומנהל היציקה לא תתבצע טרם התקבל אישור יציקה וללא נוכחות בקר  .ג
 העבודה מטעם הקבלן.

מטר. הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד  2.4גובה נפילה חופשית של הבטון לא יעלה על  .ד
 משאבה. בטון  המחובר לצינור גמיש ו/או ב

יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם המנהל פרויקט /  .ה
המתכנן. מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי ויופיע בתוכנית העבודה של 

 (.METHOD STATEMENTהקבלן )

מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה בתוך חפירה, היציקה  תתבצע  תמיד עם  .ו
לא אם יאושר במפורש בכתב על ידי רשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אתבניות. לא תו

המתכנן או על פי הנחיות של המנהל פרויקט  .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 

עקב האווירה הקורוזיבית באתר זה,  בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו/או סדיקה מובהר כי 
בבטון, הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר יקבל את אישור בקר האיכות, מנהל הפרויקט והמתכנן 

 )בהתאם לחומרת הליקוי(.
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 הקבלן יידרש לתקן על חשבונו את הליקויים השונים לשביעות רצון המפקח.  

ואופן היישום יוגשו לאישור המפקח. במידה והתיקון לא יקנה לאלמנט את הקיים חומר התיקון 
אליו תוכנן, המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את האלמנט לאלתר ולצקת אלמנט חדש 

 במקומו והכול ע"ח הקבלן.

 

 אשפרה  

ה ועל הקבלן לבצע את האשפר 0205תת פרק  - 02העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 
 ימים לפחות. 7האזור. משך האשפרה המתאימה לתנאי 

 

 יציקה בטמפרטורות גבוהות 

 .1923אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת"י 

מעלות, אלא אם יתקבל  30אין לבצע יציקת בטונים  במשך היום כאשר הטמפ' בחוץ  עולה על 
 לכך אישור המתכנן מראש ובכתב. 

לערך, ובתנאי שיתקבל אישור  17:00בבוקר לערך ולאחר שעה  9שר לתכנן את היציקה עד אפ
 המלונות והרשויות לעבודה בשעות אלו.

 

 יסודות עוברים ובדלים 

ס"מ , הכול לפי  5יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע ע ל ידי שכבה של בטון רזה בעובי 
במגע עם הקרקע הקורוזיבית בהתאם להנחיות תוכנית. תחתית ופני יסודות  יאטמו להגנה 

 .05המפרט הכללי הבין משרדי פרק 

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכדומה 

לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל  התושבות ממתכת, 
את הביצוע עם כל קבלני החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. יש לתאם 

המשנה הפועלים באתר. לא תורשה חציבה בבטון לשם התקנה מאוחרת של אלמנטים מבוטנים. 
במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסויים, הבטון יפורק והקבלן ייצוק אלמנט חדש )עם כל 

 הפרטים הנדרשים( ע"ח הבלעדי. צנרת, פתחים בקירות/תקרות למעבר צנרת.

 

 ות לצינורותיציקת עטיפ 

בהתאם לתוכניות ובמקרה ונדרש, יורה המנהל פרויקט על צורך בעטיפת צינור בבטון יצוק. לפני 
היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון יצוק או טרום ועל גבי 
ה משטח הבטון )קורת היסוד( התחתון, שיישארו בבטון העטיפה לאחר היציקה. הקבלן יהי

אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה בזמן היציקה והריטוט. סוג 
 התמיכות, המרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את אישור המנהל פרויקט מראש.

 פני הצינורות יהיו שלמים, ללא קרעים/נקבים, נקיים מכל לכלוך, צבע, שומן ו/או כל חומר אחר
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לדאוג שהבטון יעטוף היטב את הצינורות ללא יצירת כיסי חצץ וחללים ריקים, בזמן היציקה יש 
וכן שהבטון ירוטט היטב, בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון, עד לקבלת מגע הדוק  וטוב יותר 

 בין הצינורות והבטון.

 על הקבלן לקבל מראש את אישור המנהל פרויקט לאמצעי שיינקט על מנת שהצינור לא "יצוף"
 בזמן היציקה והריטוט. אישור המנהל פרויקט אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לנ"ל.

הבטון יונח ביציקה אחת כפי שיקבע המנהל פרויקט. יש לתת לכל קטע שנוצק כנ"ל להבשיל לפני 
 יציקת הקטע הבא. זמן ההבשלה ייקבע עפ"י התקנים. 

 יורשו.תפרי עבודה או הפסקות יציקה אופקיים לא 

 

 פלדת הזיון 

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות התקנים 
הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים 

ים בהן מ"מ. במידה ובתוכניות הביצוע יופיעו אלמנט 75-לחלוטין כסוי מוטות הזיון  לא יקטן מ
 מ"מ כאמור, המפקח יפנה למתכנן ויקבל הנחיות לביצוע האלמנט. 75הנחייה לביצוע פחות מ 

שעות לפני יציקתם בבטון, ינוקו מחול וממלחים  12-ממוטות הזיון שיהיו מונחים באתר יותר 
 באמצעות מים מתוקים בלחץ. 
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 עבודות איטום – 05פרק 
 

 דרישות כלליות 

 , אלא אם נאמר אחרת.05יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק כל העבודות  

 אחריות הקבלן לאיטום 

הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת המתקן לכך שכל 
עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה 

אותם ואת כל הקלקולים והנזקים  שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי על הקבלן לתקן 
 הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

 כללי 

 טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים. .א
ין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו רשום בכל מקום בו מצו .ב

 ערך"'.לידו או "שווה 
ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של  .ג

 יצרן חומרי האיטום.
 

 קרקעיים-איטום תחתית יסודות וקירות תת 

 85/40שכבות זפת חם  2-גרם למ"ר, איטום ב 300בכמות  GS474האיטום כולל: מריחת פרימר 
פליי, דפנות  4ת תיעשה  ע"י הדבקת ניר טול הן. הגנת איטום יסודויוהתקנת רשת אינטרגלס בינ

 סמ'. 2קר בעובי -והגנת היסודות בקל

 תפרים 

 הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המפקח: 

 WF 3תפר בחומר אוטם תפרים מסוג סיקה פלקס , יבוצע הפקית במרצפיםבכל הפסקת יציקה או

PRO  2לרבות פריימר או שווה ערך, בחתךX2 .ס"מ 

 איטום ביטומני 

 הכנת השטח 

לאחר גמר יציקת הקירות יסודות וכו' יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל 
 ס"מ. 2הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים בתערובת 

ממשקל הצמנט(, על השטח להיות  15%" או שו"ע )Mחול, מים ו"סיקה לטקס  3מנט, צ 1של 
 חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום.

 פריימר 

, 1:1על פני הבטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע מדולל במים 
 גר'/מ"ר. 300בכמות 

 התזה ביטומנית 
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של חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע עד לקבלת עובי על גבי הפריימר יש לבצע מריחות 
 מ"מ )שכבה יבשה(. 2שכבה של 

 ס"מ מעל פני הפיתוח. 10-יעלה האיטום עד לגובה של כ בחלק העליון של הקירות

ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר ו/או על גבי ה"רגל"  קרקעיים-בחלק התחתון של הקירות התת
 ודפנותיה.

 הגנת האיטום 

 ס"מ. 3 " או שו"ע להגנת האיטום בעובי של30Fגבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  על

 מילוי חוזר 

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום.

 כללי - איטום צמנטי 

 האיטום יבוצע רק בשטחים המסומנים בתכניות.

 הכנת השטח 

כלוך, אבק, שאריות חומר לא מודבק יש להכין את פני הבטון של האלמנטים, השטח יהיה נקי מל
ס"מ, לסתת אזורי  2וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי הבטון בעומק של 

סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים. יש לסתום את כל החורים, אזורי סגרגציה וכ' בתערובת של 

 כמות הצמנט(.מ 15%" או שוו"ע )Mחול ומים בתוספת "סיקה לטקס  3צמנט,  1

 איטום צמנטי 

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה  3על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע 
בחיבור בין יציקות שונות יש להטביע רצועת ק"ג/מ"ר. 3או שוו"ע בכמות כוללת " 107טופ סיל 

 ס"מ. 10רשת אינטרגלס רוחב של 

 רגמ 

 ן, עץ וכד' בהתאם לתוכניות אדריכלות.ביצוע מילוי חוזר זהיר או חיפוי אב
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 עבודות חשמל ותאורה – 08פרק 
 

 תיאור העבודה  והנחיות כלליות  

 ביצועצוע עבודות תאורת חוץ,  ימפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לב
 ובעל, או ב"כ המזמין"י ע מאושר יהיה החשמל קבלן .הקמפינג במתחם ותשתיות יסודות הארקת

 יהיההחשמל  קבלן, ומאושר, הרלוונטי הפרק פי על, והיקפה העבודה לסוג התאימים הסיווגים כל
 270, 1-א כלליתחשמלאות  160 : הבאים בסיווגים, כאמור הקבלנים ברשם מלא באופן  רשום
 .יחד גם שניהם ,1-א רחובות תאורת

 
 
 הנחיות ומפרטים 

 והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה 
 
מערכות ומתקני תאורה,  02פרק -מתקני חשמל ובקרה, תת - 08מפרט טכני פרק  .1

 במהדורתו האחרונה והעדכנית
 
מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים  .2

 .1989מאלומיניום או פלדה בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט 
 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט  08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  .3
 הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו. 

 
בהוצאת מעצ  1990מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר  .4

 חברה הלאומית לדרכים. 
 

איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא עירוניות מדריך הצבת תמרורים ואמצעי  .5
 בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים.

 
 

 בהוצאתו האחרונה –חוק החשמל  

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  .א

החשמל בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק 
ולכל  08פרק  -למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר  - 1954החשמל תשי"ד,  

אופני מדידה דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי 
 ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

 
סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני  .ב

 שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה.  וכלכלי
 

 מוטבע וברור.  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת  .ג
 
 

 טיב העבודה  

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע 
חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע  -מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תחייב את הקבלן 
וכל , כאשר ולמפרטים לתוכניותר. ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לבצע זאת, כך שיתאים לאמו

מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל,  -דבר הכתוב במפרט 
להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו 
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תאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מ
 אישור סופי ע"י המפקח.

 
 צוות הקבלן  

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן להקצות 
 כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 

שמלאי בעל רישיון ח -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית 
 "הנדסאי". 

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל 
 של העובדים.

 במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר. 
 הקבלן יהיה מאושר לעבודות חברות התקשורת, ויציג מסמך המעיד על כך.

 
 
 העבודהמרכיבי  

 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות. .א
 אין תשתיות תקשורת .ב
אספקה, הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה  .ג

 והשחלת כבלים בצינורות.
 

 אספקה, הובלה והתקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים. .ד
 

וביצוע יסודות בטון/כלונסים לעמודי תאורה רגילים בגבהים כמפורט תכנון  .ה
 בתוכניות.

 
תכנון וביצוע יסודות בטון/כולנסים לעמודי תאורה גבוהים בגבהים כמפורט  .ו

 בתוכניות.
 

אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה רגילים בגבהים המפורטים  .ז
 בתוכניות, כולל זרועות, על יסודות בטון.

צוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני בי .ח
 כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן. –בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח 

 
אספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות מגשי אבטחה, פנסי תאורה כולל כל  .ט

 האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.
 

 רכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.אספקה התקנה וחיבור של מע .י
 

פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם המועצה. לרבות  .יא
 ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות.

 
 התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות. .יב

 
טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים  .יג

 שיתגלו ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.
 

 
 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה 

על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה  .א
 לרבות כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכיו"ב.

 
לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני אישורים אלו מתייחסים  .ב
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מתקנים וציוד, לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור ציוד 
 וחומרים, אישור לתכנון אספקה וכיו"ב.

 
על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים  .ג

העתיקות, רכבת ישראל, המשטרה, , , מקורות, רשות HOTלפרויקט : בזק, ח"ח, 
 הרשות המקומית, מ.ע.צ. וכיו"ב לפני תחילת העבודה.

 
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים  .ד

הנ"ל על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל 
 ולסכן את התנועה בכבישים.אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע 

 
כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  .ה

והרישיונות כלולות במסגרת החוזה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת 
 עבור הטיפול הזה.

 
הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע  .ו

לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה  סיומועד לו קטפרויהעבודה של ה
בטופס "הזמנת הצעות" ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה. לא 

 תינתן לקבלן כל תוספת זמן עבור הטיפול הזה.
 

טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא  .ז
 רכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.תהיה זכות לדרוש או לקבל הא

 
אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז, לא  .ח

 תהיה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.
 

כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו  .ט
 קבלן.הכנדרש יזקפו לחובת 

 
לגבי ביצוע כל עבודות החשמל קבלן הלא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של  .י

על כל שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם רשות אחרת ו/או גורם אחר לביצוע כל 
 העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.

 
אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים  .יא

 שבסעיף לעיל, לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.
 

 כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על הקבלן.  .יב
 

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  .יג
 והרישיונות הנ"ל, כלולות בחוזה.

 
ת באתר. כל נזק הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימו .יד

שיגרום הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י הקבלן ועל 
 בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק. ויישאחשבונו, 

 
 

 אישור שלבי העבודה 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו 
של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל 
שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה 

 או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. לשלב שאושר ו/

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים 
באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות 

עד  -לפי דרישות המפקח  -ך ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצור -נוספות 
לקביעת המיקום הסופי של העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין 
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יתקין הקבלן את העמודים או הארונות  -ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 
 במקומם. 

 
 אישור ציוד ונתונים טכניים 

ור המתכנן והמפקח לציוד אשר הינו נדרש לספק על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את איש
ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון 
התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן 

ימים מיום  10ציוד תהיה תוך הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישור ה
בלת צו התחלת עבודה, לפי המקדים. ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר קחתימת החוזה או ל

העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב 
מלאה מהמתכנן והמפקח. אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות 

לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת 
ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המפקח באתר דוגמאות 

 לקבלת האישור.

 
 ערך.-שווה –חלופה לציוד המוצע  

 את המוצר המוגדר כלשונו.הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק 
 
 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר. .א

 
אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה  .ב

 הצעת החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף.
 

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה  .ג
 זכות עוררין בנדון. 

 
 

 אחריות 

 . שלישי במתקן צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה האחריות : ספק הסר למען

 החומריםד, הציו, המוצרים של התקנה פעולתם ולכושר ולטיב העבודה לטיב אחראי יהיה הקבלן

 . ידו על שסופקו מהם חלק וכל

 חומרים ,עבודה ת,שרופו נורות זה ובכלל פגום אביזר כל והחלפת תיקון משמעותה האחריות

 . סופי וביצוע

 והמזמין מנהל הפרויקט ע"י קבלתו, המתקן אישור מיום החל להלן כמפורט תהיה האחריות
 :כמפורט הפרויקט מנהל ע"י סופית מסירה פרוטוקול וחתימת

 שנים. 5 –לכבלי חשמל  .א
 

 שנים. 10 -גופי תאורה  .ב
 

 שנים.   10 –ציוד הדלקה )דרייברים(  .ג
 
 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. -שנים  10 -עמודי תאורה וזרועות  .ד

 
בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף,  .ה

והכול על חשבון  -בחדש תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 
שעות בימי חול מיום מתן  48הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  
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 ההודעה. 
 

 
   שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות  

 קנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:השלבים להת
 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.

 
 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. .א

 
 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.. .ב

 
 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  .ג

 
במקביל לצנרת  Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה   .ד

 בחפירה.
 

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.  .ה
 

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  .ו
 

 השחלת כבלים.  .ז
 

 אישור המפקח לביצוע.  .ח
 
 

 ותוואי החפירהיסים לעמודי תאורה סימון בס 

על הקבלן לסמן ע"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה 
באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי 

מ' מתיל  5מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר 
 מ' מ מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.  2.5 -צוני של קו חשמל מתח גבוה עילי וחי

 
 חפירות ותעלות 

 במפרט הכללי(  08.02)סעיף 

"עבודות עפר" של המפרט  08.02כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף 
 (.08הכללי למתקני חשמל )

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת
 למרחבי העבודה הדרושים: 

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י הקבלן 
 באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

 
רה של מעבר מעל או מתח עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מק .א

למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור 
בכתב של מהנדס האתר והמפקח. לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את 
 האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.

 
 20שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך  .ב

 ס"מ למטר בצינורות. 10ס"מ למטר בכבלים ועל 
 

ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים  40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  .ג
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להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה 
 מפתיחת כבישים. 

 
ד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפו .ד

ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים  10
 ס"מ.  10בנפרד( בעובי של  

 
קשיח PVC במקרה של מעבר כביש או כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור  .ה

 מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות. 5.4ס"מ עובי דופן  110
 
 

 ביצוע החפירה 

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד וזאת לפני 
שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות 

ייעשה המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר 
ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך  20בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  

הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת 
 לצינור ועד למחצית גובהו.

 
 אישור חפירה ומילוי  

והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח. עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי 
 לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח בכתב.

 
  מילוי 

העדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצורכי מילוי יובא מבחוץ עפר נקי חפשי 
מאבנים, מטין, מחומרים אורגאניים, וכל חומר מזיק אחר העפר המובא והמקור ממנו טעונים 

 אישור המפקח. 

 יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של המפקח. 

 
 ורותצינ 

 במפרט הכללי(  08.03)סעיף  
 

 צינורות לתאורה   

 .1531מ"מ, ת"י  5.4קשיח בע"ד  PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו   110קוטר  .א
 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  110קוטר  .ב
 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  75קוטר  .ג
 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  50קוטר  .ד

 
מ"מ, כל קצוות הצינורות יאטמו  8בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של 

 באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

 
 הנחת צנרת 

וך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק המיותר של הפסולת במשך הנחת צנרת תעשה בת
כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע חול נקי )ים או דיונות או 
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ש"ע באישור המפקח( שיעטוף את הצנרת. עובי  שכבות החול כמתואר בסעיף חפירה/חציבת 
 סימון על פי פרט.  תעלות. מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט

 
 קשיח P.V.Cחיבורי צנרת מסוג  

קרקעיים, יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות -קשיח, תתP.V.C קטעי צינורות פלסטיים מסוג 
תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע 

 בכדי להבטיח אטימות. 

 
 צינורות לתאורה 

 קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא מופות. -צינורות פלסטיים תת

 
 כניסות לתאים 

כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה קצות הצינורות 
יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע 

  בכבלים.

 
 חוטי משיכה 

מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר 
ס"מ למנוע החזרתו לתוך  20התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך 

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית. -הצינור 

באמצעות פקקים  בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו ת:צנר סגירת קצוות
 –אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת שנקבע 

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.

נקיים מפסולת  ולוודא כי הםלפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות  בדיקה וכיסוי:
ומגופים זרים. רק לאחר הבדיקה והעברת מערכת בדיקה )מנדרול( יסגרו קצות הצינורות היטב 
 כאמור בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

 
 סימון ומיפוי 

בהים של פנים הצינורות במספר נקודות לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והג

סימון הצנרת -  AS MADEכדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 
 יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים.

 
 כבלי חשמל 

הכבלים יתאים בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג N2XY הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי 
בעדכונו  547למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה הכבלים יתאימו לת"י 

האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים 
או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה 
ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר 

העתקים( סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק 3תכניות )
 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"(. 10ההתקנה. כל קצוות הכבלים, בחתך של 
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 מעבר-בריכות, תאי 

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו לפי 
 תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן: 

ס"מ, כמות החוליות  50ס"מ ובגובה  80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  .א
כולל  489תהיה בהתאם לעומק הדרוש, כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י 

 שילוט וסמל ע"פ סטנדרט המועצה.

 
 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  .ב

 . 201.1מטיפוס  658חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת"י  3או  2-גוף התא יורכב מ .ג

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית  .ד
ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או  20ינורות יהיו בגובה הצ

 קידוח בלבד.

 החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. .ה

ס"מ. פני החצץ  20ובעובי  1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " .ו
 ית הצנרת. ס"מ מתחת 10 -יהיו נמוכים ב

מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות  .ז
 בתכניות הביצוע.

 Material:GG-20מכסה המותקן במדרכה מרוצפת, יהיה יצוק מדגם  -מכסה שוחה  .ח
. מכסה המותקן במדרכת אספלט 489לפי ת"י  B125העומד בעומס  DIN1691לפי תקן 

 B125" עם מכסה העומד בעומס 33כדגם "כרמל  103.2או בשטח פתוח יהיה מטיפוס 
" של וולפמן" 33, כדגם "כרמל 103.1. מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס 489לפי ת"י 

 60ס"מ לתאים בקוטר  50. פתח המכסה יהיה בקוטר 489לפי ת"י  D400העומד בעומס 
ס"מ. כל המכסים יכללו סמל  60ס"מ יהיה הפתח בקוטר  80ס"מ. בתאים בקוטר 

 המועצה.

 
 יסודות לעמודי תאורה רגילים 

היסודות לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע. על  .א
הקבלן לספק למפקח לפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי 

ורה. על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי התא
הביסוס, לקביעת המידות סופיות של היסודות שידרשו.  החישובים, התוכניות 
והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע 

הביסוס.  מהנדס, המאושר ע"י  יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות
המזמין, אשר בדק ואישר את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב 
מראש, בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות שיקבל מהנ"ל. 
מחיר לתכנון הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה של 

 תו של הקבלן ולא תידרש תוספת על כך.היסודות בהצע
 

יציקת היסודות תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ  .ב
ס"מ  20ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  5הוראות המפקח. גובה היסוד בגינון 

 הקרובה. מתחת לפני הקרקע. באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה
 

 30-מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב 02יציקת בטון תבוצע לפי פרק  .ג
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ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים  30לפחות )
מ"מ מציר היסוד. מקום  5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  3לא תעלה על 

 מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 -מאוזן של היסוד( לא יסטה יותר ממעברי ההספקה )במשטח ה
 

, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני 209.6, סעיף 812הברגים לפי ת"י  .ד
מ"מ, ינוקו מכל שומן  30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4הכנסתם לתוך הבטון. 

או בנזין. בורגי היסוד יגלוונו פחמן או חומר דומה אך לא בנפט -כלור-באמצעות טטרה
 מיקרון או בהתזה.  80אבץ חם 

 
 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת הבטון.  .ה

 
מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה  .ו

ס"מ מתחת  10-הקיים או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ
ס"מ ממפלס הסופי של  10למפלס האספלט ו/או הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו 

 לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים.  הקרקע. המרווח שבין פלטת היסוד
 

אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים  .ז
 כנדרש לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. 

 
 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.  .ח

 
מכון התקנים לתכונות החוזק של על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או  .ט

 הברגים והתאמתם לדרישות התכנון.
 

 
 עמודים וזרועות 

 
 מטר 10עד גובה  עמודי תאורה מפלדה 

 
 הערה: בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן. 

 
 כללי 

ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר, אשר הוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי,  .א
 נמצא תחת ביקורתו. 

 
ובעל תעודת הסמכה של רתכים  ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  .ב

הקבלן/יצרן עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים. על הקבלן לעמוד בדרישות 
 הבאות בנוגע לריתוכים: 

תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד או המומחה  -
 ם.-ייקבעו על ידי מנה"פ בתאום עם  מח' המאור של עיריית י

 .הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של מנה"פ  -

על הקבלן להודיע למנה"פ מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו תימסר לפחות שבוע לפני  -
 הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג המזמין  לפקח על הריתוך. ביצוע

 
 כל העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה. .ג

 
צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. העמוד יתאים לעמידה  .ד

ות יתוכננו עפ"י העומסים . העמודים והזרוע414מטר לשנייה לפי ת"י  47במהירות רוח של 
בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך  414המקובלים לפי ת"י 

 מינימאלי.
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בהוצאתו האחרונה( בהעדר הוראה  812תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י ) .ה

לעומסי רוח יתוכננו ויבדקו  -אחרת, העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים 
מ"ר כל אחד לפחות )שטח מלבני שווה ערך(  0.22פנסים לפחות בשטח  2הפועלים על  
ק"ג כל אחד. כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד.  20.7במשקל של 

בורגי היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם 
 ים יותקנו שני פתחים.מיועד לזרוע אחת או לשת

 
עם הגשת ההצעה למכרז יגיש הקבלן/היצרן תכנית מפורטת של העמוד, של הזרוע )כולל  .ו

חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסודות הבטון לעמודים וחישובים סטטיים מפורטים, 
 .כולל חישוב כוחות הניסוי. רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס

 
ואת הזרועות בתיאום מלא עם מפקח מטעם המזמין  כל רשאי הקבלן לבצע את העמודים  .ז

המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו על ידי מהנדס קונסטרוקטור ישראלי 
 מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. 

 
יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או  .ח

גלוון כגון, ע"י העמקת התבריג וכיו"ב, אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר ה
 ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.

 
או גוף אחר המוסכם על המזמין, תעודה מטעם מכון התקנים על הקבלן להביא על חשבונו  .ט

ולמפרט הזה.  812המאשרת את התאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות ת"י 
עליו יוחלט ע"י  ם-מח' המאור של עיריית יכחות נציג מועד הבדיקות יתואם ויערך בנו

המפקח. במידה וידרשו שינויים בתכנית הביצוע )כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים( הם 
 יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף. 

 
יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות ולהימנע מחבלות,  .י

העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות מכות ושריטות. הרמת 
לא יהיה  ולא בשרשראות או כבלי פלדה. אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.

מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה. כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה 
המפקח, אשר רשאים גם לפסול והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס, 

 את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.
 

של העמודים והזרועות ולהימנע מחבלות,  ש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקהי .יא
מנזקים ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע. הרמת העמודים 

כות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה. כל תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון עם חגורות ר
תותקן על חשבון הקבלן  -כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה  -פגיעה בציפוי 

לפי הוראות המהנדס המפקח, אשר רשאי גם לפסול את העמודים, הבסיסים ואת 
 הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. 

 
טח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על מש .יב

בעמודים. העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים. בין שתי שכבות של עמודים 
תונח שכבה חוצצת. את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע 

 .מפולת וסכנה לאנשים הנמצאים בסביבה
  

יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה וידרשו אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב  .יג
שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכיו"ב( הם יבוצעו ע"י 

 היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכיו"ב.
 

 פירוט 
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די פלדה העמודים יהיו בנויים מפלדה מגולוונת לפי המפרט המיוחד העירוני לעמו .א
פרטים לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם  תכניותוזרועותיהם, לפי 

 האחרונה.
 
צלעות, שיתחברו לעמוד לשם חיזוק.  4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  .ב

 מ"מ לפחות. 8הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 
 
הברגים, האומים, השייבות וכל חלקי המתכת של ציפוי כל  -הגנה בפני שתוך )קורוזיה(  .ג

העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או מוסתרים )מלבד חלקי בורגי העיגון 
שבתוך היסוד, אותם אין הכרח לגלוון(. הציפוי ייעשה בטבילה חמה )גלוון( על פי התקן 

מיקרון  80עובי הציפוי )בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים: פחים וכו':  918הישראלי 
מיקרון  56מיקרון(. ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי  60הדרוש  918לפחות )בניגוד לת"י 

לפחות. כל עבודות הריתוך ייעשו לפני הגלוון. לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן. במקרים 
מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת 

 מיקרון. 56-וליזה, אך עובי בגלוון לא יהיה פחות מהאלקטר
 
הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאים(  .ד

ע"י העמקת התבריג וכד' ללא  -להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון 
בגלוון של החלק פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפק 

ס"מ מאורכו המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים  5 -הבולט מעל היסוד ובתוספת כ
ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, 

מיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים  56 -אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה פחות מ
מגולוונים כנדרש במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד  יסופקו למועצה
 תחתית הבורג.

 
המתכנן ו/או המפקח רשאים לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי יסוד( במקרה כזה על  .ה

לתכונות החוזק של  -מכון התקנים, טכניון  -הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת 
כמו כן גם אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים  הברגים והתאמתם לדרישות התכנון.

דסקיות  8-אומים ו 8בורגי יסוד עם  4אלו מסוג שאינו מחליד. ההזמנה כוללת אספקת 
 לעמוד רגיל שביר כמסומן בתכנית המצורפת, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. 

 
בורגי אלן מ"מ לפחות אשר ייסגר באמצעות  6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  .ו

 שקועים, מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.
 
כל עמוד וכל זרוע יסומן במספר רץ  812סימון העמודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י  .ז

 )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור. 
 
 הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד. .ח
 
 לבורג יחוברו: .ט

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. -

 ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף העמוד(. 10מוליך  -

 ממ"ר למנורה על העמוד. 2.5מוליך הארקה  -

 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה. -
 
 בתוכניות.העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם  .י
 

 הצבת העמודים 
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עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות. במקומות בהם עמודי תאורה יהיו מעבר 
למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם התקנת המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה 

 חשופים ללא הגנה וכל זה כדי למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה.

 העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.

 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים.

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים והדסקיות, 
 כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.

 דיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.באם יהיה צורך להג

בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת החלודה 
וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על 

חר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים יעטפו הברגים כל בורג הבולט עם האומים. לא
זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד  תישפךוהאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן 

ועל החלק התחתון של העמוד עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח זפת 
 ס"מ לפני הצבת העמודים. 30 -חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ

 
 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  

ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו. יש להבטיח שיפועים וסידורי  7-יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ
ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי 

מנירוסטה כנדרש במפרט זה,  לעירייהקיות יסופקו יסוד וכל הברגים האחרים וכן האומים והדס
כאשר האומים המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן 
יגלוונו. יש להבטיח חיץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות וצינורות מפרטינקס או 

ס"מ לפחות,  10ל מ"מ לפחות ובקוטר ש 10שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של 
שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים, 

 האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה )מאושרת על ידי מהנדס 

החיץ ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי היצרן ועל DENSO. כגון של חב' 
בדיקת החיץ תבוצע בנוכחות המפקח. לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאטום את חשבונו. 

ס"מ לפחות מכל  2האומים במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או שווה ערך( לעובי אספלט של 
 צד. 

 
 תאורה בעמוד טחהמגש אב 

 במפרט הכללי(  08.09)סעיף  
 

 המגש יהיה בהתאם לחלופות הבאות:
 
 מועצה אזורית תמר. מבנה פוליקרבונט סטנדרט .א
 

 .A6 ,KA10מא"ז לאבטחה יהיה  דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  .ב
 

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.  SOGEXI  מהדקי .ג
 

ממ"ר,  4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה " .ד
 לפנס.לבורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל 

 
מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל  .ה

אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית 
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 הפרשפן. 
 

 " ומוליך הארקה(.10ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך " 2.5*3כבל   .ו
 

 ם שילוט מושלם.חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד ע .ז
 

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. .ח
 

הערה: מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה 
 סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן. .IEC 898בהתאם לתקן 

 
 
 הארקות למתקן תאורת חוץ 

 
 ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

 
ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת  35מוליך נחושת חשוף בחתך  .א

קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו  2כל העמודים. 
ביחד בנעל כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבורג 

מ"ר לבורג הארקה במגש מ 10הקבוע בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 
 האבטחה. 

 
התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם  .ב

ממ"ר.  35למפורט בתוכניות. לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  
 2מטר לפחות ) 3מ"מ ובאורך  19האלקטרודה תהיה  מפלדה מצופה נחושת בקוטר 

כסה ס"מ עם מ 60מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  1.5יחידות של  
כולל כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט  489לעומס "חצי כבד" לפי ת"י 

 בתכניות. 
 
 

 הארקת יסודות   

 כללי 

 . 1981העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א  .א
 
 טבעת גישור 

טבעת הגישור )מערכת הארקה אופקית( ומערכת הארקה אנכית תבוצענה  .א
ע"י שימוש בברזל פלדה שטוח בחתך מלבני או באמצעות ברזל בחתך עגול 

 )לא מצולע( בקוטר במידות כמפורט בתוכניות. 
 

טבעת הגישור תחובר בריתוך לברזל האנכי מערכת הארקה ובכל אחד  .ב
 2וכים במתקן הארקה יבוצעו ע"י מהכלונסאות ו/או היסודות. כל הרית

 מ"מ. 50מ"מ וביניהם מרווח חפיפה לא מרותך של  50ריתוכים באורך 
 

 פסי הארקה 

מ"מ לפחות או כל מידה אחרת כמצוין  400/50/5יהיו מנחושת בחתך של  .א
ברגים  7בתכנית. בכל פס יוכן בורג לכל מוליך המתחבר אליו בתוספת 

הברגים לחיבור מוליכים אל הפס לא לשימוש בעתיד. בכל מקרה מספר 
ברגים. כאשר הפס מוגן מפני פגיעה מכאנית מותר להתקינו  10 –יקטן מ 

 מ' מהרצפה. 0.5 -נמוך יותר אך לא פחות מ
 
 "קוצים" 
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או  3.5*30יציאות חוץ כפי שמסומנות בתכניות יהיו מפס ברזל מגולוון בחתך של 
 מ"מ כמפורט בתוכניות. 4*50

היה בקופסה מתכתית משוריינת שקועה מותקנת ביציקה עם היציאה מהקיר ת
 שילוט הכל כמתואר בפרטים שבתוכניות הביצוע. 

 
 בדיקות הארקה  

סיום כל ההתקנות תבוצע בדיקת הארקה סופית כולל רציפות והתנגדות  .א
הארקה בהתאם לנדרש בחוק. הבדיקה תיערך על ידי בודק מוסמך שיוזמן על 

 בודק יגיש למפקח תעודת בדיקה החתומה על ידו. ידי הקבלן על חשבונו. ה
 

במידה ותתקבלנה תוצאות שאינן עונות לדרישת יבוצע תגבור למתקן הארקה  .ב
ע"י אלקטרודות אנכיות על פי הנחיות שיתקבלו ע"י המתכנן.  כמות 
האלקטרודות שיבוצעו ועומקן יהיו עד להשגת ערך ההתנגדות הנדרש. 

יידרשו יהיו על חשבון הקבלן ללא תוספת תיקונים והשלמות אלו, אם 
 תשלום.

 
 

 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה 

 כללי 

 
 .מטר טכנולוגיית לד 10גופי התאורה לעמודי תאורה בגבהים עד 

 
 
 דרישות סף לאספקת גופי תאורה 

ספק גופי התאורה יהיה מורשה  ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ ובחו"ל( למתן  .1
 ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי שנדרש במפרט הטכני.שרות, אחריות 

 על הקבלן לצרף הצהרת יצרן בעברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ הנוסח שלהלן: .2
 אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו בישראל. .א
בישראל, אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות למוצרינו  .ב

 לארח המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל.
כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך חברת  .ג

 ___________ בישראל.
 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן 
, בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  חוק החשמל ובדרישות   2.3חלק  20ישראלי 

 המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות. 08פרק 

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק לדרישות תקן 
ם פרוט תצוגת הציוד.  עם כל משלוח , בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים ע2.3חלק  20ישראלי 

 .C.O.C  ,T.O.Cשל פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 
 מטר 10גופי תאורה על עמודים בגובה עד  

 
 כללי 

מטר כמפורט בתוכניות גופי  10לאורך החניון בקמפינג, יותקנו על עמודי התאורה בגבהים עד 

 .AECשל  לד Q3תאורה מדגם 

 . IP66ותא הנורה לפי דרגת מיגון  בחלל האופטי הגוף יהיה מוגן 
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 . I CLASSEחשמלית בדרגת מיגון  הגוף יהיה מוגן 

 /+ מעלות. - 10הגוף יהיה בעל מערכת הטיה של הגוף ביחס לזרוע של 

מבנה מיציקת אלומיניום בלחץ, צבוע בצבע פוליאסטר עמיד בכל תנאי מזג אוויר בגוון התואם 
 לצבע העמוד והזרוע.

פי מעלה עם ציר רוחבי ומאפשרת גישה קלה ונוחה לנורה ולקסטת הציוד הנשלף הדלת נפתחת כל
 מערכת החשמל מתנתקת בפתיחת הגוף.

הציוד מותקן על מגש מחומר מבודד וניתן להחלפה בשטח ללא כלים )ע"י שקע/תקע(. המערכת 

 בין העדשה לרפלקטור. כל שאר הפתחים יאטמו ע"י   אטמיםIP66 האופטית תהיה אטומה 
 לטמפרטורה גבוהה.

 מעלות לפחות. 120-החיווט הפנימי יהיה עם ציפוי סיליקון עמיד ב

 
 מבנה גופי התאורה 

 20מבנה גוף התאורה וכן החומרים המשמשים לייצורו יתאימו לדרישות ת"י  –מבנה וחומרים 
 )מנורות לתאורת כבישים ורחובות(.  2.3חלק 

מבנה גוף התאורה יהיה עשוי מחומר מתכתי )פרו מגנטי( כגון אלומיניום יצוק, אלומיניום משוך, 

, חומרים אחרים המשמשים כחלק מהמבנה החיצוני של הגוף ימוגנו  UVצבוע בצבע מגן ומוגן 
 מקורוזיה ו/או חלודה או שייוצרו מחומרים לא מתכתיים .

י לתא בו מותקן ציוד ההדלקה,  ושניתן לסגור את יצירת הפרדה מלאה בין התא האופט -משמע
 שני החללים בדלת משותפת ו/או בדלתות נפרדות.

הברגים, האומים ושאר האביזרים יהיו עם התקנים למניעת התכופפות והשתחררות  –חלקים 
 בתנודות וברעידות.

ד. למעט חל-כל חלקי הפלדה בגוף התאורה כגון ברגים, טבעות, אומים וכו' יהיו מפלדת אל
ידי ציפוי מתאים -חלקים וברגים המשמשים לחיזוק הזרוע שניתן גם להגן עליהם  מפני חלודה על

 )כגון גלוון באבץ חם(.

 
 הערה  

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר פרקים 

יפוצה כספית ולא תהא לקבלן  מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא
נה תוך כדי ביצוע יתביעות שונות. התשלום לקבלן ייעשה על סמך המדידות המדויקות שתעש

 העבודה ועל סמך התכניות המפורטות. שיטת המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל. 

 
 עדות תכניות 

העתקים מכל  3של עם גמר העבודה, ולפני הגשת חשבון סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט 
התוכניות אשר ביצע כולל מדיה מגנטית. התוכניות יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו, יאושרו ויחתמו 
ע"י מודד מוסמך מטעמו. התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל  תשתית תת"ק אשר בוצעה 

פירוט  ע"י הקבלן במסגרת הפרויקט, פירוט מדויק ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות
אלה מהווה  תכניותחתכי כבלים, מספרי עמודים, גובה עמודים והספק נורות בפנסים.  מסירת 
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תנאי לקבלת תעודת גמר. ביצוע התוכנית יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל תוספת 

 . AS MADE  תכניותבגין ביצוע 

 

   כללי  -אופני מדידה ותשלום  

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע  00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  .א
. תיאור הפריטים והעבודות במחיר הקומפלטלסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, כלול 

בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או 
 . במחיר הקומפלטטים כלולים המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפר

במחיר כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול  .ב
: בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הם הקומפלט

באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים 
של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת האחרים: פתיחה 

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; -קווים תת
 אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  -במקרה ורשום "אספקה בלבד"  .ג
עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר המחיר הוא  -והתקנה" 
 הדרושים. 

 באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף כולל .ד
את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות מסוג 

 כל שהוא.

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם הסימונים  -בנוסף לאמור במפרט הכללי  .ה
הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים בעזרת )שלטי 

 פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים(. 

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה,  .ו
לקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת פיצול ח

 .במחיר הקומפלטאישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול 

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה בצורה  .ז
 הקומפלט.במחיר תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו 

 אלא אם מצוין אחרת.  -אספקה, התקנה וחיבור  מחיר הקומפלט כולל .ח

 
  תכולות הסעיפים 

 שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:  תכולות סעיפי העבודה
 

כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג  הסעיף חפירת תעלות: .א
קרקע באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי 

ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית לשיעור הדוק  20החפירה סתימה והידוק בשכבות של 
וק עודפי אדמה, העבודה . החזרת השטח לקדמותו וסילMOD AASHTOלפי  %95של 

כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות 
  סטנדרטיות של המזמין.

 
 

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך  :כביש פתיחת .ב
אומטיים חפירה ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכאניים ופנ

לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות 
המצעים ואספלט הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט 

 במפרט הטכני.  
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כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות  הסעיף :פתיחת מדרכה/שביל .ג
ה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק ובכלל ז

וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול 
 כמפורט במפרט הטכני.  

 

 
כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל  הסעיף :צינורות מגן מובילים לכבלים .ד

כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור 
 מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 8למשיכה 

 
אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,  :צינור פי.וי.סי. .ה

אטמים, פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום 
 . 858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן  4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר " 08.00.04

 
ג החומר והמידות סו 08.00.04אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום  :צינורות .ו

 כמפורט בכתב הכמויות. 
 

 כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  הסעיף :תאי מעבר .ז
  489מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י. 
  658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י. 
  .תקרה לתא מעבר 
  .הכנת צנרת כניסה לתאים 
 כולל חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ בתחתית התא  הסעיף

 הכל לפי תכניות פרט. 
 

מחה מטעם ורוקציה מהיסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מהנדס קונסט יסודות לעמודים: .ח
ת תכנון , לרבות קבלת אישור מנה"פ והתאמהקומפלטהקבלן ועל חשבונו כלול במחיר 
כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה  הסעיףהביסוס במידת הצורך. כמו כן 

חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת 
, בורגי היסוד מתאימים והכנסתם, הרכבת מסגרת, השחלת 30-תבניות עץ, יציקת בטון ב

ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים  שרוולים ומעברים לכבלים כולל
בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. יסוד בטון: יסוד לעמוד 

 ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית.  08.00.33תאורה כמפורט בפריט תשלום 
 

כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור  הסעיף :קרקעיים-כבלים תת .ט
שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי 
הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. המדידה לפי מטר 

-להתקנה תת 08.00.19: כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום קרקעי-כבל תתאורך. 
 לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג 

 
אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום  :כבל נחושת שזור .י

 בחתך כמפורט בכתב הכמויות. 08.00.18
 

כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות  הסעיף :גופי תאורה )פנסים( .יא
כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונת )במעבר  לגופי תאורה פנסי לד עם דרייבר מובנה .

 -1000-ממ"ר ל N2XY 3*2.5תת"ק בלבד יכלול רשת הגנה(. כולל הספקה והתקנת כבל 
וולט בתוך העמוד כולל חיבורי החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל 

 זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס.. 
 

כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז  הסעיף :מגשי אבטחה .יב
  חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט.

 
 

אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין  מחיר הקומפלט כולל עמודים וזרועות מפלדה .יג
וכן כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך 

 גת וכו'.בדיקת הסגסו
  עמודים רגילים 
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 זרועות יחידות וכפולות 
 .שרשרת לדלת תא אביזרים 

 
. מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, 08.00.34: כמפורט בפריט תשלום זרועות .יד

את האביזרים, את הייצור, את הצביעה, את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות 
ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או בהתאם לדרישות מפרט זה. המדידה 

  E).והבליטה   Hכפולה(, ובציון האורך )הגובה
כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן  .טו

ועל חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את 
 הפריטים הנ"ל.

 20-יום ל 365תמחור תאורה הזמנית הינו שדה ליממה )חושב לאומדן  :תאורה זמנית .טז
שדות( , כולל את כל הציוד הנדרש עד להפעלה מלאה ותקנית של המתקן )יסוד בטונדה, 

חיבורים, תיל נושא, עוגנים, עמודי תמיכה  קופסתזרוע, פנס, נורה, עמוד עץ, כבלים, 
ת השדות לכל תקופה )יום, שבוע ,חודש, שנה( כאשר וכיוב'(. המזמין רשאי להזמין א

 התשלום ליממה כאמור, המחיר לשדה כולל הפעלה ותחזוקה, הספקה הובלה והתקנה.
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 עבודות צביעה – 11פרק 
 

  טיח אקרילי לקירות נמוכים בהיקף מבנה שירותים 

 בכ"כ 19.1.200ע"פ סעיף הקומפלט  כלול במחיר

 אדריכל הנוףגוון טיח לאישור  

 יישום טיח ע"פ מפרט המצורף כנספח למפרט זה
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 מסגרות חרש וסכוך – 19פרק 
   40.1.190, 40.1.041,  20.1.210, 20.1.200 :סעיפים בכ"כ

 

 כללי 

 :חוף קמפינג –בוקק פרק זה מתייחס לגלוון וצביעה של מס' אלמנטי הצללה במתחם עין 

 מעל שוקת מים פרגולה  .א

 פרגולה ע"ג גג מבנה שירותים טרומי. .ב

 גדר היקפית למבנה שירותים עם שלד פלדה .ג

 ט לגלוון וצביעה של עמודי תאורהמפר מו כן, הפרק כוללכ .ד

 

 חם גלוון 

עם קירור אוויר בלבד )ו/או  918הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט בהתאם לת"י  .א
ה בעל מערכת ניהול ויר בלבד(. מפעל הגלוון יהיעם קירור או ISO 1461בהתאם לתקן 

 .ISO 9002ומוסמכת לתקן  איכות מאושרת
 

יש לתאם מראש עם מפעל הגלוון לפני מסירת החלקים לגלוון, שהחלקים המגולוונים 
המיועדים לצביעה יעברו במפעל הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד, ולא קירור באמבט 

 מים.

מתאים לגלוון חם. בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם, יש  הפלדה תהייה בהרכב כימי .ב
לתת למפעל הגלוון דוגמא לצורך גלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי 

 מתאים לגלוון חם.

o  .יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה ובנושא הכנות לגלוון 

o  פלדה מתאימה לגלוון באבץ חם היאFE 360  .או שוו"ע 

o תכולת סיליקון(Si)  ותכולת הזרחן 0.03% -בפלדה תהייה פחות מ ,(P) פחות מ- 
0.024%. 

o לחלופין, תכולת סיליקון(Si)   ותכולת זרחן 0.25%לבין  0.14%תהייה בין ,(P) 
 .0.035% -פחות מ

o .הקבלן אחראי שהפלדה תתאים לגלוון באבץ חם 

 .עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגלוון .ג

 

באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים באמצעים מכאניים בלבד )לא בחיתוך בלהבה(  .ד
לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם מפעל הגלוון.  אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם 

 חללים אטומים.

לפני מסירה לגלוון חם, יש להכין חורי ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון ובקדח  .ה
בלבד. לדוגמא: קידוח בפרופילים )בכיפות( האוטמות את ראשי או  מ"מ 14בקוטר עד 

קצוות הפרופילים. באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד 
 בברגים או באומים למתקן יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל. 
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ות יועץ ו/או לפי הורא CO2מ"מ לפחות. הריתוכים יהיו  2יש לעגל קצוות לרדיוס  .ו
הרס, ויהיו היקפיים ומלאים, כולל -הריתוך, ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל

 הורדת פיקים ונתזי ריתוך.

חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה. אין לעבוד בלהבה, אלא רק בעיבוד מכני /  .ז
 שבבי. 

 צרים.כל הריתוכים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים 

לפני תהליך הגלוון יהיו פני השטח נקיים משבבים, סיגי ריתוך )שלקות ריתוך(, נתזי  .ח
 הרס(, זפת ובטון. -ריתוך, צבע )לרבות צבע סימון, וצבע שנשאר מהבדיקות ללא

o  חלקי פלדה ישלחו למפעל הגלוון ללא זיהומים כמו צבע, צבע סימון, זפת, סיגי
 ריתוך )"שלקה"( וכו'.

o  הסרת נתזי ריתוך, שלקות ריתוך וצבע סימון הם באחריות מפעל המתכת לפני
 המשלוח לגלוון. 

 היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגלוון. .ט

 לפחות. 918עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י  .י

 ון, ושיירי פלקס.הגלוון ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות, חספוסים, קוצי גלו .יא

o  .לאחר הגלוון יש להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא יורגשו חספוסים 

o  במידה ויהיה צורך בליטוש, הדבר ייעשה באמצעות דסקת נייר לטש או דסקה
 . M3מחומר פלסטי 

o .)אין להשתמש בדסק השחזה. רצוי להשתמש בשופין )פצירה 

o ת במפעל הגלוון באופן מקצועי וכהכנה יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון חריגו
 לפני צביעה. 
התחלת עבודות צביעה תבוצע רק לאחר שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון, 

 לפני שטיפת חול וצביעה.

 -אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )חיתוך, קידוח, ריתוך וכו'( בקונסטרוקציה  .יב
 יש צורך בתיקון הגלוון. -במפעל או באתר 

o ן של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני או מכני יסודי לדרגה התיקוSt 3  לפחות לפי
ס"מ לפחות מעבר לאזור התיקון, ליטוש, ומיד  5במרחק של  ISO 8501-1תקן 

 SSPCרכיבי עשיר אבץ -לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד אפוקסי דו
 מיקרון. 100לעובי יבש כולל של 

o  בכל מקרה, סוג צבע היסוד עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח, ויכיל
אבץ ממשקל המוצקים. תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות  82%לפחות 

 .ISO 1461המובאות בתקן 

o רכיבי(.-)אין לתקן גלוון, לאחר ריתוך, בצבע אלומיניום סינתטי חד 

ש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ, באופן חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ י .יג
 שיאפשר מגע חופשי של אוויר בחלקים, ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.

 

 הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון, לפני מסירה למפעל הצביעה. .יד

 לאחר גלוון יבוצע במפעל הגלוון קירור אוויר בלבד. .טו

 .(DROSS), ואבץ קשה (FLUX) מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים .טז
מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק, בעל צבע אחיד, ללא שטחים מחוספסים וללא 

אבץ -נטיפים עם קצוות חדים. על מפעל הגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר
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וקוצי גלוון לפני מסירתם למפעל הצביעה. אם נתגלו פגמים בגלוון או בציפוי, כגון עובי 
לא יאושרו  -מן הנדרש, או שכבות סיגים, או שאריות תלחים או קוצי אבץ פחות 

 הרכיבים לצביעה והרכבה.

 יש לבצע בדיקה של הגלוון החם במפעל הגלוון לפני מסירת החלקים המגולוונים לצביעה.  .יז
כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת שטח 

 נת השטח לפני צביעה, בדיקת טיב הצביעה והאריזה למשלוח.לצביעה, בדיקה של הכ

פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים  .יח
 ובנופשים.

 

 איטום חורי הגלוון )במפעל הצביעה( 

עקרונית, איטום חורי הגלוון וחריצים / מרווחים צרים ייעשה בריתוך אטימה לפני  .א
 צביעה.

לאחר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ  .ב
מתהליך הגלוון החם בעזרת ריתוך או באישור המנהל בעזרת חומר אטימה פוליסולפידי 

 .PPG PR-1750 B-11/2רכיבי בהברשה, למשל: -דו

סוד, אם אין אפשרות לרתך, עבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע י .ג
, שהוא מרק עדין לפחחות Stucco Cremeבמרק פוליאסטר מקצועי למכוניות, לדוגמא: 

 (.  08-9233777 -)טל.   וצבע רכב.

 

 ברגים, אומים, דסקות, ומוטות הברגה 

ברגים, מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות, וחייבים אישור המתכנן  .א
 (.5.6, וברגיי עיגון 8.8)כללית, ברגים יהיו והקונסטרוקטור לסוג החומר, חוזק וציפוי. 

 .Type 3.1 EN 10204כל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה מהיצרן המקורי לפי  .ב

מגולוונים בגלוון תרמודיפוזי לפי ת"י   8.8ומעלה יהיו בחוזק  M16ברגיי קונסטרוקציה  .ג
 . (Silicate Sealer)מיקרון לפחות + איטום סיליקטי  45לעובי  4271

בקרת איכות הגלוון: יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי. יש לקבל תעודת  .ד
 בחינה גם לביצוע האיטום הסיליקטי.

היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי מדידות עובי ציפוי אבץ והידבקות, כולל על דגמים  .ה
יצרן לאישור שטוחים מלווים לכל מנת ייצור, אשר יוגשו יחד עם תעודות האיכות מה

 הפקוח.

אין להשתמש בברגים, מוטות הברגה, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )אין להשתמש  .ו
 בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי(.

קשיחים מגולוונים )ברגים, אומים, דסקות(, יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר עבודות  .ז
ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני להכנת שטח 

בגוון  PEאו אפיטמרין סולקוט( ובשכבת פוליאוריטן עליונה טמגלס  80)אקופוקסי 
 הסביבה.

רגים, דסקות ואומים מגולוונים במערכת צבע הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הב
ועליון פוליאוריטן  80מיקרון, המורכבת משתי שכבות אקופוקסי  300אפוקסי בעובי 

 בגוון הנדרש. PEטמגלס 

הברגים ייסגרו באמצעות שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיצית ולפי  התוכניות  .ח
כה בשיטת מדידת הסיבוב. הקצה והנחיות הקונסטרוקטור.  סגירת הברגים תעשה בדרי

 החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות.
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 לפחות.  A4 (316)ברגים ואומים בתוך המים יהיו ברגים ואומים פלב"מ  .ט
באלמנטים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור המהנדס והמפקח מראש לחומר וחוזק 

נון קורוזיה של מאמצים בבורגי פלב"מ רגילים, בורגי פלב"מ, עקב חשש לסידוק במנג
 במאמץ גבוה וחום.

 גם את ברגיי הפלב"מ יש לצבוע באפוקסי לאחר הרכבה.

 

 דרישות לאישור מפעל הצביעה 

יש לאשר מראש את מפעל הצביעה, בק"א של מפעל הצביעה,  ואת החומרים, צבעים  .א
 ומדללים.

 ר מראש על ידי יועץ הקורוזיה והמנהל. החומרים יהיו כמופיע במפרט זה או שוו"ע מאוש
הצביעה תבוצע בחומרים מאושרים ע"י הרשויות המוסמכות מהיבט בטיחות, אקולוגיה 

 וגהות, ושאושרו ע"י המזמין מבחינה מקצועית.

מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה לגלוון חם, ויקבל  .ב
 וון ולפני צביעה. את אישור המהנדס לפני מסירה לגל

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".

 ISOרת איכות מאושרת לפי קבלן הצבע / מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בק .ג
9002. 

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש לפיקוח דוחות בחינת עבודות הצביעה לכל מנת  .ד
 של חומרי גלם, ופגי תוקף. COCביצוע, אישורי התאמה 

 מעובי הצבע היבש הנומינלי. 80%אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת  .ה
מעובי הפילם היבש הנומינלי, בתנאי  100% לבין 80%ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין 

 שעובי צבע יבש ממוצע באזור הוא שווה או מעל לעובי הפילם היבש הנומינלי.

בנוסף למערכת בקרת האיכות העצמאית של מפעל הצביעה, יבוצע פיקוח עליון על  .ו
 הצביעה על ידי המזמין. 

הצביעה, ואינו פוטר את מפעל פיקוח עליון זה אינו בא במקום בקרת האיכות של מפעל 
  הצבע מאחריותו המלאה בעניין איכות העבודה ועמידות מערכות ההגנה מקורוזיה.

במפעל הצביעה נדרשת הפרדה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים )הכנת שטח  .ז
 לפני צביעה(  לבין אזור הצביעה. הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה, במקום מוגן וסגור. 

 השתמש באוויר דחוס ללא רטיבות, מים ושמן. יש ל

 יש להשתמש במייבש אוויר מתאים, בנוסף למלכודות מים ושמן. .ח

הניקוי האברזיבי ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים. יש להשתמש בחומרי שחיקה  .ט
מאושרים מראש ובכתב על ידי משרד העבודה ועל ידי הפיקוח , ואשר  Gritsאברזיביים 

 החספוס והניקיון הנדרשת במפרט הטכני. אין להשתמש בבזלת.  יוצרים את דרגת
 יש לקבל תעודות טיב מהספק לכל מנת חומר אברזיבי. 

עבודות הצביעה במפעל הצביעה, ייעשו באולם ו/או שטח סגור מתחת סככה ללא חשיפה  .י
לרוחות, גשם ושמש. החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון או אספלט 

  C 350תאים מהרצפה. טמפרטורת המתכת לא תעלה עלבגובה מ

יש למרוח בעזרת מברשת ריתוכים, פינות חדות ואזורים קשים להתזה בשכבות פספוס   .יא
STRIPE COATS  .בצבעי יסוד, ביניים ועליון.  אין להרשות נזילות צבע 

 מספר שכבות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש הכולל שמופיע במפרטים. 

 ימים לפחות.  4זמן ייבוש / הקשיה לפני אריזה ולפני הובלה של החלקים לשטח  .יב
 אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכתב של המפקח באתר.
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למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים, ומקום  מסודר לאחסון  .יג
 כלים.

מערכת ניקוי גרגירים,  -ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה 
מערבלים מכאניים ופניאומטיים לצבעים, מערכת שקילה, מערכת צביעה ומכשירי 

 בדיקה ובקרת איכות עם אישור תקינות ע"י גורם חוץ, על פי הצורך.

עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כל החלקים לצורך הובלה לשטח,  .יד
דיקתם לאחר הרכבה באתר )כולל צביעת ברגים וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים וב

מיקרון  300מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה לאחר ניקוי במערכת אפוקסי בעובי 
 לפחות(. 

אין להשתמש בברגים, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )אין להשתמש בציפוי אבץ  .טו
 אלקטרוליטי(.

פעל הצביעה לפני התחלת יש לזמן את המפקח למפעל המתכת לפני מסירה לגלוון, ולמ .טז
 צביעה.

יש לבצע צביעות קטע ניסוי לאישור מוקדם של תהליכי  -טיפוס לצביעה -בדיקות אב .יז
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 

 בקרת האיכות של הקבלן.ו

 

 תנאים אטמוספריים לצביעה )לחות וטמפרטורה( 

 .C 150. טמפרטורת המתכת מעל 85%הלחות היחסית תהייה מתחת  .א

 (.Tלפחות מעל לנקודת הטל ) C 30טמפרטורת המתכת תהיה  .ב
 

 הובלה, אריזה ואחסון 

חסון החלקים באתר ומהלך הקבלן  יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח, א .א
 ההרכבה. 

באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה )עם  .ב
 הפרדה בין החלקים(. 

 במקום מתאים, מסודר וישר.  האחסון באתר יהיה אך ורק .ג

 בעזרת חגורות רחבות, לא מתכתיות.העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות  .ד

 העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות מתכת.אין להרשות  .ה
 

 תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה 

קבלן המתכת אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה, אחסון, הרכבה או ריתוך  .א
 במקום. 

לא תאושר הרכבת קונסטרוקציה כל שהיא ללא שבוצעו בה כל תיקוני הצבע הנדרשים 
 ן ועל חשבונו.בשטח על ידי הקבל

עבודות תיקוני הצביעה יבוצעו אך ורק על ידי צבעים בעלי ניסיון מוכח בצביעה של צבעי  .ב
רכיבים, ועל חשבון הקבלן. כל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח כמפורט במפרט -אפוקסי דו

 תיקוני הצבע.

-ASTM D 5162הקבלן יבצע בדיקות "הולידיי דטקטור" של כל תיקוני הצבע באתר לפי  .ג
01, Method A וולט, עם ספוג רטוב. יש לתקן  90, בעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמוך
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 כל פריצה בציפוי לפי המפרט. יש לבצע קטע ניסיוני לאישור המתכנן ויועץ הקורוזיה.
 

 מערכות צבע  

 רכיבי ופוליאוריטן על גלוון חם(-צביעה על גלוון )מערכת דופלקס אפוקסי דו .א

 מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת –גלוון צביעה על גבי  .ב

o  להלן מערכת הצבע לאלמנטים מגולוונים בחום לאחר שטיפת גרגירים של שטח
 פני הגלוון.

o  היכן שהגלוון החם יפגע ובריתוכים יש להשחיז ולחספס השטח וליישם צבע יסוד
 SSPC .(SBV 62%)רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן -אפוקסי דו

o ון תיעשה לפני הופעת חלודה לבנה ) תחמוצות אבץ(.צביעה של השטח המגולו 

o  במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה, יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים
 מתוקים.

 

 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה 

לפחות, כולל ביצוע ריתוכים  Grade 3 : (ISO 8501-3)גמר עבודות מתכת במפעל המתכת  .א
מ"מ  2מלאים וחלקים, הסרת כל נתזי הריתוך, עיגול כל הקצוות והפינות לרדיוס מעל 

לפחות. הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון, ב"קוטר" חור 
 מ"מ. 14מירבי עד 

ׁ אקוקלין  .ב חר כך שטיפה במים וא , 2230ניקוי ראשוני של השטח: יבוצע עם תמיסת סבון 
מתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור. חובה לשטוף בקיטור לפני שטיפת גרגירים 

.!!! 
 SSPC-SP7- brush. שטיפה אברזיבית  Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1)הכנת שטח 

off   עם גרגירים מינרליים משוננים עדיניםFine Grits ( שאינם מכילים -30לא מתכתיים ,)
כלורידים, ובלחץ אוויר נמוך, להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני הגלוון. השטח המגולוון 

 נראים כמו: אבק, שמן, גריז, עיבוי ומלחים.-יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא

 או קורונדום )אלומינה(.  SUPAFINE, ג'בלסט A1למשל, גרגירים שוחקים  יורוגריט  .ג

, מרחק פייה של 300בר, זווית התזה:  2.5-4אוויר: מ"מ, לחץ  0.2-0.5גודל חלקיקים:  .ד
 מטר.                       0.5-0.8 -התזה מפני השטח: כ

. נישוב Ry5מיקרון,  Comparator G-Fine ,15-25: (ISO 8503-2)חספוס שטח פני הגלוון  .ה
 ושאיבת אבק.

 .1: רמת אבק לא תעלה על דרגה (ISO 8502-3)בדיקת אבק עם סרט שקוף  .ו

 mg/m2 20: מוליכות מקסימאלית מותרת  (ISO 8502-9)דיקת מלחים מסיסים במים ב .ז
NaCl. 

 

 התחלת צביעה 

 צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון.  .א

 שעות מגמר חספוס פני שטח הגלוון.  4 -אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ .ב

 והניקוי.הצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת השטח  .ג
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מערכת  הצבע על גלוון: )יצרן "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המנהל  .ד
 והפקוח(  

 , בעוביSBV 45%רכיבי לפלדה וגלוון, -, צבע יסוד אפוקסי דו649-050"אפוגל" קוד  -יסוד  .ה
 .9642מיקרון בלבד. גוון בז'  40-50

מיו" קוד  80או "אקופוקסי  640-655אלומיניום" קוד  80"אקופוקסי  -ביניים ראשון  .ו
 מיקרון. 125-150, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים,  עובי-, אפוקסי פוליאמיד רב640-654

עובי וגבה -, אפוקסי פוליאמיד רב640-650" קוד  RAL 7035 80"אקופוקסי  -ביניים שני  .ז
 מיקרון, בגוון אפור בהיר. 125-150, בעובי SBV 78%מוצקים, 

, צבע עליון פוליאוריתני 39x-xxx, קוד PEטמגלס  -קו המים( עליון )שטחים מעל  .ח
מיקרון לפחות, בשכבה אחת או שתיים עד  50, בעובי SBV 50%אליפטי, -פוליאסטר

יסופק  PEקבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי האדריכל וברק משי או מבריק. )טמגלס 
Ready Made.) 

מיקרון + מריחות במברשת  350-400ן(: סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי )מעל הגלוו .ט
 לאחר כל שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות, כמפורט להלן:

o  כולל טמגלס  350מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע( מיקרוןPE.) 

o  מיקרון לפחות )אין צורך בעליון טמגלס  400מתחת למים עובי צבעPE  ממש
 (. 80ה  נוספת של אקופוקסי מתחת למים, אבל במקומו יש ליישם שכב

o  מתחתית העמודים ועד גובה מטר מעל הקרקע ו/או מעל המים עובי מערכת
 . PE)מיקרון לפחות )כולל טמגלס  400הצבע 

 .נס רק מעט לתוך המים ולתוך הקרקע, ייכPEאפשר שצבע עליון טמגלס  .י

 

 הערות 

רכיבי עשיר אבץ -תיקוני גלוון חם בריתוכים, יעשו במריחות במברשת של צבע אפוקסי דו .א
SSPC  2בעוביx60  מיקרון,  לאחר  ניקוי מכני מקומיSt 3  וחספוס יסודי של פני השטח

 במלטשת עם בד שמיר.  
 אבץ בפילם היבש, לפי משקל.  80%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו

הצביעה יאטום את החורים מתהליך הגלוון החם במרק אפוקסי מתאים או בחומר  קבלן .ב
אטימה והדבקה פוליסולפיד או בעזרת מרק פוליאסטר מתאים, לפני תחילת הצביעה או 

 לאחר צבע היסוד.

 . Recoatableאפוגל הוא צבע  .ג

 48לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות של  .ד
 שעות.

 80, שכבות אקופוקסי Stripe Coatsקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של   .ה
 מ"מ מינימום מכל צד.  25מיקרון,   60אלומיניום נוספות בעובי 

-מיו )אפור-אלומיניום, אקופוקסי 80)למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי  .ו
 (.RAL7035בהיר -)אפור 80כהה( ואקופוקסי 

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה יקבע על Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס  .ז
 ידי המזמין.

"   RAL 7035 80מיו", ו"אקופוקסי -80אלומיניום", "אקופוקסי  80במקום "אקופוקסי  .ח
מיו" -ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום", אפיטמרין "סולקוט

 , בהתאמה.RAL 7035"ט ואפיטמרין "סולקו
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ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון אחיד, עובי  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס  .ט
 .Ready Madeירכש  PEוכיסוי מלא. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס 

 )בקיץ(. 10או  11: מדלל PEמדלל מומלץ עבור טמגלס  .י

בועות "פקפק", לשים גומי או  לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון .יא
 קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, שינוע ואחסון.

 ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה, שינוע והובלה. 4יש לחכות  .יב

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור  .יג

ת היישום של , והוראוMSDS, גיליונות בטיחות PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  .יד
 יצרן הצבע.

 

 מפרט תיקוני צבע בריתוכים, ותיקון גלוון חם.  

ו שו"ע מאושר )יצרן "טמבור" א up-Touchמערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים  .א
 מראש ע"י המזמין(

 SBV)מיקרון. ) 2x50, בעובי SSPCרכיבי עשיר אבץ לפי תקן -יסוד אפוקסי דו –יסוד  .ב
62%. 

 מיקרון. 125-150מיו", בעובי  80אלומיניום" או "אקופוקסי  80"אקופוקסי  -ביניים  .ג
(SBV 78%). 

 בהיר.-מיקרון בגוון אפור 125-150", בעובי RAL 7035 80"אקופוקסי  -ביניים  .ד
(SBV 78%). 

, בגוון לפי (SBV 50%)מיקרון,  50, בעובי PEטמגלס  -עליון )שטחים מעל קו המים(  .ה
 .Ready Madeיסופק  PEמבריק. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  האדריכל וברק משי או

 

 הערות 

 מיקרון. 400-450 -סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה: כ .א

 השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה. .ב

 אבץ בפילם היבש, לפי משקל. 80%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו .ג

יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים. יש לקרוא ולעבוד לפי דפי  .ד
 של יצרן הצבע. , והוראות היישוםMSDS, גיליונות הבטיחות PDSהנתונים 

 

 נוהל תיקוני צבע 

-1שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מלחים וניקוי במדלל נקי  .א
 GES" של חברת 2230לדוגמא, ניקוי בדטרגנט "אקוקלין  להסרת שומנים וייבוש. 32

נים, גריז ( ושטיפה במים מתוקים לשתייה בלחץ גבוה, להסרת שומ809 -070)קוד טמבור 
 pHיש לשטוף היטב את שאריות חומר הניקוי מהשטח עד קבלת ומלחים, וייבוש השטח. 

 , ולייבש.ניטרלי

 לפחות. יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני השטח.  St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  .ב

 2x50בעובי  SSPCרכיבי עשיר אבץ -תיקוני גלוון חם, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דו .ג
 חר חספוס מכני וניקוי יסודי.מיקרון לא
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ס"מ לפחות בבד שמיר מס'  5 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ .ד
 מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקינים.  15. חספוס של 60או  40

צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים / צביעה במערכת לפי המפרט לעובי  .ה
 המקורי.

שה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי לפי בהבר .ו
 המפרט.

 ,ASTM D 5162-01הקבלן יבדוק באתר תיקוני צבע בעזרת מכשיר בדיקת הולידיי לפי   .ז
Test Method A -Low Voltage Wet Sponge  רציפות -וולט.  יש לתקן כל אי 90במתח

 בציפוי.

 ליטר(. 5עד  2.5קטנות של צבע לתיקונים )מומלץ להשתמש בערכות  .ח

 חבורים עם ברגים  

 45הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים תרמודיפוזי )בעובי אבץ 
מיקרון לפחות( במידות תקניות, והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים 

 עה שלהם לאחר הרכבה כלול במחיר הקונסטרוקציה.לקטרי הברגים. מחיר הברגים והצבי

 

 חיבורי עיגון 

עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגיי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות ו/או כפי 
שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש 

אום. הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקציית הפלדה לחבר, ויוברג מעליו באמצעות 
אליהם  -לשם ביטון לאלמנטים בטון, ויהיה אחראי להתקנה מדויקת של כל העוגנים בשטח 

דיוק -מיועדת להתחבר קונסטרוקציית הפלדה. בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי
ליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. במיקום, או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן וע

 מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה.

     

 אריזה ושינוע 

 יש לארוז את חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות בהובלה ופירוק. .א

פק פוליאתילן שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט הדבקה.  -המוצרים יארזו בשרוולי פק .ב
הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי. שינוע ייעשה במשאיות בין החלקים תהייה 

ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית ובצורה שתימנע פגיעה בצבע. 
תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי עובדי צביעה מקצועיים ומיומנים, 

מערכת צבע הקיימת והגוון. ליטוש האזור הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו סוג 
הרכבה ותיקוני צבע תיעשה על ידי בעלי מקצוע מאומנים. לעובדי הצביעה יהיה ניסיון 

רכיבי, ציוד ואמצעים מתאימים לערבוב חלק א' וחלק ב' -מוכח ביישום צבע אפוקסי דו
 ביחסי ערבוב נכונים.

 עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע. 

 עץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר.יש לזמן את יו .ג

 

 גלוון וצביעה של עמודי תאורה  

 ויעברו קירור אוויר במפעל הגלוון החם. 918עמודי תאורה יהיו מגולוונים בחום לפי ת"י  .א

 מ"מ לפחות. ראה פרק גלוון חם. 2המסגר יוודא לעגל פינות וקצוות לרדיוס  .ב
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בשלוש שכבות אבקה. יש להשתמש באבקות  הצביעה של עמודי התאורה תבוצע באבקה .ג
 בלבד: הלןל המופיעות במפרט

 

 לעמודי תאורה מגולוונים בשלוש שכבות אבקה איכותיות TB108  צבע 

 הבאות 

של הגלוון, ושטיפה יסודית במים מתוקים  2230הכנת שטח: שטיפה בסבון אקוקלין  .א
 , וייבוש מלא.ניטרלי pHלסילוק כול שאריות הסבון, קבלת 

 Ultrafine non-metallic gritניקוי אברזיבי בגרגירים עדינים לא מתכתיים וללא כלורידים  .ב
 מיקרון והורדת הברק.  25-35מ"מ( בלחץ נמוך לקבלת חספוס של  0.8עד  0.2)

 ( מגמר ניקוי החול.1יש להתחיל בצביעה לא יאוחר מבערך כשעה אחת ) .ג
 להלןבאחת מהמערכות  צביעה

 ש שכבות תבוצע עם הצבעים הבאים:הצביעה באבקה בשלו .ד

 

 AXALTA   מערכת צבע מאושרת 

 Zero Zinc Degassingמאושרת מראש,  Barrierאבקת אפוקסי  -שכבה ראשונה  .א
AXALTA  מיקרון לפחות. 70-80לעובי 

 Zero Zinc Degassing AXALTAמאושרת מראש,  Barrierאבקת אפוקסי  -שכבה שנייה  .ב
 מיקרון לפחות.  70-80לעובי 

, תוצרת 7700", סדרה 20פוליאסטר טהור "סופר דור -אבקת סופר -שכבה שלישית  .ג
 מיקרון בגוון מאושר על ידי האדריכל לפחות. 70-80אוניברקול או טמבור, לעובי 

 מיקרון מעל הגלוון. 210-240סה"כ: עובי צבע  .ד

 

 ת צבע חלופית מאושרת "אוניברקול"מערכו 

-70לבן, עובי  9002 בגוון ראל 9400סדרה  שכבתי-רב אפוקסי פנולי יסוד -שכבה ראשונה  .א
 מיקרון. 80

 70-80לבן, עובי  9002 בגוון ראל 9400סדרה  שכבתי-רב אפוקסי פנולי יסוד -שכבה שנייה  .ב
 מיקרון.

 70-80בלבד(, עובי  20דור -)סופר 7700פוליאסטר משופר סדרה -סופר –שכבה שלישית  .ג
 מיקרון.

 מיקרון מעל הגלוון. 210-240בע סה"כ: עובי צ .ד

 

 לסביבה ימית FBEמערכת "אפלון" של  

 לפחות. מיקרון 160, בעובי FBE-4יסוד אפוקסי  -שכבת ראשונה  .א

 מיקרון. 80, בעובי 7700בלבד, סדרה  20פוליאסטר סופר דור  -שכבה שנייה   .ב
 

 מיקרון מעל הגלוון. 240עובי צבע סה"כ:  .ג
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 בקרת איכות 

 של פני השטח למציאת פגמים בצבע ותיקונם.בדיקה ויזואלית  .א

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע. .ב

באמצעות משרט במרווחים  ASTM D 3359 - Test Method B/ הידבקות   בדיקות אדהזיה .ג
 מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. 2של 

 ASTM D 5162 Test Method A - Low Voltage Wet Sponge atבדיקת הולידיי דטקטור .ד
90V  טיפוס ולסדרה הראשונה, ובהמשך מדגמית.-לאב 

הקבלן יגיש למפקח את דו"חות בחינת הצביעה של הקבלן, כולל פירוט שכבות הצבע  .ה
השונות, מספרי מנה לאבקות, תאריכים וכל תוצאות הבחינה )תוצאות בדיקות עובי צבע, 

 רציפות(.-ידבקות / אדהזיה, בדיקות הולידיי / בדיקת איבדיקת ה

 תיקונים מקומיים יבוצעו בצבע רטוב, באישור המפקח.  .ו

 

 אריזה 

מפעל הצביעה יארוז את המוצרים בהתאם למוצר על ידי לוחות הפרדה, עטיפת ניילון 
 וקרטון, על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה לאתר, ובאחסון.

 

 (Touch-upהרכבה באתר ) תיקון צבע פגום לאחר 

 400רכיבי אמרלוק -ליטוש בנייר לטש עדין והתזה או הברשה של צבע יסוד אפוקסי דו .א
תוצרת "טמבור", ועליו צבע  80של "נירלט" או אפוקסי אפיטמרין סולקוט או אקופוקסי 

" תוצרת "טמבור" PEרכיבי פוליאוריטני "נירוגלס" תוצרת "נירלט" או "טמגלס -דו
 מראה אחיד.לקבלת 

לסיכום הצביעה באבקה, מאושר רק הצבעים לעיל עם הגשת דוח בחינה מלא של תהליך  .ב
דגמים נלווים במקביל לתהליך  2הצביעה, עם תעודות על מנות הצבעים, ועם הכנת 

 הצביעה לבדיקה. 

 על הקבלן לאשר מראש את האבקות לשימוש. .ג

 

 יצבעו במערכת צבע רטובה גדרות להולכי רגל 

רכיבי ופוליאוריטן על גלוון חם(, ראה פרק -על גלוון )מערכת דופלקס אפוקסי דוצביעה 
 קודם.

כל החלקים של הגדר יהיו מגולוונים בחום ע"י טבילה באמבט באבץ חם לאחר הייצור,  .א
 .918לפי ת"י 

רכיבי -הגדר תיצבע במערכת צבע רטובה על גלוון )מערכת דופלקס אפוקסי דו .ב
 חם(.ופוליאוריטן על גלוון 

o  108רק באישור מיוחד ניתן יהיה לצבוע לפי מפרט צבעTB  המעודכן )צביעה
אלקטרוסטטית של גלוון חם בשלש שכבות אבקה המאושרות מראש כמופיע 

 לעיל(.

 בלבד. יש לצבוע הברגים לאחר הרכבה.(A4) 316לחיבור חלקי הגדר ישמשו ברגיי פלב"מ  .ג
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 קורתיב 

עונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, ט
המלאכה, בקורתו הסופית של המנהל לפני הבאתם למקום העבודה. אשור להבאתם 

רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס ולאחר שבוצעו בהם  יינתןלמקום החדש 
כל התיקונים שנדרשו על ידו. כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י 

)בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות  1225בודק מומחה, על פי דרישות ת"י 
 ישא בעלות הבדיקות.ומחה. הקבלן ימדגמיות אחרות( לפי הנחיות הבודק המ

 

 הרכבה 

על הקבלן לסייר באתר הבנייה ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות להובלה ולאחסון ודרכי 
ההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך 

רות בחיבור שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשו
בין האלמנטים 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 בעבודה והן כדי למנוע התהוותם של מאמצים, 

י מחושבים, בחלקים הנושאים. מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן. בלת
האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה 

 במשך כל תקופת ההרכבה. 

ת כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו. האחריו
 לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על חשבונו.

 

 תכניות עבודה מפורטות 

עזר עבודה מפורטות. אשר יכילו בתוכם את פרטי אביזרי ה תכניותהקבלן יגיש לאישור המנהל 
 וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.

 

 קונסטרוקצית הפלדה 

ית, אחסנת, הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם, כולל את בני קומפלט המחיר .א
"קומפלט" )יחידות שלמות*(. הכוללת את כל מרכיבי  תימדדקונסטרוקציית הפלדה 

האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה, הגלוון, הצביעה לפי הפירוט לעיל, השינוע, 
 .   ההרכבה, הביסוס וכל המפורט בפרקים, ובסעיפים הרלוונטיים למפרט הטכני המיוחד

את ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים  מחיר הקומפלט כולל .ב
 לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'.

 הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן. .ג

 -חלקי קונסטרוקציה, הנמדדים ביחידות שלמות, יכללו את פלטות העיגון והחיבור  .ד
 הצמודים להם.

 גילוון וצביעה.המחיר כולל  .ה

 

 גדר היקפית ושערים במתחם השירותים 
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 19.1.210, 19.1.200סעיף בכ"כ  

ניום על בסיס קיר יעשויות משלד פלדה בחיפוי אלומגדרות ושערים סביב השירותים  .א
 . 204גיליון  12,13פרט בחיפוי טיח אקרילי בטון 

רט בתכנית הביצוע  עמודי הגדר ע"פ המפוקירות ולהעבודה תכלול הכנה וביסוס בטון ל .ב
 ]מגולם במחיר היחידה[ 

 .םהאדריכליוהפרטים הספקה, והתקנת גדר האלומיניום  ע"פ התכנון  .ג

, סוג הצירים והמנעול יש להגיש לאישור יוצגו תכניות ייצור לאישור קונסט' ואדר' .ד
 .האדריכל

  מ' 5על הקבלן לקבל את אישור האדר' והקונסטרוקטור לקטע  מבוצע לדוגמה באורך  .ה
 לכל פרט לפני המשך העבודה טרם ביצוע העבודה

 

 ניוםאלומימפרט גדר  

כלומר עם ציפוי אנודייז  AA30לפחות. רצוי   AA25פרופיל אלומיניום נדרש עם אנודייז  -
 מיקרון.. 30ואיטום אנטי קורוזיבי  AA25מיקרון  25בעובי לפחות 

.(Sulphuric Anodizing , minimum 25 microns coating thickness AA25 or AA30) 

לפחות(  AA25או ( AA30  מאולגן. הפרופיל יקבל אלגון T5-6063הפרופילים יהיו מחומר  -
   )אלגון(. 325כרומט לפי תקן ישראלי : ת"י -ואיטום בי

 25-30נדרש לקבל תעודות בחינה מיצרן האלומיניום לחומר ולעובי האנודייז לפחות   -
ציון סוג האיטום נגד קורוזיה. אין לאשר ללא תעודות מיקרון, שעמיד בתקן הנדון ועם 

 בחינה והתאמה.

 לבחירת האדריכל –אנודייז  -
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 עבודות פיתוח – 40פרק 
 

 כללי 

כל העבודות והפריטים יבוצעו בהתאם לרשום במפרט הכללי, מפרט זה ובתכניות. מחירי  .א
היחידה כוללים את כל העבודות והחומרים הרשומים בפרוט בפרק זה להלן ולפי המפורט 

 בתכניות. 

את הייצור, האספקה, ההובלה, אחסון נאות באתר העבודה,  כולל מחיר הקומפלט .ב
הרשומים בפרק זה. כמו כן, הפריטים הקיימים באתר וההרכבה במקום של הפריטים 

את כל עבודות ההכנה, הפירוק,  כוללמחיר הקומפלט בירם למקום חדש, ושיש להע
התיקון, צביעה מחדש, איטום היסוד, ההשלמה, ההובלה, השמירה, ההתאמה וההרכבה 

 כנדרש. מחיר היחידה כולל גם את העבודה בתוך מים.

 

 באבנים משתלבותשבילים מרוצפים  

 51.5.070, 40.1.010,40.01.015סעיף בכ"כ   -

במפרט הכללי.  40.05.04באזורים אשר יוגדרו, יניח הקבלן אבנים משתלבות לפי פרק  -
הדוגמא להנחת הרצוף תינתן סמוך לבצוע העבודה. האבן המשתלבת תונח על גבי מצע 

רים בהם ידרוש זאת המפקח, ס"מ. לפני תחילת עבודות הריצוף באזו 4חול ים נקי בעובי 
מ"ר לפי הנחיית האדריכל. אישור דוגמת הריצוף  5יבצע הקבלן דוגמאות ריצוף בגודל 

 ע"י האדריכל הוא תנאי להמשך עבודות הריצוף ע"י הקבלן.

ביצוע דוגמאות רצוף כמפורט לעיל. המחיר כולל הנחה של  הקומפלוכמו כן כלול במחיר  -
. השלמות תבוצענה באבן מנוסרת, לא יותר שימוש כל דוגמה שתבחר ע"י האדריכל

לפי הנחיות היצרן על משטח  -. סילרהקומפלטבגיליוטינה. מחיר הניסור כלול במחיר 
 הריצוף.

ע"י האדריכלית(,  שיידרשהמחיר כולל את אספקת האבן )ולא משנה הטיפוס והגוון  -
ס"מ,  40דק בעובי לרבות עבודות עפר לביצוע השביל, לרבות שתית מהודקת, מצע מהו

 חגורות הבטון עם זיון ומצע חול. 

 

 בנית דרך חירום/שביל נגישות לקמפינג 

  40.1.010,40.01.015סעיף בכ"כ   -

לצורכי הגעת רכבי חירום כגון: אמבולנס, כיבוי אש, משטרה וכו' יבנה הקבלן דרך חירום  -
 -ו 40לי, פרקים כמפורט בתכניות. בנית דרך חירום תבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכל

 ופרקים הרלוונטיים במפרט זה.   51

 .תהיה בהמשך לדרך החרום מחוף דוד הדרך -

ית קיסריה של חברת אקרשטיין או ש"ע, רדגם כורכ 30/30/7יש להשתמש באבן בגודל  -
 טון.  20מחוזקת לרכב במשקל של עד 
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ס"מ של  30/50/20אבן הצד לדרך זו תהיה אבן גן חברונית בגוון גרניט אפור במידות  -
 חברת אקרשטיין או ש"ע.

 באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח המעידה על סוג האבן לפרויקט זה. -

סילר, חגורות בטון מזויין וזיון איטום  ס"מ , 40מצע מהודק בעובי  חול, שתית מהודקת, -
 ביטומני של היסוד כלול במחיר היחידה.

 

  סילר 

, תוצרת חברת יעקובי 35968על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג "אבן סילר", מק"ט 
או שו"ע. לפני הצביעה יש לנקות את השטח מאבק ושומנים. הצביעה תיעשה בשתי שכבות. 
שיטת הצביעה תהיה במברשת, רולר או ריסוס, הכל בהתאם להוראות היצרן. ) מחיר הסילר 

 (.הקומפלטמגולם במחיר 

 

 (הצללה מעל שוקת שתיה -16מצללה ) פרט  

 40.1.041סעיף בכ"כ 

 כולל: הקומפלט מחיר

 הכנת התשתית בקרקע. .1
 . היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני. 40-יציקת יסודות מבטון ב .2
 אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות. .3
פלדה, על עמודיהן. כל קונסטרוקצית הפלדה  מצינורותייצור, אספקת והרכבת מצללות  .4

 תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט והאדריכל.
עם פנים חלקות ופינות קטומות. מריחת  40-השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב .5

 שתי שכבות של איטום צמנטי )שכבה לבנה ושכבה אפורה(.
 כסוי ביריעות .6

 

 (203 ןבגיליו 10פרט ) יריעות סככות צל 

  40.1.260סעיף בכ"כ  

 

 כללי 

 חדשות ע"פ הפירוט הבא: PVCעל כל סככות הצל יותקנו יריעות  -

  העבודה כוללת אספקת והתקנת קירוי לקונסטרוקציה קיימת הקמפינג בבד
PVC. 

 תפירת הבד לפי דוגמא 

 תפירת לולאות ורצועות בד לבנות לקשירת האבזמים 

  הקונסטרוקציה.סגירת האבזמים ומתיחת הבד ע"ג 
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  קשירת קצוות הרצועות הלבנות ע"י אבזם נוסף כמפורט כך שלא יהיו קצוות
 ס"מ. 5עודפים באורך של מעל 

 ישור הפרט על כל חלקיו ע"י אדריכל נוף, קונסטרוקטור ומזמין העבודה.א 

  באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים על הבד , על האבזמים ועל
 החיבורים.

 

 PVC-המפרט יריעת  

 באחריות היצרן לספק תעודת מכון התקנים לגבי טיב הבד לפי כל המפרט הרצ"ב.-יריעה -

 UVאו מחומר שווה איכות מאושר, מוגן  902דגם        PVC  Ferrariהיריעה תהיה  מ -
 מותאם לתנאי מזג אויר קיצוניים.

 היריעה אטומה למים -

 daN 30/30חוזק קריעה  -

 ס"מ 5ל   daN 280/280כושר מתיחה  -

 ס"מ  5ל     daN 9חוזק קריעה לאחר הלחמה  -

 גר' למ"ר -850משקל היריעה  -

תעודה מס'  5093היריעה תכלול חומרים מעכבי בעירה מתאימים לפי תקו ישראלי ת"י ,  -
861126069  

שנים אחריות על היריעה כנגד התפוררות כולל מתנאי מזג אויר קיצוניים ורוחות,  10 -
 למעט  וונדליזם

 

 יבוראופן הח 

תהיינה מחוברות לכל אורך דופן המסגרת באמצעות פרט חיבור פסגון  P.V.Cיריעות  -
וסגור בהלחמה, ומוצמד לרצועות מתיחה תקניות, לפי פרט   P.V.Cהמושחל בתוך שרוול 

 מיוחד. 

 ס"מ לאורך הבד. 20החיבורים יותקנו במרחקים שאינם עולים על  -

ולקונסטרוקטור דוגמת פרט חיבור לפני ייצור, לצורך באחריות הקבלן לספק למתכננים  -
 אישור.

 

 חוט התפירה  

 .UVב עמיד שיהא ובלבד ערך שווה ", או U.V.R-N.W 138 # 22-TKTשם המוצר:  -
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 4 -ס"מ ועוד קיפול לאותו הכיוון ברוחב כ 1 -בקצה הבד יבוצע קיפול אחיד וישר ברוחב כ -
 ס"מ.

 שלוש שכבות בד.התפירה תתבצע בקצה הקיפולים ע"ג  -

 באזורי חיבור הרצועות תבוצע תפירה כפולה. -

 ס"מ. 5/  230חוזק קריעה לתפירה: מינ'  -

 

 האבזם 

או ש"ע עם צד משונן   ITW NEXUSתוצרת חברת   SuperLock SLL 25ABשם המוצר:  -
 צבע לבן או מדברי לאישור אדריכל.

 

SuperLoc COLOR   A B C D 

SLL 25 White 25.5 33 40 13 

 

 אבזם לקשירת קצה 
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או ש"ע צבע לבן או מדברי   ITW NEXUSתוצרת חברת   MAKO TGשם המוצר:  -
 לאישור אדריכל.

   

 

 COLOR A B C D 

MAKO TG 
25 

White 25.8 33.3 20.8 5.9 

 

 רצועות ניילון חלקות 

 שתהא רצועה להציע תכונות הרצועה שנדרשו לעיל, על הקבלן  לכל שם המוצר:  מעבר -
 ס"מ 2.5רוחב הרצועה:   UV-ב עמידה

 

 צבע לבן, קצה גזור ומחומם בצורה ישרה ומדויקת למניעת פרימת הרצועה.  -

 ס"מ. 30מרחק בין הרצועות  -
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 תמונות להמחשה 

 

 מבט כללי תפירה ואבזם – 1תמונה 

 

 

 

 הגדלה - 2תמונה 

 

 ריהוט גן 

 לים, אשפתונים, מעצורי רכבספס 



 ושיקום רצועת החוף מצומת עין בוקק עד למלון דוד העבודות להגנ

 

- 57 - 

על הקבלן להביא דוגמא לשטח ולקבל אישור לפני רכישה של כל  –רהוט חוץ לפי מק"ט  -
 הנדרש. 

על הקבלן להציג בפני האדר' והמפקח את כל החומרים  –רהוט חוץ לפי פרט מיוחד  -
 המרכיבים את האלמנט ולקבל אישור על התאמתם לפרט.

כב מאלמנטים החוזרים על יש להכין דוגמא של הפריט כולו או חלקו, במידה והפריט מור -
 לאישור. –עצמם 

 יש לתאם גוונים ולהביא דוגמא של הגוון המאושר. -

 עפ"י הנחיות קונסטרוקטור. –ביסוס המתקנים  -

 כל חלקי המתכת חייבים לעבור טיפול המתאים לעמידות בקו ים ראשון. -

 כל חלקי העץ חייבים לעבור טיפול לעמידות בתנאי קו ים ראשון. -

אספקה, הובלה והתקנה לפי הוראת היצרן, ובאישור המפקח באתר.   העבודה כוללת -
 באחריות הקבלן לתקן כל נזק שייגרם לסביבת המתקן לאחר ההתקנה.

 

  אשפתון רותם 

  40.1.150סעיף בכ"כ  

תוצרת  שחם אריכא או ש"ע גמר בטון כורכרי מסותת. כולל עיגון לפי הוראות היצרן, 
 .19לפי פרט 

 הכנת שתית -

 מבטון מזוייןיסוד  -

 איטום ביטומני של היסוד -

 ' האדריכל.נכואספקה, עיגון והרכבת אשפתונים לפי ת -

 

 מערכת ישיבה  

 40.1.315סעיף בכ"כ  

 מערכת ישיבה מדגם "חורש" של חברת "שחם אריכא" או ש"ע -

 גמר בטון כורכרי  -

 כולל צביעה לסביבה ימית. -

 כולל הובלה, הרכבה וביסוס לפי הוראות היצרן.  -
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 שוקת לשתייה  

  40.1.280סעיף בכ"כ  

 מדגם "פארק" של חברת "שחם אריכא" או ש"ע לשתייהשוקת  -

 גמר בטון כורכרי מסותת -

 כולל צביעה לסביבה ימית.  -

 כולל הובלה, הרכבה וביסוס לפי הוראות היצרן.  -

 

 עמוד מחסום לרכב  

 40.1.140/150סעיף בכ"כ  

 

 אדריכליעמוד מחסום מתקפל וקבוע לפי פרט  

 סדר פעולות: -

o הכנת השתית 

o יסוד בטון מזויין 

o איטום היסוד 

o אספקת והרכבת עמוד מחסום 

 

 פח טמון  

  40.1.120סעיף בכ"כ  

 של חברת ש.י.א אשקלון או ש"ע 1פח טמון מדגם  -

 כולל צביעה לסביבה ימית.  -

 האדריכלגוון לבחירת  -

 כולל הובלה, הרכבה וביסוס לפי הוראות היצרן.  -

  

 דגם מואב לקרוי המבנה    פרגולה  

 40.1.190סעיף בכ"כ  
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הפרגולה לקרוי המבנה לפי הפרט, פרגולה מותאמת למבנה "מואב" תוצרת "שחם  .1
 . אריכא" או ש"ע, עשויה מפלדה מגולוונת בעובי ע"פ קונסט'

 מעוגנת על גג המבנה, לאישור קונסטרוקטור.  .2

 הכל לפי הפרטים. .3

ולקרקע, כולל צביעה בהתאם למפרט המיוחד לצביעה המחיר כולל כולל עיגון למבנה  .4
 ימית.

 המבנים ביחס לקונסטרוקציה הפלדה.יש לבצע מדידות מקדימות ובדיקת התאמה של  .5

 יות ייצור לאישור האדר' והקונסט'יש להציג תכנ .6

 לבחירת האדריכלגוון  .7
 

 שורת סלעים  

 בהקף הפרויקט וסביב החנייה

 40.1.300סעיף בכ"כ  

בהקף המתחם והחנייה תבוצע כשהיא מונחת באופן יציב לפי התכנון  שורת הסלעים -
 בשפוע שהוגדר בתוכניות.

 אספקת סלעים ובנייתם תעשה בהתאם לפרט ולמפרט כללי והוראות המפקח באתר. -

 

 טיב האבן  

 לאישור אדר' הנוף. –סלע קשה בגוון מקומי .1

 ס"מ 60/60/120הסלעים יהיו בגודל מינימלי של  .2

החנייה הסלעים יונחו כך שהמידה הארוכה תהיה במקביל לגבולות תאי בהקף המתחם ו .3
 מ' ובאופן שלא יאפשר מעבר רכב. 1.5השטח ובמרווחים שלא יעלו על 

 שורת הסלעים תהיה מושקעת שליש מהגובה מתחת לפני הקרקע על גבי מצע מהודק. .4

 פני סלע עליונים ללא זיזים וללא בליטות עם פטינה בחלק העליון. .5

 

 עים מהודק עם תוספת מייצב אבקתי ט מיוחד לשביל מצמפר 

 40.1.400סעיף בכ"כ  

 במפרט הכללי )הספר הכחול(.  51ופרק מס'  40פרק זה מהווה השלמה לפרק מס' 

 

 כללי תיאור  

 יועדות לשימוש להולכי רגל. הפרויקט יכלול תהליך של ביצוע דרכים המ .1
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 העבודה תכלול את העבודות הבאות: .2

 הכנה והכשרה של תוואי הדרך המיועד לסלילה, לרבות סביבת הדרך.עבודות  .3

עיבוד צורת דרך, כולל חפירה לעירום ביניים של קרקע מקומית שתשולב בהמשך  .4
 העבודה.

 עיבוד והידוק השתית הטבעית.  .5

 

 חישוף  

ס"מ, כולל הסרת שיחים, סילוק פסולת מהאתר למקום מאושר  15חישוף השטח עד לעומק של 
פקח באתר. התוויית דרכים ברוחב לפי התכנית. כולל עבודות להשלמה בתוואי הדרך ע"י המ

ובקרבתה )כולל צורת הדרך(. יש להתאים את גובה השביל לסביבתו וכן להתחבר לגבהים קיימים 
 בשולי השביל.

 

 אגרגטים-תערובות קרקע  

 רובות הקרקעתע 

 אגרגטים בשכבה העליונה יכללו:

הקרקע תיחפר מתוואי הדרכים עצמם,  .הקרקע הטבעית המקומית –קרקע טבעית  -
 ., ללא שאריות פסולת, צמחיה וכדו'וייעשה שימוש רק בקרקע נקיה

חומרים בעלי מבנה כללי גרנולרי, המיועדים לצורך   -חומר מובא מבחוץ )אגרגטים(  -
  ערבוב בקרקע הטבעית והענקת דרוג טוב יותר ויציב יותר לתערובת המיוצבת.

 תערובות אגרגטים גרוסים 

 תערובות מובאות של אגרגטים גרוסים אלו יהיו מאחד מהמקורות הבאים: -

 אגרגט פסולת בנין גרוסה  -

בתוצרי חציבה של אבן גיר ממחצבה פסולת מחצבה או תערובת חומרים אחרת שמקורה  -
 מוכרת.

כולה אורגנית, פלסטיק, מתכת או עץ מכל סוג. תכל התערובות לא יכילו פסולת  -
 . #30%( בתערובות היא 200מכסימלית  של חומרים דקי גרגר )עובר נפה 

 של תערובות אגרגטים גרוסים, על פי הפרוט הבא:קיימות חלופות שונות  -

 סוג תערובת           

 כינוי 

 אגרגט

תערובת לשימוש בשכבה 
 אגרגטים-תחתונה של קרקע

תערובת לשימוש בשכבה 
 אגרגטים-עליונה של קרקע

 תערובת 

 גסה א'

 תערובת

 גסה ב'

 תערובת

 דקה א'

 תערובת

 דקה ב'
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 100% 100% 100% 100% מ"מ 50עובר נפה 

 100% 100% 60%מינ'  60%מינ'  מ"מ 12.5עובר נפה 

 60%-40% 60%-40% 50%-30% 50%-30% מ"מ 4.75עובר נפה 

 30%מקס'  15%מקס'  30%מקס'  15%מקס'  מ"מ 0.075עובר נפה 

-  

האמור בטבלה לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בתערובות למרות  -
האגרגטים הגרוסים כרצונו, הן בשכבה העליונה והן בשכבה התחתונה ולקבלן לא תהא 

 בהקשר לכך עילה לטענה מכל סוג שהוא.

הקבלן רשאי להציע לאישור המתכננים חומר דומה ואולם המזמין אינו מתחייב לקבל  -
זאת בחשבון. מודגש שכל תערובת אגרגטים תהיה מורכבת  ייקחוהקבלן בקשה זו 

מחומר אחיד בעל הדירוג הנדרש ולא תותר עבודת עירבוב של מספר אגרגטים באתר 
 העבודה.

הקבלן יציג לאישור המפקח והמתכננים  בדיקות ואישורי מעבדה עם דירוג גדלי  -
 אחת מהתערובות. תערובות האגרגטים המוצעים על ידו, ומקורה של כל 

באחריות הקבלן אספקה לאתר של חומר אחיד ותואם לדרישות במשך כל שלבי העבודה.  -
במידה ויובא חומר שאינו תואם הדרישות, שלא יאושר ע"י המפקח או המתכננים, יהיה 

 על הקבלן לפנותו מהאתר על חשבונו.

עם אחד  אגרגטים תכלול תערובת של קרקע מקומית-כל אחת מהחלופות של קרקע -
מהחומרים המובאים )אגרגטים(. היחס המשקלי של הקרקע המקומית ושל החומר 

אגרגטים יקבע בהמשך על ידי המתכננים, בהתאם לדרוג -המובא בסך תערובת הקרקע
 ולתכונות אחרות של החומרים המרכיבים כל חלופה.

 

 ם, ותכנון כמויות התערובת לביצועהליכי בדיקה, אישור החומרי 

ציג לאישור המתכננים תוצאות בדיקות מעבדה, כולל בדיקות דירוג הקרקע הקבלן י -
 הטבעית והחומרים המובאים, המוצעים על ידו.

בהתאם לתכונות ולדירוג החומרים יעבירו המתכננים לקבלן את הכמויות היחסיות  -
אגרגטים. )זכותו של המזמין לפסול חומר מובא -הנדרשות לתערובות השונות של קרקע

 על ידי הקבלן והקבלן יספק חומר מובא אחר, חליפי(.   המוצע

אגרגטים )מתוך החלופות שיבחרו -בהמשך ועל פי התכנון המיועד לכל תערובת קרקע -
-לבחינה( יבוצעו מערכות מלאות של צפיפות רטיבות מעבדתית של תערובות הקרקע

 אגרגטים הנדרשות, ללא מייצב ובתוספת מייצב. 

המעבדה  יוציאו המתכננים הנחיות וכמויות יחסיות לביצוע  בהתאם לתוצאות בדיקות -
 בפועל.

 

 חומרים מייצבים  



 ושיקום רצועת החוף מצומת עין בוקק עד למלון דוד העבודות להגנ

 

- 62 - 

מייצב קרקעות אבקתי, הידראולי, מבוסס גיר המכיל גם סיבי פוליפרופילן בכמות שאינה  -
, מיצרן מוכר וידוע, על פי אישור מראש של המזמין, או בכל חומר אחר 0.1%-פחותה מ

 שיאושר ע"י המזמין.

 4%הערכה ראשונית ולא מחייבת לחלוטין, החומר המייצב ייושם בשיעור של  על פי -
מהמשקל המרחבי היבש של התערובת בשכבה המיוצבת, על פי צפיפות היעד הנדרשת 

אגרגטים )וכן -לאחר הידוק. קביעת המינון המדויק של החומר המייצב בתערובות הקרקע
ית( תעשה לקראת התחלת העבודה בקרקע המקומית, במקרה של יישום בעת עיבוד השת

 ובהתאם לתוצאות המעבדתיות שיתקבלו מהתערובות השונות. 

מודגש כי כל תהליך הצעת ואישור חומרי האגרגט השונים הינו באחריות מלאה של  -
הקבלן .  הקבלן יהיה אחראי להעביר למתכננים דוגמאות מהחומרים המוצעים על ידו , 

קרקע מקומית למעבדה , העברת תוצאות בדיקות העברת דוגמאות  אגרגט, מייצב ו
המעבדה השונות למתכננים , וכל פעולה אחרת שתידרש לענין . נשיאה בעלות בדיקות 

 .   2.7ראה סע'  –המעבדה הנדרשות 

 

 תהליך העבודה 

 תהליך העבודה יכלול את הפעולות העיקריות הבאות:

יפועים וניקוזים עפ"י התכניות סימון בשטח של תוואי הדרך המתוכנן, רוחב, גבהים, ש -
והנחיות המתכננים והמפקח. לצורך כך, ובנוסף עפ"י דרישת המפקח, יעסיק הקבלן מודד 
בכל שלב שיידרש לכך בתהליך ביצוע הפרויקט. הקבלן לא יחל בכל עבודה שהיא בשטח, 

 לפני אישור התוואי והגבהים ע"י המפקח, על סמך מדידות שיציג הקבלן.

הדרך, שיפועים וניקוזים, עפ"י תכנית וחתך אופייני, לפי הגבהים הסדרת צורת  -
המסומנים בתכנית או לפי הנחיות המפקח והמתכנן בשטח. מפלס פני השתית הסופיים 
יבוצע בהתאם לתכנית, ויובא למפלס המתאים לאותו קטע. קביעת המפלס המתאים 

וין בתוכניות ובחתכים תעשה באופן שפני הדרך לאחר תוספת השכבה העליונה יהיה כמצ
הטיפוסיים. הקבלן יקפיד הן בשלב עיבוד השתית וכן בשלבים הבאים, על עיבוד שיפועי 
צד לצורך ניקוז, לפי המסומן בתוכניות. במקרים שבהם נוצרו בורות או שקעים כתוצאה 
מעקירת צמחיה או סיבה אחרת, תושב קרקע טבעית באופן מקומי, בהידוק מבוקר, 

    .51ס"מ לאחר הידוק לדרגות צפיפות כמוגדר במפרט הכללי פרק  20ד בשכבות של ע

קרקע מקומית שנחפרה בשלב הסדרת צורת הדרך תיערם בערימות לצד הדרך, בכמות  -
אגרגטים, -המתאימה לכמות שתידרש להשבה לתוואי הדרך )כחלק מתערובות הקרקע

כמפורט לעיל(.  לצורך זה ייבחר חומר נקי ואחיד מתוך כלל האדמה הטבעית שנחפרה. 
לו( תשונע למקומות בהם נדרש שארית האדמה הטבעית )במידה שנשארו שאריות כא
 מילוי או הגבהה, או לפי הנחיית המפקח באתר הביצוע. 

ס"מ. תהליך העבודה יבוצע  20תיחוח עיבוד והידוק הקרקע הטבעית בשתית, לעומק של  -
 על ידי שילוב של הפעולות הבאות:

 חריש ראשוני עם מחרשה או רוטר שיאושרו על ידי המהנדס, לדוגמא, רוטר אחורי של -
 מפלסת.

 ניקוי השתית משורשי צמחים, אבנים גדולות או פסולת שעלולה להימצא במקום. -

הרטבה של הקרקע עד קרוב לרטיבות האופטימלית לעיבוד, על פי הנדרש במפרט הכללי,  -
 באמצעות בדיקות בעזרת מכשיר גרעיני. המתנה להתייצבות. 
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ושר לשימוש על ידי המשך תיחוח באמצעות מתחחת )חקלאית או ייעודית( אשר תא -
המזמין, במעברים חוזרים על פני השטח, עד להבאת החומר המעובד להתפוררות מלאה 

 ואחידות מבחינת תכולת הרטיבות.

של המפרט  51ביצוע עיבוד והידוק של שתית הדרך, לדרגת צפיפות על פי הנדרש בפרק  -
ר סיום ההידוק, ס"מ. ההידוק יבוצע באמצעות מכבש רגלי כבש. לאח 20הכללי ולעומק 

יבוצע הידוק סופי באמצעות מכבש חלק, תוך הרטבה מינימלית במידת הצורך. ההידוק 
 הסופי יבוצע עד לקבלת פני שטח חלקים לחלוטין במפלסים הנדרשים על פי התוכניות.

 2גל בלבד, ברוחב שאינו עולה על בקטעים המוגדרים באופן מפורש כשבילים להולכי ר -
לבצע הידוק השתית באמצעות מכבש  מראש ובכתב מהמפקח,מטר, יותר באישור 

 ויברציוני חלק וללא שימוש במכבש רגלי כבש.

 

 אגרגטים,  עם מייצב -ביצוע שכבת קרקע 

פיזור אגרגטים )על פי סוג התערובת המתוכננת ועל פי הכמויות הנדרשות( באופן אחיד  -
חיד, על גבי האגרגטים על פני התוואי. הוספת חומר מקומי בשיעור הנדרש באופן א

המפוזרים. כל התהליך מלווה בפעולה נמשכת של תיחוח, פיזור וערבוב באמצעות 
מתחחות חקלאיות או ייעודיות  המאושרות לשימוש על ידי המזמין כמפורט לעיל. 
הוספת מים תעשה על פי הנדרש, על מנת להגיע לרטיבות אופטימלית, על פי המתקבל 

מעבדתיות, בעבור דרגת הצפיפות הנדרשת. דרגת הצפיפות  במערכות צפיפות רטיבות
 של המפרט הכללי. המשך הערבוב יעשה עד לקבלת תערובת אחידה. 51תקבע על פי פרק 

אגרגטים תעשה על פי המינון שנקבע, באופן שיבטיח -הוספת המייצב לתערובת הקרקע -
פקח, ייעשה שימוש פיזור אחיד ככל האפשר של המייצב. במידת הצורך ולפי הנחיות המ

בכלים ידניים לפיזור המייצב בצורה אחידה על פני השטח. פיזור מייצב לא יבוצע בתנאי 
רוח, על מנת להימנע מפיזור לא מדויק העלול לפגוע בסביבה הטבעית. לאחר הפיזור 
הראשוני של המייצב ימשיכו פעולות תיחוח ועירבוב באמצעות תיחוח, כמפורט לעיל. 

לאחידות מלאה של התערובת, לרבות המייצב, וכן לרטיבות האופטימלית  זאת עד להגעה
המתקבלת על פי מערכות צפיפות רטיבות מעבדתית. רמת הרטיבות תיבדק באמצעים 

 ייעודיים )כגון מד גרעיני(. 

לאחר ערבוב אחיד של המייצב, התערובת והמים, ולרמת תכולת רטיבות כאמור לעיל,  -
וצע עיבוד פני השטח באמצעות מפלסת, תוך הגעה לשיפועי ובאישור המפקח בשטח, יב

-הניקוז הסופיים הנדרשים בתכניות. לאחר מכן יבוצע הידוק מבוקר של תערובת הקרקע
אגרגטים באמצעות מכבש ויברציוני חלק, עד להשגת דרגת הצפיפות הנדרשת על פי 

ד הנדרשים דרישות המפרט הכללי ולקבלת שטח חלק, על פי המפלסים ושיפועי הצ
 בתוכניות. 

 

 עבודות השלמה של תהליך העבודה 

 עם סיום עיבוד פני השכבה העליונה, יש לוודא שוב השלמת עיבוד פני צידי הדרך, לרבות: -

.  מודגש שהקבלן יהיה אחראי צדיוהבטחת ניקוז טוב של פני השטח, על השביל ומשני  -
תנאי השטח, זאת, על מנת שלא ליצירת שיפועים עפ"י הגבהים והסימונים בתכניות ולפי 

תיווצר כל אפשרות לעצירת מים בתוואי הדרך, או זרימה מרוכזת )פרט לתעלות ניקוז 
המסומנות(.  בכל מקרה של בעיית ניקוז נקודתית יפנה הקבלן את תשומת לב המפקח 
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והמתכננים למציאת פיתרון. הקבלן אחראי  להסדרת הניקוז גם בשולי וצידי השביל 
 מ' לכל צד לפחות, ועל פי הנחיות המפקח. 5למרחק 

באחריות הקבלן להשאיר פני הדרך בתום העבודה נקיים וחלקים. שולי הדרך יכוסו  -
בקרקע מקומית בקו אחיד וישר לקבלת מידות רוחב סופיות לפי התכניות. השוליים יהיו 

חיה נקיים, משופעים ומנוקזים בהתאם לתכניות, ותחוחים, על מנת לאפשר ביסוס צמ
 מהיר וקל.

הקבלן יוודא סילוק עודפי קרקע במידה ויהיו ופיזורם על פי הנחיות המפקח בשטח  -
 האתר.

 

  AnyWayבאמצעות מייצב של חברת  מפרט לביצוע ייצוב קרקעות 

 :)נספח א'( ראה נספחים מצ"ב למפרט זה

 חניון קמפינג ים המלח -מפרט לביצוע יצוב קרקעות  -

 מפרט לחומר נברר -

 2018ייצוב שבילים  ערבוב חיצוני בתמונות תהליך  -

 

 עמודי עירוב 

 40.1.430סעיף בכ"כ  

ה האדר' ון המועצביעות רצבהתאם לתכניות אדירכליות ולשיהיו עמודי העירוב  מיקומי -
ע"ג העמוד עם  Vמ"מ + כיפה עם  2.65" עובי דופן 3מ'  6. עמוד עירוב בגובה והמזמין

 גלוון מותאם לסביבה ע"פ המפרט.

מ"מ + סרט אדום לזיהוי מחיר כולל הובלה  1.6ביטון ומתיחת חוט דייג בעובי  קידוח, -
 והתקנה.

 העבודה תבוצע ע"י קבלן עירוב של המועצה.  -

מנה"פ בזמן ו ייקבעו בשטח בתיאום האדריכלהמיקומים הסופיים של העמודים  -
 .העבודות

  40.1.440סעיף בכ"כ  

עירוב קיימים. מס' העמודים שיש להעתיק  לפני התחלת עבודות יש להעתיק עמודי -
ומיקומם ייקבע ע"י המזמין ומנה"פ, בתיאום מראש של הקבלן עם מ.א תמר ולשביעות 

 רצונה.
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 עבודות גינון והשקיה – 41פרק 
 

 כללי   

לפני תחילת ביצוע עבודות הגינון על הקבלן לבצע חריש בקרקע הקיימת )שתית(. החריש ייעשה 
ס"מ בעזרת ציוד מכני מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי ולפי  40מינימלי של בעומק 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות -התנאים הספציפיים של המקום הנדון. כמו
בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ידיים. )ביצוע בעבודת ידיים פירושו: הפיכת הקרקע בעומק דלעיל 

חדים לכך ו/או כל כלי עבודה ידני אחר(. עבודה זאת איננה נמדדת בנפרד בעזרת "קלשונים" מיו
 אדמת גן. וכלולה במחיר

 אדמה לגינון 

 אדמת מתאימה לגינון תסופק על ידי הקבלן אך ורק לפי הוראות המנהל. -

אדמת הגן שתסופק על ידי הקבלן תהיה מסוג מתאים לאזור, )אחוז חרסית מקסימלי:  -
מ'. על הקבלן לדווח  1.5עליונות ופוריות ובעומק שלא יעלה על (,  חפורה משכבות 30%

 למנהל על מקור האדמה ועומק החפירה.

האדמה תהיה נקיה מכל חומר זר, כגון: אבנים, פסולת בניין מכל סוג שהוא, עשבים רב  -
 ממחלות ומזיקים.נקייה  וכןשנתיים וכיו"ב 

אות לאישור טיב/התאמת הקרקע המובאת תעבור בדיקת מעבדת שדה של משרד החקל -
הקרקע לגינון. הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן 

(. שיפור יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות E.C, מליחות )pHואשלגן(, 
 המעבדה, ובאישורו של המנהל.

רקע רטובה. את כל הבאת קרקע מחייבת אישור בכתב מהמנהל/ אדריכל. אין להביא ק -
 חת לפני תוספת קרקע. חהקרקע המקומית יש לתחח בעזרת מת

הפזור יבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים. יישור מדויק ללא סטיות, בהתאם לגבהים  -
ס"מ מינ' באזורי הנטיעה ובמדרון,  40מתוכננים. עובי השכבה לאחר פיזור ויישור 

 עצים.מ'  בבורות הנטיעה ל 1.0ובעומק של לפחות 

 אדמת הגן תסופק ותפוזר גם בחלקות קטנות ומוגבלות המחייבות ביצוע בידיים בלבד. -

באם המתכנן/מנהל יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה יבצע הקבלן חריש  -
 ס"מ בכלי מכני ו/או בעבודות ידיים. 40לביטול ההידוק בעומק של 

ללית, פסילת הדוגמא אינה משאית עם אדמה לדוגמא תובא לאתר לפני האספקה הכ -
מחייבת במתן הסברים ע"י המזמין. אספקת יתר האדמה תבוצע רק לאחר קבלת אישור 

 המנהל/אדריכל.

לאחר פיזור האדמה ולפני שקבלן הגינון יחל בהכשרת הקרקע, על הקבלן להשקות את  -
השטח, להנביט את העשבייה ולהשמידה במידה והיא צמחה, בחומרי הדברה המותאמים 

 סוג העשבייה ובמינון לפי הוראות היצרן. כל הנ"ל כלול במחיר.ל

בפרק   00.6בדיקות מכון התקנים במידה ויידרשו יבוצעו בהתאם למתואר בסעיף  -
 המוקדמות לעיל העזרה הדרושה בכוח אדם וכיו"ב תהיה על חשבון הקבלן.

 הדברה 
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שיורה המנהל, תבוצע הדברת לאחר גמר עבודות הניקוי, חישוף ויישור השטח ובחלקות ואזורים 
עשביה על ידי הקבלן באופן הבא: פריסות מערכות השקיה זמניות )מערכות אלה הינן רכושו של 
הקבלן(. חיבור המערכות למקורות המים. השקיית שטחים עד לאחר הנבטת עשבייה כשגודל 

רכות עלותה מספיקה לקבלת חומרי הדברה לצורך השמדתה. במועד זה הקבלן יפרק את המע
הזמניות ויסלקן מהשטח. הדברת העשבייה בעזרת ריסוס בחומרי הדברה אשר יבטיחו השמדתה 
המוחלטת. הריסוס יעשה בחומרי הדברה מתאימים לסוג העשבייה ובמינון לפי הוראות היצרן. 
תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות, הכל לפי המפרט הבינמשרדי. ביצוע העבודה 

מקצוע לעבודות בחומרי הדברה )רעלים( ובעלי רשיון תקף. על הקבלן לנקוט בכל  על ידי בעלי
 אמצעי בטיחות הנדרשים למניעת תקלות וגרימת נזק לחי, צומח וכד'.

הקבלן אחראי להשמדה מלאה ומוחלטת של העשבייה. במידה ולאחר ביצוע עבודות הנטיעה 
ביטה וצמיחה חדשה, על הקבלן לחזור והשתילה יתגלו שרידי עשביה או שהעשבייה התחילה בנ

ולהשמידה בחומרי הדברה סלקטיביים. סילוק המרוסס אל מחוץ לאתר כאמור לעיל. עבודה זאת 
 נמדדת בנפרד לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות.

 

 זיבול ודישון –טיוב הקרקע  

 לאחר ביצוע האמור בסעיפים הקודמים, תבוצע עבודת טיוב כדלקמן: -

 כולל פיזור, הצנעה והשקיה.הזיבול והדישון  -

קוב לדונם כולל הצנעתו  20לפני השתילה יש לפזר קומפוסט מטיב מאושר בכמות של  -
ק"ג לדונם, ודשן אשלגני מסוג  150לפני שיתייבש, דשן זרחני מסוג סופרפוספט בכמות 

 ק"ג לדונם. הטיוב יעשה בכל אזורי הנטיעות המתוכננים. 50אשלגן חנקתי בכמות 

 

 נטיעות 

העבודה כוללת העברת השתילים לשטח, אחסון וטפול נאות של השתילים עד לנטיעתם,  -
קשירות  2פתיחת בורות, נטיעת השתילים, מילוי הבורות באדמת גן ,סמיכת העץ )לכל עץ 

כולל כל אביזרי החיבור והחיזוק הנדרשים( והשקיה. מחיר הסמיכה כלול במחיר העץ.  
 ר אישור מקורם  וטיבם ע"י האדריכל.עצים מכל הגדלים יסופקו רק לאח

מ'.   הקשירה  1.80ס"מ בגובה  X5ס"מ   5הסמוכות תהינה מעץ נקי ומשויף במידות של  -
 תהיה גמישה  מוגנת בצינור גומי.

יש להכין מראש את הבורות לעצים, ואת מערכת ההשקיה  ולשתול ביום קבלתם. אין  -
 לשתול ביום גשום וקר .

 השתילה רק באישור המפקח באתר.  -

 

 גודל בורות נטיעה 

בורות הנטיעה לכל שתיל הנשתל בגוש/ חשוף שורש יכילו את כל מערכת   השורשים  -
תוספת לנפח בית השורשים. במקומות בהם לא  10%ברווחה ללא קיפול ודחיסה , עם 

 לנפח בית השורשים.  30%הבורות יהיו עם תוספת  –נעשתה הכנת קרקע לשתילה 

 מ' 1.5X2.0X2.0   -לעץ   -
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 מ'     X   0.80  X   0.80  0.80 -  4לשיח בגודל  -

             

 תחזוקת שטחי הגינון 

 מחיר העבודה כולל:

תחזוקה : לאחר גמר וקבלת עבודות הנטיעה ומע' ההשקיה )באישור האדר'(, על הקבלן  -
דות הנדרשות לתחזוקה חודשים כולל כל העבו 4הגינון לתקופה של  לתחזק את שטחי 

   בתום תקופה זו תהיה מסירה סופית. .מלאה ונאותה

חודשים   12אחריות: הקבלן אחראי לקליטתם של עצים מעוצבי גזע ובגודל חבית למשך  -
תהיה בוררות ע"י נציג  –מהמסירה הסופית. במידה של ספק לגבי אחריות הקליטה 

 יןהמזמ

 

 שתילה 

 על הקבלן לעבוד בכפוף לסטנדרטים לצמחים של משרד החקלאות , מצורף להלן: -

טבלה א': הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי עפ"י הנחיות משרד החקלאות  -
 2000מהדורה 

 

 טבלה א': סטנדרטים לשתילי גננות

הגודל  כינוי
 )"הסטנדרט"(

 נפח הכלי: 

 -החל מ 

 גידול אופייניים יכל

 תבניות תאים לריבוי סמ"ק 10 תבנית

 תבניות תאים גדולים, כוסיות סטנדרטיות סמ"ק 100 1גודל 

 , שקית9-10כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק 250  2גודל 

 , שקית13-17ס"מ ומעלה, עציץ  11מכל  סמ"ק( 1,000ליטר ) 1 3גודל 

 ס"מ, שקית 18ליטר סטנדרטי, מכל  3מכל  ליטר 3 4גודל 

 ליטר סטנדרטי, דלי קטן, שקית 6מכל  ליטר 6 5גודל 

 דלי סטנדרטי, שקית ליטר 10  6גודל 

גודל 
7  

לגבי גדלים אלה  ליטר ומעלה, שקית 25מכל  ליטר 25 רגיל
 ראו גם טבלה ב' 

 ליטר ומעלה, שקית 40מכל  ליטר 40 גדול

שקית, מכלים גדולים,  ליטר 60 , "חבית" 8גודל 
 חבית
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 דירוג וייחוס 

 ם במכלים גדולים מחיר גבוה יותר.לשתילי -

 שתילים שמקורים נדיר ו/או מיוחד יהיו יקרים יותר. -

 לשתילים המוגנים בפטנט תהיה תוספת מחיר. -

שתילים שגודלו בהדליה ו/או בסדרת גיזומים לעיצוב צורה ייקראו "שתילים מעוצבים"  -
 יותר.ויהיו יקרים 

 השתילים העומדים במלוא התנאים הבאים ייקראו סוג "מעולה": -

 לפחות פי ארבעה. –המצע/המכל/השורש  –יחס נוף הצמח אל גוש  .א

 בריאות וניקיון מושלמים. .ב

 עיצוב נכון, כמוגדר לפי קבוצות הצמחים בחלק ב' להלן. .ג

 צורה, צבע עלים וקשיחות המתאימים למין/לזן. .ד

 

-אלה שבהם נוף הצמח אינו מגיע אל פי ארבעה מנפח גוש  שתילים "סוג א" ייקראו -
 לעיל( מתקיימים בהם. 1.5המצע/המכל/השורש, אך שאר התנאים )ב, ג, ד בסעיף 

שתילים "סוג ב" ייקראו אלה שגודל נופם אינו מתאים לגודל המכל ו/או אלה המראים  -
 תקיימים בהם.דלעיל( מ 1.5סימני מחסור שחלפו, בעוד ששאר התנאים )ב, ד בסעיף 

שתילים בסיווג "מעולה" יהיו יקרים יותר משתילים בסיווג "א", שתילים בסיווג "א"  -
 יהיו יקרים יותר משתילים מסוג "ב". 

 

 טבלה ב' : סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר באדמה

הגודל  כינוי
)ה"סטנדרט"( לעצים 
הנמכרים עם גוש 
שורשים הנחפר 

 מהאדמה

 קוטר הגזע
 ס"מ: 20בגובה 

 -החל מ 

קוטר/עומק 
גוש 

 השורשים:

 -החל מ 

גובה 
 השתיל:

 -החל מ 

מס' הבדים 
ס"מ,  190בגובה 

 50ברווחים של 
 ס"מ ביניהם

 7גודל 
 בגוש

 0 ס"מ 170 ס"מ 35 (1"-מ"מ )כ 25 רגיל

 1½"-מ"מ )כ 38 גדול
) 

 ס"מ 250 ס"מ 40
 1לפחות 

 8גודל 
 בגוש

 רגיל
 (2"-מ"מ )כ 50

 ס"מ 300 ס"מ 40
  2לפחות 

 ס"מ 350 ס"מ 45 גדול

 3לפחות  ס"מ 350 ס"מ 50 (3"-כ)מ"מ  75 רגיל 9גודל 
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 ס"מ 400 ס"מ 55 גדול בגוש

 10גודל 
 בגוש

 רגיל
 (4"-כ)מ"מ  100

 ס"מ 400 ס"מ 60
 3לפחות 

 ס"מ 450 ס"מ 65 גדול

 11גודל 
 בגוש

 רגיל
 (5"-מ"מ )כ 125

 ס"מ 450 ס"מ 70
 3לפחות 

 ס"מ 500 ס"מ 80 גדול

 

בד לא יהיה מקוצר, כדי שיוכל להתפתח לזרוע ראשית בריאה, קוטרו במדידה במרחק  -
ס"מ. הענפים יהיו מופנים לסירוגין מן הגזע אל כל  1ס"מ מהגזע יהיה לפחות  10של 

 היקף העץ.

 בהזמנה מיוחדת ניתן לדרוש רווחים גדולים יותר בין הזרועות. -

 

 הנחיות כלליות 

הכנת השטח לשתילה כולל  יישור סופי, חפירת בור  כנדרש, מלוי  -הכנת השטח לשתילה  -
ב הכמויות, הכל נכלל במחיר הבור באדמת גן, אספקת ופיזור קומפוסט ודשן לפי כת

 הצמח

עם כניסת קבלן הגינון לעבודה עליו לודא שהשטח מוכן לשתילה   -יקון נזקי סחף ת -
ולתקן נזקי סחף מהחורף, חירוץ מדרונות ותעלות לא מתוכננות. כמו כן באחריות הקבלן 

 לתקן נזקי סחף שיהיו במהלך העבודה עד למסירה סופית כתוצאה מההשקיה. 

מ"ק לעץ. עומק  4-הנטיעה לעץ לא יקטן מנפח הקרקע למילוי בבור  -נפח בור השתילה  -
 מטר בלבד.  1.5-1.2בור הנטיעה לחישוב נפח המילוי יהיה 

עם חתימת החוזה על הקבלן לבחור את כל השתילים במשתלה  -ישור השתילים א -
מאושרת. לאחר אישור הצמחים ע"י האדריכלית  יש לשריין את כל  כמות  הצמחים 

א יהיו כל הצמחים   הנדרשים על פי התכנית  בעת הנדרשים כך שלא יהיה מצב בו ל
 תחילת השתילה.

העבודה כוללת העברת השתילים לשטח, אחסון וטפול נאות של השתילים עד   -נטיעה  -
לנטיעתם, פתיחת בורות, נטיעת השתילים, מילוי הבורות באדמת גן ,סמיכת העץ )לכל עץ 

( והשקיה. מחיר הסמיכה כלול קשירות כולל כל אביזרי החיבור והחיזוק הנדרשים 2
במחיר העץ. עצים מכל הגדלים יסופקו רק לאחר אישור מקורם  וטיבם ע"י האדריכל. 

מ'.  הקשירה  1.80ס"מ בגובה  X5ס"מ   5הסמוכות תהינה מעץ נקי ומשויף במידות של 
 תהיה גמישה  מוגנת בצינור גומי.

קבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה  -אחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה  -
עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודתו. במידה ויהיו נזקים, הוא יתקנן 

 ללא דיחוי לשביעות רצונו של המנהל. הנזקים על חשבון הקבלן בלבד. 

שקיה ואישור המנהל לסיומן, תימסר עם גמר כל עבודות השתילה והה  -מסירת העבודה  -
 4העבודה למזמין ולאדריכל. לאחר מסירה סופית, יתחיל הקבלן בתקופת תחזוקה של 

חודשים. במשך ארבעת חודשי התחזוקה האמורים לעיל על הקבלן להחזיק בשטח צוות 
 קבוע שיהיה אחראי על תחזוקה, השקיה ונקיון נאותים של השטח כמפורט להלן:
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 ראה פרק השקיה –וקת השקיה ת ותחזמסיר -

התחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים, גירוף, קילטור,   -תחזוקת הנטיעות והצמחיה  -
ניקוי עשביה, כיסוח דשא, טיפול בשולי מדשאה וכו'. על הצמחיה להיות בכסוי מלא 
ומתמיד של השטח, מראה רענן וגדילה. התחזוקה כוללת החלפת צמחים ועצים שמתו או 

ם איטית, או מופסקת לחלוטין. גיזום והכוונת הגידול בהתאם לתכנון, טיפול שהתפתחות
בצמחים שגמרו לפרוח, דישון וזיבול קבועים ,הדברת עשבי בר, כיסוח דשאים בהתאם 
לגדילה, אך לא פחות מאשר פעם אחת בשבוע כולל יישור פאות הדשא ונקיונו. הכיסוח 

ם, עצים ואלמנטים שונים המוצבים בתוכו. כולל כל הפינות ושטחי המגע עם שטחי שיחי
 )כגון פסלים, ממטרות וכו'( לא יותר טיפול כימי בפיאות.   

 שנה מיום מסירה סופית של העבודה.  –אחריות לקליטת עצים בוגרים  -

 

 מערכות השקיה 

העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים,  -
קרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה, מסגרות, צביעה, לפי  אביזרים, עבודות

פרטים ומפרטים. בתוכנית ההשקיה, ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד של יצרנים 
שונים. ניתנת הבחירה לקבלן בתאום ואישור המפקח או המתכנן, להשתמש בציוד שווה 

 ערך.

 מוש במי קולחין.כל הצנרת בצבע סגול ואביזרי השקיה מותאמים לשי -

מ' ועל גבי ראש המערכת "גינה זו מושקת במי  80יש לבצע שילוט בטיחות מתאים כל  -
 קולחין, השתייה אסורה" השילוט יהיה בשלוש שפות )עברית/אנגלית/ערבית(.

 

 תאומים והכנה לעבודה 

על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים ו/או קוים שלהם עלולים  -
ת נחצים בזמן חפירה לביצוע מערכת השקיה )שרוולים, ראש מערכת, קווי צינורות(. להיו

הגורמים שיש לתאם אתם התחלת עבודה הם: מפקח העבודה, מחלקת המים/ביוב של 
הרשות המקומית, מהנדס הרשות המקומית, דואר, חברת חשמל, כבלים ואחרים לפי 

 הצורך.

לן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקב -
 קרקעיים קיימים, לרבות גילוין הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם בעל הקו.-תת

קרקעיות ו/או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור -אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת -
 מהרשויות בכתב.

 

 לחץ וספיקה 

אטמ' בספיקה  4.0ספיקה )בכניסה לראשי המערכת( של -התוכנית מבוססת על נתוני לחץ -
 מק"ש. על הקבלן לבדוק בפועל נתון זה ולדווח למתכנן על חריגה  מהנ"ל.  6.5של 

 בדיקת הלחץ לא תימדד בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה. -
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 חיבור למקור מים 

עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור למקור המים. . לפרויקט מסומן בתכניותמקור המים  -
העבודה כוללת בדיקת מים דינאמית, על מנת לוודא כי קיים לחץ מים מינ' בספיקה 
הדרושה. הבדיקה תעשה בהנחיית המפקח בשטח באופן הבא: הרכבת מגוף, מד לחץ ומד 
 מים )זמניים(, פתיחת הברז ומדידת הלחץ בספיקה הדרושה. הבדיקה תבוצע פעמיים

. לאחר הבדיקה, יפורקו האביזרים 02:00ולפנות בוקר בשעה  17:00ביום בשעות 
 הזמניים יורכב הציוד הדרוש ע"פ פרט מצורף בתוכניות.

התשלום יהיה קומפ' עבור אספקת הציוד ביצוע הבדיקה ודיווח למתכנן וכן עבור אספקת  -
 ים.הציוד וביצוע העבודה להרכבת האביזרים ע"פ פרט החיבור למקור מ

 

 ההזנה בין מקור המים לראש המערכת 

קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת יבוצע ע"פ התוכניות, יש להקפיד על עומק  -
ס"מ לפחות. התעלה בה יונח הצינור תרופד  80חפירה כך שהכיסוי מעל הצינור יהיה 

 30של  ס"מ. הכיסוי מסביב ומעל הצינור עד לגובה  15במצע גרנולרי נקי מאבנים בעובי 
 ס"מ לפחות מקודקוד הצינור יהיה עם מצע גרנולרי נקי מאבנים.

בסיום עבודת הנחת הקו יש לבצע בדיקת לחץ לצינור. הבדיקה תבוצע ע"י מילוי הקו  -
יותר מהלחץ העבודה המכסימלי  50%במים תוך כדי שחרור אוויר, לחץ הבדיקה יהיה 

, דליפת מים תימדד ע"י מד מים שעות 12הצפוי בצינור. הצינור יעמוד בלחץ לפחות 
המחובר למקור המים. במידה ותתרחש דליפה כנ"ל היא תתוקן ותבוצע בדיקת לחץ 

 נוספת לאחריה וכך הלאה עד שלא יתגלו דליפות לחלוטין.

כיסוי התעלות יהיה רק לאחר שתושלמנה בדיקת המים באופן תקין ולאחר אישור  -
 המפקח.

 

 ארגז הגנה לראש המערכת 

קום ארגז ראש המערכת וקביעת כיוון פתיחת הדלתות, יש לסמנו בשטח ולקבל לפני מי -
 את אישור אדריכל הנוף והמועצה למיקום. 

ארגז ההגנה יהיה מסוג אורלייט בלומגארד או ש"ע ויכלול סוקל אינטגרלי. ביצוע  -
 העבודה יהיה ע"פ הנחיות היצרן ויכלול בכל מקרה עיגון הסוקל בגושי בטון ) מול קרקע
טבעית ( של צידי הסוקל. הסוקל יפולס עם פלס ורק לאחר התקשות הבטון תבוצע 

 הרכבת ארגז ההגנה.

 ארגז ההגנה יכלול פתח עליון נפתח לקריאת מד המים. -

 

 ראש מערכת להשקיה 

אביזרי החיבור )כמו: ניפלים, מופות, צינוריות פיקוד ושלות(, לא פורטו ולא נמדדו  -
 בנפרד, מחיר העבודה כולל אביזרים אלו.  
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כל אביזרי החיבור יהיו מברזל מגלוון ) עד למד המים ( אחרי מד המים יורכבו אביזרים  -
ותאם ללחץ אטמ'. כל הציוד ההידראולי בראש המערכת יהיה מ 10מודולארים ללחץ 

אטמ'. העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה  10מינ' של 
מלאה בין ראש המערכת למחשב ההשקיה. הסולונואידים יורכבו בתוך ארגז ראש 

 .10מ"מ דרג  8המערכת ויחוברו למגופים ההידראוליים עם צינורות פיקוד בקוטר 

לול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ מחיר הקבלן לראש מהערכת להשקיה יכ -
 סעיף זה כקומפ'.

 

 מחשב השקיה לראש מערכת 

 Mמחשב ההשקיה מתוכנן יהיה מסוג "איריסל " של חברת "אגם" או מוטורולה אירינט  -
המחשב יותקן בתוך ארגז הגנה אינטגרלי. הארגז ייוצב  DC –המחשב יעבוד במתח ישיר 

צע ע"י מתקין מורשה בלבד. המחשב יותקן במרחק עם בסיס בטון. התקנת המחשב תבו
מטר מארגז ההגנה לראש המערכת. בין מחשב ההשקיה לארגז ראש המערכת יונח  0.5

 מ"מ תת"ק.  50שרוול תקשורת בקוטר 

מחיר הקבלן למחשב ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ סעיף זה  -
 כקומפ'.

 מקור מתח למחשב השקיה -

 תא סולרי, או הזנה מקו חשמל. -אפשריים  DCרות מתח שני מקו -

o  יותקן ע"פ פרט מצורף. גודל הפנל יהיה להספק  –תא סולריW10 בין בסיס התא .
מ"מ  דרג  50הסולרי לארגז ההגנה למחשב ההשקיה יונח שרוול תקשורת בקוטר 

10. 
סעיף מחיר הקבלן לתא הסולרי יכלול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ 

 זה כקומפ'.

o  יותקן ע"פ פרט מצורף. בין קו החשמל, או עמוד התאורה,  –הזנת חשמל חשמל
 .10מ"מ  דרג  50לארגז ההגנה למחשב ההשקיה יונח שרוול בקוטר 

מחיר הקבלן להזנה מקו החשמל או מעמוד תאורה יכלול את כל החומרים 
 והעבודות הדרושות ע"פ סעיף זה כקומפ'.

 שרוולים 

כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: העבודה  -
חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע  לאחר הידוק התשתיות. במעבר מתחת כביש 

. עומק ההנחה לשרוולים אלו 12.5. בקוטר לפי תוכנית דרג י.סי.ויאספלט יונחו שרוולי פ
ס"מ מחוץ למפלס  50לטו בקצוות ס"מ נמוך מתחתית מבנה הכביש. השרוולים יב 50 –

הקרקע המתוכננת. השרוולים יהיו רציפים וללא מחברים. לחילופין וע"פ הנחייה 
מפורשת בתוכנית, יבוצעו שוחות בקרה במקומות ע"פ המסומן בתוכניות, השוחות יהיו 

 ס"מ ) או אחר ע"פ כתב הכמויות ו/או התוכניות (.  80של "וולפמן" או ש"ע בקוטר 

או שרוולים שרשורים לפי  10בתוואי מדרכות יונחו שרוולי פוליאתילן דרג במעבר  -
ס"מ נמוך מפני השכבה העליונה  40תוכנית . עומק החפירה לשרוולים אלו יהיה 

המתוכננת. בכל שרוול יונח צינור פ.א אחד. בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שיקשר 
 לתוך השרוול.היטב בקצוות השרוול על מנת למנוע בריחתו 
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"לאחר ביצוע" ויעבירה  תכניותהקבלן המבצע את השרוולים, יכין, ע"י מודד מוסמך,  -
 למתכנן ולקבלן הגינון.

 

 צנרת פוליאתילן ושלוחות טיפטוף 

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ תוכנית  -
 ובהתאם להנחיות כדלהלן :

כל החומרים, צינורות, אביזרים, מכשירים  וחומרי עזר אשר יותקנו במערכת, יהיו  -
 חדשים, ותקינים. 

ס"מ, הנחת הצנרת תתבצע ביום  40צינורות  פוליאתילן יונחו בתוך הקרקע בעומק של  -
 החפירה. 

 ס"מ.  20קוים מחלקים  יונחו בתוך הקרקע בעומק של  -

ס"מ מעל לצינורות  10ס"מ ירופדו התעלות עד  5בקרקע שבה אבנים הגדולות בקוטרם מ  -
 הפ.א בקרקע מקומית או מובאת ללא אבנים.

שלוחות טפטוף יהיו מסוג אינטגראלי מווסת  רב עונתי ויונחו ע"ג הקרקע כמתואר  -
מטר ) יש  2מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחות כל  6בתוכנית, יתדות ברזל בעובי 
וחה תוך שימוש ביתד העיגון (. העבודה כוללת את אספקת להקפיד לא לשנוק את השל

 היתדות כחלק בלתי נפרד משלוחות הטפטוף.

שלוחות הטפטוף מסומנות סכמאתית, יש לפרוש אותם במרווחים ע"פ תוכנית. שלוחות  -
 קיצוניות בחלקה יפרשו בחצי מרחק מגבול החלקה.

ה שימוש ברוכבים או במחברי כל אביזרי החיבור יהיו מסוג "פלסאון" או ש"ע. לא יהי -
שן. הקבלן יחליף את מחברי השן המסופקים בתוך גלילי הטפטוף המגיעים מהמפעל 

 ".16Mבמחברים מסוג "פלסאון 

 כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה  ואישור המפקח. -

  

מ"מ ומעלה, יהיו בעזרת  40כל החיבורים של צינורות הטפטוף לצנרת מזינה מקטרים  -
 חברים עם אטמים.רוכבים ומ

 מ"מ ומטה יהיו על ידי מחברים עם אטמים. 32-חיבורים לצנרת בקטרים מ -

 אין להשתמש במחברי שן. -

 

 השקית עצים  

העצים יושקו ע"י צינור טפטוף מחובר טבעתית סביב העץ. העבודה כוללת אספקת והתקנת 
 החומרים והאביזרים.

 השקית שיחים 
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יונחו כאמור לפי המרווחים עפ"י תכנית השתילה מיד  שיחים יושקו בטפטוף. שלוחות הטפטוף
לאחר השתילה והנטיעה, יש להשקות כל יום ולוודא כי מתקבל "בצל" הרטבה ליד כל שיח. עם 

 הזמן, לאחר כחודשים ימים, ניתן לרווח את תדירות ההשקיה.

 לוח הפעלות 

ווח את מחזורי ההשקיה לוח ההפעלות יהיה מחושב לחודשי הקיץ. בעונות השנה האחרות ניתן לר
ו/או להקטין את כמויות המים בכל השקיה. לשם כך יש להתייעץ עם אגרונום. לוח ההפעלות 
מחושב להשקיית הדשא אחרי קליטתו. בשלב הראשון לאחר הנחת המרבדים, במשך שבועיים 

 דקות בכל פעם. 20פעמים ביום,  2-3ימים, יש להשקות  

 עדותתוכנית  

ומסירתן למתכננים ולמזמין (As madeלאחר ביצוע )עדות ת והכנת תוכני על הקבלן חלה חובת
 בהתאם לכתוב בהסכם ומפרט זה.

 

 הנחיות  לשימוש במי קולחין להשקיית גינון 

 מבוא 

 שפכים שעברו טיפול כלשהוא. –מי קולחין  -

איכות בסיסית לשדרוג קולחים להשקייה   - T.S.Sמג"ל  B.O.D ,30מג"ל  20=   20/30 -
 לאיכות בלתי מוגבלת.

 איכות מים מעולה. – 5/5רמת מי קולחין מומלצת  -

 מג"ל/ליטר. 400 – 330 –מג"ל/ליטר ל  250בשימוש בקולחים מליחות המים עולה מ  -

 

 המלצות ועדת הלפרין 

 שימוש קולחים בגינון מחייב אמצעי בטחון נוספים: -

 או איכות מעולה. חייבת להיות מתאימה להשקייה בלתי מוגבלתאיכות הקולחים  -

 רק בלילה, או שטח מוגן מכניסת אנשים השקיהבהמטרה: 

 טפטוף: טפטוף טמון, אי יצירת שלוליות.

 

 במי קולחין השקיהך הקמת מערכת תהלי 

 יים ואישורים מהרשויות המוסמכותקבלת אישורים עקרונ -

 משרד הבריאות .א

 משרד איכות הסביבה .ב

 רשות מקומית .ג
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 תכנון המערכת 

 אמינות גבוהה לצנרת ואביזרי החיבור. .א

 מערכת סינון וחיטוי ייחודית למי קולחים. .ב

 מניעת מגע בין חלקי המערכת לאדם. .ג

 שימוש בציוד טפטוף המתאים למי קולחים. .ד

 

 תקנה ותחזוקהה 

 הטמנה והרכבה בפיקוח צמוד. -

 ם צולבים(.סימון והפרדת מערכות בהתאם לתקנות )מניעת חיבורי -

 בצבע סגול, לרבות צנרת טפטוף. השקיהשימוש בצנרת  -

 איסור השימוש במחברי שן. -

 במי קולחין". השקיהשילוט ראש המערכת בשלט "  -

 במי קולחין". השקיהמ' בשלט " 80שילוט השטח המושקה, כל  -
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 כבישים ופיתוח  - 51רק פ
 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

 פינוי פסולת  51.01.0020

 ניקוי, חישוף, סילוק פסולת ועקירת צמחייה על שורשיה. 

ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג שהוא לרבות הסרת צמחייה מכל סוג שהוא לרבות עקירת שורשים 
   ופינוי כל הנ"ל לאתר פסולת מורשה.

הקבלן לא יחל בביצוע עבודות העפר אלא לאחר קבלת אישור המפקח  לסיום פינוי הפסולת 
 כמויות. לבדיקתמחייה ולאחר שהשטח נמדד ועקירת הצ

 
 פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק 51.01.0020

פירוק וסילוק אבני שפה מכל סוג שהוא כולל אבני שפה מיצקת. העבודה כוללת פירוק יסוד 
יעשה תוך  הבטון וסילוק לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר  ע"י הרשויות באחריות הקבלן.

 האספלט והריצוף במדרכה. תלמיסע הקפדה למניעת נזק

 
 עבודות עפר 51.02

 
 חפירה בכל סוגי קרקע 51.02.0020

 חפירה בכל סוגי הקרקע בכל תחומי התכנית ובשוליה כולל: 

תעלות, ומוצאים לניקוז, הסדרת השיפועים בהתחברויות לקיים. כולל עיבוד והתאמה לדרישות 
בעובי על פי המפרט, פינוי וסילוק עודפים ופסולת  המילוי, העברה לשטחי המילוי, פיזור בשכבות

למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית. החומר שיועבר לשטחי המילוי לא  לכל מרחק שהוא
לאחר השלמת עבודות ההכנה יכיל: גרוטאות, גושי בטון וחומר אורגני. עבודות החפירה יחלו רק 

 .והניקוי

 
 הידוק שטחים )שתית( 51.02.0160

הכנת "צורת הדרך" ו/או לאחר חפירה להחלפת קרקע, יבוצע הידוק שתית ברטיבות  לאחר
 אופטימלית המתאימה לחומר. ההידוק בקרקע חרסיתית שמנה יבוצע בעזרת  מכבש רגלי כבש.

 במפרט הכללי. 51.04.05דרגת ההידוק המבוקר כמפורט בטבלה מס' 

 

 הידוק מבוקר של מילוי  51.02.0200

 ס"מ  20שבמפרט הכללי בשכבות בעובי  51.04.14.02צפיפות כמפורט בסעיף הידוק מבוקר ל
 לאחר

 הידוק וברטיבות אופטימאלית. בדיקות השדה תהיינה צמודות לביצוע השכבות.  

 

 מילוי מובא 51.03

 מילוי מעפר מקומי 51.03.0070
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ק"מ ממנו. מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  15מילוי מעפר מקומי באתר או ממקום המרוחק עד 

 לפי מיון א.ש.ו.  A4או   A1,A2ס"מ לאחר ההידוק , לא כולל הידוק. יאושר חומר המתאים ל  20

 

 מצע סוג א' 51.03.0120

אם למפרט הכללי מצע סוג א' לכבישים, ומדרכות יהיה מאבן מחצבה גרוס, מדורג ומנופה בהת
 51.05סעיף 

א.א.ש.ו.  100%המצע יבוצע בשכבות בהתאם לתכניות והחתכים, דרגת הצפיפות תהיה לפחות 
 במדרכות. 98%ו  בכבישים

 
 

 שונות 51.09

 אספקה והתקנה של עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוני 51.09.0030

 מ"מ חדשים וללא פגמים ויקבעו 3.2ועובי דופן  3עמודי התמרורים יהיו מצינורות פלדה מקוטר "
 ס"מ, מחוזקים בברזל עוגן.  35*  50*  50במידות  20 -בתוך יסוד בטון ב

 ס"מ לפחות מפני השוליים.  60תחתית היסוד תהיה בעומק 

 העמוד יהא ללא כיפה ופניו )מקום חתך הצינור( יהיו מגולוונים. 

 העמוד יהיה מפלדה מגולוונת מבפנים ומבחוץ. 

  :יהיו משני סוגיםהעמודים 

 מ' מפני המדרכה.  2.2גבוהים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה 

 מ' מפני המדרכה.  1.0נמוכים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה 

 

 תמרורי דרך מסוג עירוני ללא עמוד   51.09.0040

סוג התמרורים  .2247י מס' מיצור חרושתי לפי ת" 3התמרורים והשלטים יהיו מחזירי אור דרגה  
 התמרורים ואופן הצבתם יעמדו  בדרישות משרד התחבורה. ומספרם בהתאם לתוכנית.

 צביעה על פני הדרך ועל אבני השפה  51.09.0110

 .5117יבוצע לפי המפרט הכללי סעיף                        

רוחב הסימונים  התמרורים, פרק ד'..  צורת הסימנים תהיה לפי המפורט בהנחיות לאופן הצבת 1
כמפורט בכתב הכמויות. אבני שפה צבעוני בשחור לבן או אדום לבן לסירוגין, באורך קטעים של  

 מ'. 1.0

                             "צבעים לסימון דרכים"  935.   הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש בת"י 2
 וב או שחור לפי הצורך. הגוון יהיה לבן, אדום, צה

העבודות תבוצענה  (. 934.   הכנת פני הכביש וצביעתו יעשו כמפורט במפרט הכללי )עפ"י ת"י 3
 בריסוס.   

 כולל אספקת הצבע, הכנת הכביש או אבן שפה, מדידה וביצוע הצביעה, קומפלט .   המחיר4
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 שלט כולל עמודים 51.09.0900

 51.09.0030כמפורט בסעיף  3ותקן על על שני עמודים בקוטר "אולם י 51.09.0040כמפורט בסעיף 
 . מידות השלט עפ"י תכנית הסדרי תנועה.50*50*50אך מידות היסוד תהיינה 

 

 עבודות אספלט 52.01
   PG68-10ס"מ עם אגרגט גם גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  5בעובי  19תא"צ   52.01.0190

 במפרט הכללי לסוג' א. 51.12.05.02בסעיף  האגרגטים בהתאם לדרישות המפורטות

תכונות התערובת על פי סעיף  3/4לשכבה נושאת " 51.12.05.02דרוג האגרגטים לפי סעיף 
   PG68-10יהא  לשכבה נושאת סוג א'. סוג הביטומן 51.12.05.04

 ק"ג למ"ר על פני התשתית לאחר אישורה ע"י המפקח.  1ריסוס ביטומן בשיעור   52.02.0010

 יבוצע בסמוך לביצוע האספלט בהתאם להנחיות היצרן. 
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 מערכות מים, ביוב וקולחים  – 57פרק 
 

 הנחיות כלליות 

 תיאור העבודה

 . , כוללועד למתחם הקמפינג דיוידהעבודה בפרק זה כוללת הנחת תשתיות בכביש הטיילת מחוף 

התשתיות בפרק זה כוללות: קווי מים ואביזרים )הידרנטים, מגופים וכד'(, הנחת קוי מים, תאים 
 מתוכננת.  השקיהואביזרים, קווי ביוב כולל שוחות בקרה, הנחת קווי קולחים להזנת ראש מערכת 

 כפי שיפורט בהמשך להלן ריכוז סוגי הצנרת המתוכננת:

, חברת פלסים או  16דרג  HDPE, SDR 11יהיו  –ולחים קווי לחץ כולל צנרת אספקת מים,  מי ק
 פלוס ע"פ המקובל בחברת מקורות. HDPEשוו"ע. קווי המים בלבד יהיו כנ"ל אך מסוג 

 חברת פלסים או שוו"ע. HDPE PN-10 SDR 17,יהיו פוליאתילן  –קווי גרביטציה לצנרת הביוב 

השוחות/תאים הן למים, הן לביוב והן  : למרות כל האמור להלן במפרט זה, כללתשומת לב הקבלן
 466או ת"י  658קולחים יהיו תאים טרומיים עם איטום פנימי. התאים יתאימו לדרישות ת"י 

, בהתאם לגודלם. על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב 4חוקת הבטון חלק 
שנים לפחות.  10האלמנטים הטרומיים, המחברים, החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

 לפחות עם הוספת מיקרוסיליקה להעלאת אטימות מפני מי תהום גבוהים. 40-סוג הבטון יהיה ב

 הקבלן ידאג כי מבנה השוחה יהיה יציב לכוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום.

מ"מ .  5בעובי  SBSאיטום השוחות והתאים מבחוץ יהיה כדלקמן. רצפה: יריעה ביטומנית 
שכבות ביטום פלקס מסטיגום. חלק הפנימי של התא/שוחה ייאטם באמצעות  2התזת קירות: ע"י 
או שוו"ע. מחיר התא יכלול : שאיבת מי תהום, דיפון החפירה, חפירה, יציקת  107סיקה טופ 

התא, זיון, חיבור הצנרת אל התא באמצעות מחבר איטוביב, בדיקת אטימות של התא, איטום 
, מילוי חוזר מהודק בשכבות, תקרה ומכסה. יודגש, כי תנאי הכרחי חיצוני ופנימי כמפורט לעיל

לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה 
 החוצה.

ערך לעבודות יעל הקבלן להביא בחשבון כי במקרים מסוימים ועל פי הוראת המפקח, יידרש לה
ילה . עבור עבודה זו לא תשולם לקבלן כל תוספת ועליו להביאם בשעות בלתי מקובלות/בשעות הל

 .במחיר הקומפלטבחשבון 

בכל עבודה בשטח מגונן /גמור )מפותח( יהיה על הקבלן להחזיר השטח לקדמותו בשלמות כפי 
 שהיה לפני תחילת העבודה.

 

 הפסקות מים  

במשך כל זמן  בפרויקטלצרכנים הגובלים על הקבלן להביא בחשבון שיש להמשיך ולספק מים 
העבודה. לא מן הנמנע שהקבלן יידרש לבצע קווי מים זמניים במהלך ביצוע הקווים הראשיים על 

ולא תשולם בגינה  הקומפלטמנת לדאוג להמשך אספקת מים לצרכנים השונים. פעולה זו כלולה 
 כל תוספת.

ור בפועל, וזאת על מנת על הקבלן לבצע את כל העבודות וההכנות לחיבורי הצרכנים לפני החיב
 שבעת ביצוע החיבור החדש יהיו ההפסקות באספקת מים לצרכנים קטנות ככל האפשר. 
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על הקבלן לנקוט בכל הסידורים הדרושים למילוי דרישה זו. מודגש כי לא יאושרו הפסקות 
באספקת מים, אלא לתקופות קצרות ביותר, בכל מקרה אין להפסיק את המים למשך למעלה 

ההכרחי לביצוע החיבורים לקו "חי" וזאת בתיאום מלא ומראש עם נציגי הרשות מהזמן 
 . ובאישור המזמין המקומית, מ.א. תמר

 

 אמצעי זהירות   

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 
 ה, הובלת חומרים וכו'. למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנח

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 
 העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה. 

הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הצבור 
בשל הימצאותם של בורות, תעלות, ערמות עפר, חומרים ומכשולים  מתאונות העלולות להגרם

 אחרים באתר. 

מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, 
ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה. על 

קצות הקווים יהיו פקוקים זמנית כדי למנוע כניסת חרקים ובעלי הקבלן לדאוג תמיד ובכל מצב ש
 ולא תשולם בגינה כל תוספת. הקומפלטחיים. פעולה זו כלולה במחיר 

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 והתמוטטות, כולל 
דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרת שלא על 

 בעי והוראות התקן הישראלי לחפירות ליסודות. פי השיפוע הט

מ' משפתה, כדי  2.00עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות 
למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מירביים 

להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, 
 בתא הגנה, תמיכות, כובעי מגן וכד'. 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק 
תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר 

 יכללו בין היתר את אלו: 

שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם לפני 
יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי 
בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת 

 ה, אבל רק לנושא מסכות גז. תותר הכניסה לתא הבקר

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים.  -לעבודה בתא בקרה קיים 
 סה"כ שלושה מכסים. 

 ור. המכסים משני צידי נקודת החיב -לחבור אל ביב קיים 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן 
 להגיש עזרה במקרה הצורך. 
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הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות והוא 
האיש הנמצא מחוץ  גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק

 לשוחה. 

 מ' יישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן  5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על 
 העבודה בשוחה. 

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות 
 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית 
לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות על 

 ידי הקבלן. 

אוג ולאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה של קו תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לד
הביוב הקיים, במשך כל שלבי העבודה. העבודה תכלול, במידת הצורך, סתימה זמנית ושאיבה 

 זמנית של השפכים כדי לאפשר עבודה ביבש. 

במפרט הכללי ו/או לפי הוראות  570827העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ולמתואר בסעיף 
לקה הטכנית של העיריה, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות המפקח ובאישור המח

ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא המתואר במפרט הזה להוריד 
מאחריותו הבלעדית של הקבלן, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להפגע עקב העבודות 

 המבוצעות ע"י הקבלן. 

בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד, 
ולא  במחיר והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם ככלולים 

 ישולם עבורם בנפרד. 

 

 חפירה במקומות מוגבלים   

לתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, ב
 שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. 

תוואי קווי המים, קווי הביוב וקווי הסניקה הקיימים, המסומנים על גבי התוכניות, חלקיים, 
בלתי מחייבים ומשוערים בלבד, התוואים הועתקו מתוכניות עדות שהוכנו ע"י המודדים של 

את הקווים או ע"י מודד האתר והמזמין איננו אחראי ואיננו ערב הקבלנים השונים שביצעו 
לנכונות התוואים המסומנים על גבי התוכניות. לפני תחילת העבודה, על הקבלן לאתר, באמצעות 
חפירות גישוש בידיים, את מיקומם המדויק של כל הקווים הקיימים, במקומות בהם הם נחצים 

תוכנן אליהם חיבור של קווים מתוכננים. הקבלן הוא ע"י קווים מתוכננים ובמקומות בהם מ
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 הקיימים במשך 
טת. כל נזק שיגרם להם כתוצאה מעבודת הקבלן, כל תקופת ביצוע העבודה, היא בלבדית ומוחל

גם אם לא היה לו מידע על תוואי הקווים ו/או במקרה שהמידע בתוכניות שגוי, יתוקן מיד ע"י 
 הקבלן ועל חשבונו. 

 

 ( AS MADE"לאחר ביצוע" ) תכניות  
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ל סטים ש 5על גבי דיסקט, וכן  DWGהעדות יהיו ממוחשבות וימסרו למזמין כקובצי  תכניות .א
העתקים בצבע על גיליון לבן. המודד ונציג הקבלן יחתמו על ההעתקים ויאשרו בכתב את 
אמיתות תכנית העדות. על גבי התוכניות יירשמו פרטי הקבלן והמודד כגון: שם, טלפון, פקס, 

 העדות יהוו את בסיס חישוב הכמויות לצרכי תשלום.  תכניותכתובת וכו'. 
 ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך.  תכניות העדות יתבססו על מדידה .ב
הרקע לתכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע מפות  .ג

כבישים, בתים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים. במפת העדות כל המידע 
תהיה בקנ"מ של מפות של הרקע יודפס בגוון אפור. בהעדר כל הערה אחרת תכנית העדות 

 התכנון. 
( או שווה (AUTOCADתוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד  .ד

 ערך טכני. 
המדידה תהיה מחולקת לשכבות, שכבות לנושא קווי הצינורות לפי סוגם, ייעוד, )"עירוני" או  .ה

"מקורות"( קוטר, שכבות טקסט לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות, ושכבות לטקסט עבור 
 שוחות. 

 (. Symbolsכל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים ) .ו
ין כי: "הרומים והקואורדינטות מתאימים לרשת מדידה ארצית האחרונה על כל תכנית יצוי .ז

 המעודכנת".
 תוכנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים:  .ח
 מערכת צנרת ביוב ומתקניה:  .ט
מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב קווי הביוב  .י

 מ'( וקואורדינטות.  1יחידה =  1י )והמתקנים בתוכנית העדות בגודל אמית
 בנתוני המדידה של שוחות הביוב, יש לציין:  .יא
 שם או מספר השוחה בתוך אליפסה. .יב
 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.  .יג
 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.  .יד
 רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה.  .טו
 יאה משוחת בקרה. רום מפלס תחתית הצינור ביצ .טז
 רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה.  .יז
 רום מפלס תחתית צינור של חיבור צידי בדופן שוחת בקרה.  .יח
 קוטר ועומק השוחה.  .יט
 סוג וגובה המפל.  .כ
 טון.  8טון,  25 -סוג וקוטר מכסה  .כא
 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה וקוטר השוחה.  -סוג השוחה  .כב
 טרומית או יצוקה קונוס או רגיל.  -סוג תקרה  .כג
 עיבודי בטון או פלסטיק.  -סוג העיבוד בשוחה  .כד
 איטוביב או רגיל.  -סוג מחברי שוחה  .כה
 שימוש באטמי איטופלסט כן / לא.  .כו

 

 בנתוני המדידה של קווי ביוב יש לציין:  

  .אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה 

 ק ביחס לאבן שפה או לעצמים בולטים בשטח.סוג הצינור ואיתורו המדויי 

 ( או במילימטרים )פלדה( "קוטר קטע קו ביוב "באינטשיםHDPE וציון החומר ) 
ממנו עשוי הצינור. במקרה של צינורות פלדה עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי, והעטיפה 

 החיצונית. 

  .שיפוע בין שוחות וחיצי זרימה 

 שינוי בסוג הצינור ואורכם בתנוחה. סימון שרוולי מגן  איתור של עטיפות בטון או מיקום
 סוגם וקוטרם וכו'.

 .ציון מעברי קיר תומך 
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 מערכת צנרת מים, קולחים ומתקניה 

מערכת צנרת מים קולחים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב מערכת המים 
מ'( וקואורדינטות ובשכבות לפי סוג, ייעוד  1יחידה =  1והמתקנים בתכנית העדות בגודל אמיתי )

 וקוטר. 

את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי מוחלטת )שם נקודה( 
כגון: בין הידרנט למגוף, בין חיבור מבנה למבנה עצמו, הסתעפות וכד', תוך ציון חומר הצינור, 

 קוטר הצינור, ודרג הצינור. 

מים "עירוני" או קו אספקת מים של על כל צינור יצוין ייעודו, ויסומן בשכבה נפרדת, באם הוא קו 
 "מקורות".

אוויר, ברזי כיבוי אש  ציון סוג, קוטר ותוצרת של אבזרים שונים כגון: מגופים, שסתומי 
 )הידרנט(, מלכודות אבנים, מדי מים וכו'. 

 . של קווי המים. I.Lרום 

 ימה, וצורה. שוחת אביזרים או גשר אביזרים עילי, גודל, חומר, אביזרים בשטח, מיקום, רש

שרטוט של כל גשר אבזרים הכולל פירוט מדוייק של האבזרים הנמצאים על הגשר כולל מידות 
 ומרחקים.

, ולא ישולם עבורה הקומפלט ת עדות כמתואר לעיל, כלולה במחירהעלות הכוללת של הכנת תכניו 
 בנפרד. 

 

 חומרים, מוצרים ובדיקות   

 חומרים  מקור 

רו המוקדם של המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו הקבלן חייב לקבל את אישו
להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור 

 המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. 

מתאימים הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר אם אין אותם החומרים 
 למפרט. 

 לא ירכוש הקבלן חומרים מכל סוג שהוא אלא באישור מוקדם מאת המפקח. 

 

 התאמה לתקנים  

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי החוזה, יהיו כל החומרים חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי 
 שנדרשו מסמכי החוזה. 

המובחר של החומר אלא  אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג
 אם צויין במסמכי החוזה סוג אחר. 

חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים או מפרטי מכון מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו 
בתכונותיהם לתקנים או למפרטים האמורים אלא אם כן נדרשת במסמכי החוזה התאמה לתקן 

 זר או דרישות מיוחדות נוספות. 
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 מת החומרים לתקנים ולדרישות מסמכי החוזה חלה על הקבלן.חובת ההוכחה של התא

 

 תו תקן  

 חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן ישראלי כלשהו יישאו תו תקן. 

חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן זר או קיימות לגביהם דרישות מיוחדות במסמכי החוזה 
 המפקח. ייבדקו במעבדה מוסמכת באמצעות הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצון 

ימת תו תקן לא קיימת בארץ תוצרת מסו ם אשר נדרש לגביולמרות האמור לעיל, אם מחומר מסוי
עם תו תקן או קיימת רק תוצרת אחת כזאת, יהיה הקבלן 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  

הקבלן יבצע, ביוזמתו הוא ומבלי להמתין להוראת המפקח לכך, באמצעות מעבדה מוסמכת, את 
כל בדיקות המעבדה והשדה )לרבות נטילת המדגמים( הדרושות להוכחת עמידת החומרים 

 והעבודה. 

רט ו/או כפי לדרישות המפרט והתקנים המחייבים. תדירות הבדיקות תהיה עפ"י נדרש במפ
 שידרוש זאת המפקח. 

הקבלן ישתמש בחומרים רק לאחר אישורם ע"י המפקח וע"י המעבדה )במקרים בהם נדרשות 
 בדיקות מעבדה(. 

הקבלן ידאג לכך כי נטילת המדגמים והעברתם אל המעבדה תעשה מבעוד מועד וזאת כדי למנוע 
 עיכוב בעבודה. 

 

 התאמה לדרישות  

קבלן יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה כדי החומרים שיסופקו ע"י ה
 להבטיח התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המאושר.

מצא המפקח כי החומר המסופק אינו מתאים מבחינת הטיב למדגמים שאושרו, יורה לקבלן על 
ראה הפסקת העבודה ועל סילוק החומר מהאתר והחלפתו בחומר המתאים לדרישות. ניתנה הו

 כאמור, חייב הקבלן לבצעה מיד וללא ערר. 

 

 טיפול בחומרים ואחסונם  

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה ואת יתר הפעולות הכרוכות 
 בטיפול בחומר באופן שימנע כל פגיעה בהם וכל חשיפה מזיקה. 

לתי רצויה ומצד שני באופן החומרים יאוחסנו באופן אשר ימנע מצד אחד פגיעה בהם וחשיפה ב
 אשר לא יגרום להפרעה לתנועה באתר ובשטחים הגובלים אותו. 
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 דוגמאות  

הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם 
 יחל בייצורם או בהזמנתם. 

ותשמשנה להשוואה  הדוגמאות המאושרות תישמרנה במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע
 בינן ובין החומרים שיסופקו ו/או העבודות שתבוצענה. 

 הדוגמאות תוחזרנה לקבלן לאחר גמר העבודה וקבלתה ע"י המזמין. 

 

 קבלת העבודה עם השלמתה   

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 סיום העבודה. 

אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים 
 ח. הדרושים לשביעות רצונו של המפק

העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של 
 העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה וידרשו. 

 

 העברת מסמכים כחלק ממסירת העבודה 

מסירת שלושה סטים של תדפיס תכניות עדות )לאחר ביצוע(, חתומות ע"י מודד מוסמך  .א
 מתאימים כנדרש.וקבצי מחשב 

 תוצאות בדיקות רדיוגרפיות, מאושרות ע"י המפקח )צינורות פלדה(. .ב
תעודה המעידה על תוצאות תקינות לבדיקות הידראוליות לבדיקת אטימות של שוחות  .ג

 וצינורות ביוב גרביטציוניים. 
 אישור שרות שדה של יצרני הצינורות, ואביזרי צנרת לפי העניין.  .ד
ל נוכחותו בזמן בדיקות לחץ לצינורות המים כולל אישורו לאופן אישור יצרן צינורות ע .ה

 ביצוע בדיקות )משך זמן הבדיקה, גודל לחץ הבדיקה, מיקום הבדיקה וכו'(.
קבלת דו"ח מפורט של צילום וידאו תקין, תמונות "סטילס" של הליקויים )לפני ואחרי  .ו

שר, החתום ע"י המפקח, התיקון( וקלטת וידאו של פנים הצינור המבוצעת ע"י גורם מאו
 עבור כל הביבים. 

אישור המפקח על ביצוע חיטוי הקווים ושטיפתם בידי גוף מורשה, )קווי מים בלבד(, כולל  .ז
 אופן ביצוע החיטוי פרוט תוצאות החיטוי וחתימת בודק מורשה.

אישור מעבדה מאושרת עבור כל בדיקות הבטון, המצעים, האספלט וכל בדיקה נוספת  .ח
 הלך העבודה בהתאם ליומני העבודה. שנידרשו במ

 מסירת כתבי אחריות לכל האביזרים כנדרש.  .ט
 דו"ח מאזן חומרים במקרה ואספקת החומרים מבוצעת ע"י המזמין.  .י
אישור המפקח לקבלת העבודה, כולל עותק של פרוטוקול הקבלה ואישור תיקוני  .יא

 ליקויים. 
 מסירת כתב אחריות לתקופת הבדק.  .יב
 ת העבודה. אישור המזמין לקבל .יג
דו"ח על אופן ביצוע בדיקות לחץ )משך זמן בדיקה, גודל הלחץ וכו'( ותוצאות תקינות  .יד

 חתומות ע"י המפקח.
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במחיר כל העבודות המתוארות בסעיף זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויראו אותם ככלולים 
 ולא ישולם עבורם בנפרד.  הקומפלט

 

 עבודות עפר להנחת קוים 

 חפירה  

במפרט הכללי בכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא כוללת גם  57010לאמור בסעיף  בניגוד
חציבה בכלים מכניים או בידיים, בכל סוגי קרקע וסלע. לא יותר לקבלן לבצע פצוצים אלא 

  באישור מפורט מהמזמין.

 

 חפירה של תעלות להנחת צינורות ומילוי חוזר 

סעיף זה מתייחס לחפירה לצינורות והוא כולל את התעלות להנחת צינורות ביוב, קולחים, מי 
 תמלחת ומים ברצועות הכבישים, המדרכות והשטחים הפתוחים. 

 

 י החוזר יבוצעו עפ"י המפורט להלן:החפירה והמילו 

 01-ו 5701החפירה של תעלות להנחת צינורות ובנית המתקנים לאורכה תבוצע לפי פרקים  .א
של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה והמילוי על כל שכבותיו ופרטים נוספים יהיו 

עם השינויים בהתאם לפרט סט. ח.ג.מ. להנחת צינור בתעלה לצינורות מכל סוג שהוא 
 והתוספות שיפורטו להלן.

במקומות בהם יתגלו מי תהום ו/או במקומות שיורה המפקח, תבוצע התעלה עם שכבת חצץ  .ב
 זת לפי פרט סטנדרטי ח.ג.מ כמפורט להלן.מנק

 תחתית התעלה תהודק היטב לפני הנחת הצינורות כמפורט ולשביעות רצון המפקח. .ג

במפרט הכללי, דיפון, תימוך וניקוז על פי  01020 - 01025בצוע חפירה יהיה לפי סעיפים  .ד
 במפרט הכללי.  01004 - 01009סעיפים 

ס"מ מכל צד של  30ת פוליאתילן תהיה בעובי של שכבת החול מתחת, מסביב ומעל צינורו .ה
 ס"מ( בניגוד למצויין בפרט הסטנדרטי. 60-הצינור )סה"כ עובי שכבת החול

 מילוי חוזר בכביש או מדרכה .ו
החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפות החול עד תחתית מבנה הכביש או  .ז

אים"( יהיה מחומר נברר כמוגדר המדרכה )מסומן בתוכנית הסטנדרטית בכינוי "חומר מת
 . 100%ס"מ לצפיפות של  20של המפרט הכללי, מהודק בשכבות של  510263בסעיף מס' 

אם אין באפשרות הקבלן למצוא באתר העבודה "חומר מתאים" כזה ישלים את החסר  .ח
 במפרט הכללי באשור המפקח.   010242-ו 010241במלוי מובא ומושאל על פי סעיף 

תהיה הגבלה לגודל אבן ולא יורשה שימוש בחומר המכיל אבנים בגודל העולה  גם בחומר זה .ט
 . אם אין באפשרות הקבלן למצוא או למיין באתר חומר כזה ישלים הקבלן את החסר1על "

 במילוי מושאל או מילוי מובא כנ"ל.

 הכביש ו/או הנחיות תכניותמבנה הכביש או המדרכה והאספלט או אבן משתלבת יבוצעו לפי  .י
 המפקח.

 
 מילוי חוזר בשטח פתוח 

ס"מ מעל קדקד הצינור  60החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול עד 
)מסומן בתכנית הסטנדרטית בכנוי "חומר מתאים"( יהיה ממיטב הקרקע המקומית ולא יכיל 

 אבנים כלל . 
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ור( או סביב שוחות או מפני ס"מ מעל קודקוד הצינ 60המילוי המוחזר מפני "החומר המתאים" )
ועד פני השטח הפתוח יהיה כמפורט בפרט עם גודל אבן  -עטיפות הבטון במקום שקיימות 

 בנפח.  15%ס"מ עד  3מכסימלי של 

במפרט הכללי, תוך הרטבה והידוק בשכבות  57013 -ו 01024העבודות יבוצעו על פי סעיפים 
לצפיפות  98%לדרגת הידוק  0104סעיף בידיים ובציוד מכני וברטיבות אופטימלית לפי 

 מקסימלית מודיפייד א.א.ש.ו.

 מילוי תעלה בדרך שירות 

 מילוי מוחזר בדרך שירות יבוצע מחומר נברר ומצעים כמתואר בפרט אופייני.

במקומות בהם קיימת שכבת מצע בתוואי הצינור יחזיר הקבלן את שכבת המצע לקדמותה הן 
 המצע והידוקו.  מבחינת עובייה והן מבחינת סוג

בכל המקומות בהם עובר קו המים, הקולחים או הביוב בתחום רצועת הכביש והמדרכה יהודק 
 .51המלוי המוחזר לכל עומק התעלה לצפיפות המפורטת במפרט המיוחד של פרק 

מ' מפני כביש או מדרכה סופיים.  1.0קוי מים יונחו בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של לפחות 
ן שני קווי מים, הקו בקוטר הגדול יהיה תמיד עמוק יותר, אם לא תינתן הוראה אחרת בחציות בי

 ע"י המפקח באתר.

 קווי ביוב יונחו במקום בהתאם לחתך לאורך מפורט.

 

 עבודה בכביש קיים ומדרכה קיימת   

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 ברוחב מינימלי אפשרי. 

סעה כולל שכבות מצע, יקון הכביש יעשה ע"י מלוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המית
במפרט הכללי. שכבות המצע יתאימו  57032או מרצפות בהתאם לסעיף  תשתית ואספלט
של מפרט  51של המפרט הכללי. השתית והאספלט יתאימו לדרישות פרק  5103לדרישות סעיף 

 הכללי. 

במפרט הכללי ובמיוחד  01025-01022לוי המוחזר יהיו כמפורט בסעיפים מס' יביצוע החפירה והמ
 במפרט הכללי.  01009-01004יפון ותימוך עפ"י סעיפים במפרט הכללי, ד 57032בסעיף 

לוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול יהיה ממצעים בהידוק כמתואר יהחומר למ
 במפרט הכללי.  570321קיונו יוחזרו למצבם המקורי עפ"י סעיף ילעיל. פני הכביש ונ

 עטיפות ומצע חול לצינורות  

חול מסביב ומעל לצינורות יבוצעו לפי החתך הטיפוסי בתכנית  מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת
 פרטים וכמתואר לעיל. החול יהיה נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.

החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול דיונות נקי או מסוג טוף נקי מאבנים או מחומרים 
ה שטוף ורחוץ ויכיל גרגירים לא פריכים מ"מ. הטוף יהי 3אורגניים, בעל גודל גרגיר מכסימלי של 

חומר עובר נפה  5%ולא שבירים הטוף יענה על דרישות תקני ישראל המתאימים ויכיל לכל היתר 
 . הטוף יהיה ממחצבה מאושרת עם תעודות מתאימות.200

 חפירת יתר תמולא בחול דיונות מהודק.
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ראשים ובדיקות העטיפה החיצונית המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני תיקוני 
 ומתן אישור בכתב ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.

 

 עבודות ביבש  

 י כלל 

של המפרט הכללי על הקבלן להקפיד לנקוט בכל  57006-ו 57005מבלי לגרוע מהנאמר בסעיפים 
ירה, הנחת האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפ

הצינורות, חיבורם, התקנת האביזרים, ועד 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  

למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן, כולם או 
 מקצתם: 

 חפירת תעלות ניקוז והגנה.  .א
 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אדם מיומן להפעלתו, לרבות ציוד שאיבה רזרבי.  .ב
 סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים אחר.  .ג
 כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש.  הפעלת .ד
 מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה.  .ה
כל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו הגמורה של  .ו

 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.  .ז

 מי תהום  

במקומות בהם תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן 
 להנמיך את מפלס המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. 

 של המפרט הכללי.  57006הרחקת מי תהום תהיה כמפורט בסעיף 

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות 
ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח. המפקח יהיה 
רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור 

יא. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים מוקדם לשיטה כלשה
 הקשורים בהחלפת השיטה. 

המפקח רשאי להכתיב לקבלן מועד ביצוע של חלק מן הקווים הנמצאים על גבול מי תהום בעונה 
 שלפי דעתו לא תצריך שאיבה להנמכת מפלס מי תהום.
 יים. יספק ויחזיק באתר העבודה משאבה וציוד שאיבה רזרב

בזמן השאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקים ליסודות מבנים סמוכים או מערכות צנרת ו/או 
 שרותים סמוכות. 

 הרחקת המים בכל שיטה שהיא תבוצע, באישור מראש של המפקח, תוך נקיטת הצעדים הבאים: 

 אחריות הקבלן לסילוק המים  

שיאושר על ידי המפקח בצורה  על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהזרימם למקום
שלא יגרמו נזקים לרכוש ולעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות )גם כאלה המבוצעות בידי אחרים( 

 ולא יציפו מתקנים סמוכים או כל שטחים אחרים. 
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כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שיגרמו עקב הרחקת מי התהום, יתוקנו על חשבון הקבלן 
 ובאחריותו. 

 יצוב תחתית תעלות  

במקומות אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה יציבה בתוך 
ס"מ מתחת למפלסים הסופיים של תחתית התעלה וישפוך  40מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של 

על תחתית התעלה חומר מחצבה אשר ישוקע בתוך הבוץ ויהודק במכבש מכני עד לקבלת שטח 
 , עליו יונח הצינור מבלי אפשרות של שקיעה. יציב

במקומות בהם תחתית החפירה מתחת למפלס מי התהום, יש להמנע 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.

הנחת הקו, העטיפה והמילוי החוזר יבוצעו עפ"י פרט סטנדרטי ח.ג.מ להנחת צינור במי תהום 
כאשר בנוסף למצויין בפרט, תסופק ותותקן עטיפת בד גיאוטכני מסביב לשכבת החול העוטף את 

 הצינור וזאת במטרה למנוע את "בריחת" החול אל בין גרגירי החצץ.

 

 החזרת השטח למצבו הקודם  

בלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות למעט על הק
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 שנהרס או התקלקל 

 עקב העבודה. 

רשאי לדרוש מהמנהל לרשום את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה הקבלן 
לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המנהל והקבלן יחוייב לבצע את התיקונים שלפי 
דעת המנהל הוא חייב בהם, על חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים 

 ל דרישות המנהל בנדון. תחייב אותו למלא את כ

כל האמצעים, חומרים ועבודות שיידרשו להחזרת השטח למצבו הקודם יהיו על חשבון הקבלן 
  ולא ישולם לו בנפרד על כך.

 

 חציות שונות  

 חציית מערכות תשתית עיליות ותת קרקעיות

 במקומות בהם יאלץ הקבלן לחפור בקרבת עמודי חשמל, תאורה וטלפון, או כל עמוד אחר
שבתוואי העבודות, יידרש הקבלן לתמוך זמנית את העמוד באמצעים שיאושרו תחילה על ידי נציג 

 המזמין.

מים, ביוב, ניקוז, דלק, תקשורת, חשמל, גז וכד' או בעבודה  -בחציות של קווים ת"ק קיימים 
בצע בקרבתם, ידאג הקבלן לקבל את אישור הרשויות המתאימות ולעבוד על פי הנחיותיהם, וכן ל

תמיכות והגנות זמניות למניעת קריסתם ולהמשך פעולתם התקינה, באמצעים שיאושרו תחילה, 
 בכתב, ע"י נציג המזמין.

במקומות בהם יונחו קווי מים ו/או ביוב מתוכננים בקרבת מסילת ברזל קיימת, או רצועת 
נציגי הרשות תשתיות כגון חשמל, גז, דלק וכו', על הקבלן לתאם מראש את ביצוע העבודה עם 

האחראית, ורק לאחר אישורם, ואם תדרוש הרשות, גם בפיקוחם, יורשה הקבלן לבצע את 
 העבודות להנחת הקו.
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 כל הפעולות הנ"ל, אם תידרשנה, כלולות במחירי היחידה השונים ולא תשולם בעדן תוספת.

 חציית מיסעות אספלט / קרבה לקו מקורות

וכניות מתקיימת חצייה/קרבה של הקו המתאר במכרז במקומות מסוימים המצוינים על גבי הת
 זה לבין קו קיים/מתוכנן של מקורות. 

על פי הנחיית משרד הבריאות, בחציית קו מקורות, יונח קו הסניקה בתוך שרוול פלדה עם עטיפת 
מ' מכל צד של קו  6מיקרון אפוקסי בפנים. השרוול הנ"ל יהיה באורך  250 -טריו חיצונית ו

 מקורות.

 

 עמודי סימון  

 במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי סימון. 

מ' ממולא בבטון, מעוגן באמצעות  1.5ובאורך  4עמוד הסימון יעשה מצינור פלדה מגולבן בקוטר "
 ס"מ.  40x40x40במידות  20-עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון סוג ב

על לקרקע ויהיה צבוע בפסים כחול ולבן. בראש העמוד יותקן שלט, עשוי מ' מ 1.0העמוד יבלוט 
 בשתי שכבות.  -מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד צהוב  2מפלטת פלדה מגולבנת בעובי 

ס"מ ועליו יהיה כתוב, "קו מים" בצבע שמן כחול בשתי שכבות, גודל  25x35השלט יהיה במידות 
בצבע אדום חץ שיראה את כוון קו המים וירשם המרחק אל ציר ס"מ. כמו כן יצבע  3האותיות 

 הקו. 

 הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לכל תנאי מזג האוויר. 

 

 אחריות לצנרת והאביזרים  

שנים לפחות.  10הקבלן ימסור למזמין תעודות אחריות של המפעל יצרן הצינורות למשך 
 האחריות תהיה על שם המזמין.

 

 וציפוי לצנרת פוליאתילן בכל הסוגים :צביעה 

כל קטעי הצנרת ואביזרי הצנרת הגלויים הן בגשרי המגופים, בשוחות ובמקומות אחרים יצבעו 
 צביעה חיצונית כפי שיומלץ בכתב ע"י ספק הצינורות ויקבל את אישור המתכנן מראש בכתב.

ה וקווי מים שאינם בהתאם להנחיות של משרד הבריאות "הנחיות להנחת קווי מים לשתיי
)מש"ל(", נידרש ביצוע צביעה לצנרת שמונחת בקרקע ותזומן בסרט/רשת שיוטמן יחד עם  לשתייה

מ' לפחות מתחת לפני הקרקע. הצנרת והסרטים  0.5הצינור )מעל שכבת הכיסוי הראשוני(, בעומק 
 :יסומנו בצבע ובכיתוב המתאימים לסוג הנוזל וע"פ השימוש בו עפ"י הטבלה להלן 
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 ת הצינור וסרט סימון מעליו כלול במחיר מ"א צינור ולא ישולם בנפרד .יעמחיר צב

 

 סרט סימון מעל צינורות הפוליאתילן  

מעל שכבת החול שתונח מעל הצינורות יונח סרט סימון. הסרט יהיה מפוליאתילן, לא ממוחזר 
חוטי מתכת נירוסטה  2זורים מ"מ ובתוכו יהיו ש 0.12ס"מ ובעובי של  15ונטול עופרת ברוחב של 

 לזיהוי הקו. 316

הסרט יונח לכל אורך הצינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופים עילי, 
 ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה מתאימה לרגל הגשר. 10-יבלוט גם קצה סרט סימון כ

י חברת ש.ב. טכנולוגיות " ע"Boddingtonsתוצרת חברת " Wavelay"-050"הסרט יהיה מסוג 
 בע"מ, או שווה ערך.

 "זהירות קו מים".  -הסרט המיועד לזיהוי צנרת מים יהיה בצבע תכלת ועליו יהיה כיתוב 

הסרט מיועד לזיהוי צנרת קולחים יהיה בצבע סגול ועליו יהיה כיתוב "זהירות! קו מים אסורים 
 לשתייה".

 

 קווי אספקת מים  

 כללי  

העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללות אספקה והנחה של קווי לחץ : קווי אספקת מים, 
חיבורם לקווים קיימים, ביצוע חציות, התקנת ברזי כיבוי אש, גשרי אביזרים עיליים, מגופים, 
חיבורים למבנים קיימים,  יציאות מהקו הראשי כהכנה לחיבורי צרכן במגרשים, הידרנטים 

 י צרכן מ.א. תמר, מתקנים הנדסיים. בטיילת, חיבור

 אין להתחיל בהנחת הקווים לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעות רצון. 

 

 הצינורות  
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הצינורות יהיו מפוליאתילן כדוגמאת "מריפלקס" תוצרת מפעל "פלסים" או שו"ע מיוצר 
תו תקן ישראלי נושא  UV, עמיד בקרינת SDR11 16, דרג HDPEמפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 

 .5392/4427ת"י מס' 

על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור, תוצרת מפעל "פלסים" ומס' התקן 
 הישראלי.

הצינורות יסופקו בהתאם לקטרים השונים בגלילים או במוטות וחיבורי הצינורות והאבזרים יהיו 
ואבזרים אוריגינלים של המפעל עשויים פלב"מ  HDPEוכן עם מחבר מעבר פלדה/ EFע"י ריתוכי 

 זהה לסוג הצינור. 16SDR11או אביזרים תוצרת "פלסאון" המתאימים לדרג  316

צינורות ואביזרים יחוברו בהברגות ע"י אביזרים כדוגמת תוצרת "פלסאון" או שו"ע כנדרש ע"פ 
 המפורט בהמשך.

ל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע העבודה קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, רוכבים, אוגנים וכ
על פי התוכניות יהיו מוכנים וסטנדרטיים בזויות וקטרים בהתאם לדרוש בתוכניות, בחיבור 

 אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים על פי הנחיות היצרן. 
כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה ליצרן הצינור ומסומנים על ידי היצרן מבחוץ 

 .למטרת זיהוי
 אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות היצרן.

 הצינורות יחוברו ע"י מכונה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן.
 כל החיבורים יבוצעו ע"י אנשי שירות שדה של יצרן הצינור או קבלן מורשה על ידם.

יהיו עפ"י המפרט הכללי ועפ"י הנחיית טיב החומר, הבדיקות, ביצוע הקווים והחיבורים וכו' 
 היצרן.

 יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 

 צינורות לחיבור הידרנטים  

צינורות תת קרקעיים לחיבורי כיבוי אש )הידרנטים(,יהיו צינורות פלדה עם ציפוי פנימי של מלט 
ס"מ מעל לפני הקרקע. הזקף העילי יהיה עם  5-צמנט ועטיפה חיצונית כמפורט לעיל בגובה של כ
 ציפוי פנימי של מלט צמנט וללא עטיפה חיצונית. 

 

 הנחת הצינורות   

במפרט הכללי, וכן עפ"י הנחיות מפורטות  5704, 5703הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרקים 
פני אישור ובקרה צמודה של שירות שדה של יצרן הצינורות. אין להתחיל בהנחת הקווים ל

 המפקח.

ס"מ לפחות ויכוסו בחול מסביב לצינורות לכל רוחב  20הצינורות יונחו על גבי מצע חול בעובי 
ס"מ מעל קודקוד הצינורות. הידוק החול יעשה באמצעות הרטבה  20התעלה עד לגובה של 

 אופטימלית. 

 30יה ברדיוס של לפחות בעת ההנחה ניתן לבצע שינויי כיוון בתוואי ע"י כיפוף הצינורות, אשר יה
 פעמים קוטר הצינור, ועל פי הוראות היצרן. 

תיילי מתכת.  2בחתך חפירת תעלת הנחת הצנרת יונח סרט פלסטיק בצבע אדום אשר בו פרוסים 
סרט זה משמש לאיתור הקו בגלאי צנרת. הסרט הנ"ל יונח תמיד מעל מרכז הצינור ובעומק של 

 מ' מפני הקרקע הסופיים.  0.5
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דה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים בתכנית במי
 או אינם ידועים הקבלן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור וקבלת הנחיות.

חיבור הצינורות יהיה בריתוך אלקטרופיוז'ין אך יאושר גם ריתוך פנים לחיבור אביזרים 
 שור המפקח )מודגש כי אספקה והתקנה של כל האביזרים הם על חשבון הקבלן(.לכשיידרש ובאי

שירות שדה של יצרן הצינורות יאשר בכתב את תקינות הביצוע בכל השלבים וכן לאחר גמר 
 העבודה.

מעל הצינורות ולכל אורכם יונח סרט סימון, שיכלול בתוכו גם חוטי תיל מתכתיים לזיהוי הקו, 
 (.57.02.06ן. )ראה פירוט גם בסעיף בצבע שידרוש המזמי

 . UVפלוס עמידה לקרינת HDPEצנרת עילית גלויה תהה 

 הובלה והנחת צינורות תעשה בהתאם להנחיות היצרן ותוך הקפדה מלאה על שלמות הצנרת.

לפני כיסוי הקו יזמין הקבלן את שרות השדה של המפעל המייצר את הצנרת לקבלת אישור על 
ור בדיקת שרות השדה ובדיקת האטימות ומסירת תעודות מתאימות הינם ביצוע העבודה. איש

 תנאי הכרחי לאישור הקו.

בדיקות השדה וביקור יצרן הצנרת יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו בין אם התוצאות תהיינה 
 חיוביות ובין אם לא. 

במקומות בהם ישנו מעבר בין צנרת מים בבעלות מ.א. תמר ובין בעלות של חברת "מקורות" 
תבוצע מערכת למדידת מים מאושרת ע"י חברת "מקורות" ובהתאם למסומן בתוכניות. בכל 
מקרה, בבמקרים בהם יונח קצה קו להתחברות מתוכננת אשר אינו בשלב הביצוע יסיים הקבלן 

 י מרותך באלקטרופיוז'ן. את קו המים בפקק חרושת

 

 זרים והסתעפויות יאב  

זרים לצינורות פוליאתילן: רוכבים, רוכבי מסעף, רקורדים, קשתות, מיצרים, יכל האב
"(, אוגנים מתאימים להתחברות עם אביזרי פלדה יהיו מתוצרת חברת Tהסתעפויות )מעברי "

 פלסאון או שו"ע. אביזרים הללו יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

)זהים לצינורות עליהם יותקנו(.  ,SDR11 16זרים ייוצרו מצינורות פוליאתילן קשיח דרג יכל האב
, הציפוי החיצוני )או הצביעה( לדרישות זרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופןיכל האב

 המפורטות לעיל. 

כל האביזרים לצינורות הפוליאתילן יהיו בדרג כאמור לעיל ויסופקו אף הם ע"י הקבלן ועל 
חשבונו. כל האביזרים יענו מבחינת הסוג והטיב, המבנה והדרג לדרישות הנ"ל והביצוע יהיה עפ"י 

 הנחיות היצרן.
 ו', יבוצעו אך ורק באמצעות מחברי ריתוך אלקטרופיוז'ין.חיבורים, הסתעפויות וכ

 האבזרים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם. 
 .1חלק  1519כל האוגנים, האביזרים והברגים יהיו מתאימים לתקן ישראלי מס' 

 
 ריתוך צינורות פוליאתילן בשיטת אלקטרופיוז'ן   

ע"י חברת פלסאון  EFריתוך צנרת יבוצע בשיטת אלקטרופיוז'ן ע"י קבלן וציוד מורשה לריתוכי 
 או שו"ע.
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להלן עבור כל ריתוך שביצע על   EFעל הקבלן למלא את צ'ק ליסט להתקנת מחברי /צנרת בשיטת
מנת לאשר העבודה ע"י המפקח: 

 
 

 בדיקות לחץ 

לחץ לפי המפורט במפרט הכללי. הקבלן יוסיף את  לאחר כיסוי חלקי של הצינורות, תיערך בדיקת
כל האביזרים הדרושים )לבדיקת לחץ( כגון אוגן ואוגן עיוור, פקק להוצאת אוויר ברז ניתוק, 

 משאבת לחץ, מילוי הקווים במים וכו' על חשבונו.

שעות לפחות  3אטמ' בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של  16בדיקת הלחץ תיעשה ללחץ של לפחות 
 א כל שינוי בלחץ.לל

 שלבי הבדיקה :

 מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה.

 בדיקה ויזואלית של הקו, בעיקר במקומות החיבור.

 מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור. 20%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב
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ויהיו כלולים במחירי עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו ייעשו על חשבון הקבלן 
 היחידה להנחת הצנרת. השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן.

  

 תעודת אחריות של יצרן הצינורות 

שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על תיקון  10תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך 
טע, קוטר הצינור ועובי הדופן וכן כל הפגיעות ובדיקת הלחץ. על התעודה יוגדר מיקום, אורך ק

 רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.

 הקבלן ידאג להעביר למפקח אחריות בסוף ביצוע העבודה . 

 

 מגופים -אביזרי צנרת לקוי מים  

יהיו מגופים אלכסוניים עם מחברי הברגה כדוגמת תוצרת "דורות" או  2מגופים בקטרים עד "
 מפקח. שווה ערך שתאושר ע"י ה

( מברזל יציקה המתאימים לתקן GATE VALVEומעלה יהיו מגופי טריז ) 3מגופים בקטרים "
)קצר( או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר  TRS, דוגמת תוצרת "רפאל", דגם 61ישראלי ת"י 
 ע"י המפקח. 

 16 במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה מינימלי של 57047כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף 
 אטמוספירות.  24אטמוספירות ולחץ בדיקה של 

 כל המגופים יצבעו לפי הוראות המפקח וכמפורט. 

 המגופים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם. 

 

 ברזי כיבוי אש )הידרנטים(  

מאוגן או שווה ערך שיאושר ע"י  4יהיו דוגמת תוצרת "פומס" דגם  3ברזי כיבוי אש בקוטר "
, אליו יחובר 3/"4שבקצהו ירותך מיצר ריתוך " 4המפקח, מחוברים לזקף מצינור פלדה בקוטר " 

 . 4אוגן נגדי בקוטר "

י ולהוראות במפרט הכלל 570813ברזי הכיבוי יבוצעו בהתאם לפרט בתוכניות וכן לפי סעיף 
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 מגופים 
 לא מתקן שבירה. יהיה ל

 ברזי הכיבוי יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם. 

 שנים על שם המזמין. לכל הברזים יותקן  10-לכל הברזים תינתן אחריות ל

 סגר למניעת גניבות מים. -שטורץ 

 אטמוספירות. 24אטמוספירות ולחץ בדיקה של  16ברזי הכיבוי יתאימו ללחץ עבודה מינימלי של 

 

 שסתום אוויר למים 
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-Dאו שסתום מתכת  D-040-Cדגם ברק  2שסתום אוויר יהיה "שסתום אויר משולב" בקוטר "
 בר מתוצרת א.ר.י. או שווה ערך עם הברגה כמסומן בתוכניות. 10מתאים ללחצי עבודה עד  "070-3

 כניות. מברונזה בהתאם לתו 3, "2עם מגוף כדורי " 3, "2השסתום יהיה מורכב על זקף בקוטר "

 שסתומי האוויר יאושרו מראש ע"י המפקח לפני רכישתם ואספקתם. 

 

 שוחת אביזרים 

שוחת אביזרים כגון: מגופים תבוצע ע"י פרט סטנדרטי ח.ג.מ. ובהתאם להנחיות בתחילת פרק 
 . בנוסף:57.01

במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן את הקוים המיועדים  -ביטול קוי מים 
לביטול. עבור חפירה , פירוק הקוים ועקירתם, הרחקה לאתר פסולת מורשה, מילוי חוזר בחומר 

ס"מ והחזרת המצב לקדמותו ישולם לפי מ"א צנרת  20נברר ומהודק באופן מבוקר, בשכבות כל 
 לביטול.

במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן שוחות  -ביטול שוחות ותאים למים 
קרה המיועדים לביטול. עבור חפירה , פירוק התאים ועקירתם, הרחקה לאתר פסולת ותאי ב

ס"מ והחזרת המצב  20מורשה, מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר, בשכבות כל 
לקדמותו ישולם מחיר אחיד לתאים הן עגולים והן ריבועיים בכל מידה וביח' קומפלט כולל כל 

 האמור לעיל .

 

 יטוי הקווים שטיפה וח  

עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של כל הקוים וכל האביזרים תוך הזרמת מים 
ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת המים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים 

 מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט להלן: 

כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים, צינורות וכו' בהתאם פעולת החיטוי תכלול את 
 של המפרט הכללי ולהוראות משרד הבריאות.  57037לסעיף 

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 
נקודות, אם יהיה הריכוז בין שעות. בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר  24לקוים ותושאר בהם 

שעות  48או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24-מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 10-ל 1
מ"ג לליטר כלור יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר  1-פחות מ
 מ"ג לליטר.  1-שעות יהיה גדול מ 24בתום 

בתום החיטוי, תרוקן ותשטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור הנותר 
 מ"ג לליטר.  0.2בנקודת צריכה כלשהי לא תעלה על 

עבודת החיטוי תנוהל ע"י עובד בעל תעודת הסמכה של משרד הבריאות כי הוא מורשה לבצע 
לפני המפקח ולקבל על כך אישור חיטוי קווי מים שייעודם לשתייה. על הקבלן להציג תעודה זו 

 בכתב לניהול וביצוע העבודה.

הקבלן ימסור למפקח דו"ח מסודר המעיד על אופן ביצוע השטיפות והחיטוי, את סוג חומר 
 החיטוי וכן את פירוט תקינות התוצאות. 

 

 גושי עיגון  
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ובהתאם לנדרש  גושי עיגון לצינורות יהיו לפי פרט סטנדרטי מקורות לצנרת מים ופרט סט' ח.ג.מ
של המפרט הכללי ויותקנו במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה  57058בסעיף 
 המפקח. 

 

 חציית קיר תומך 

במקומות בהם תידרש חציית קיר תומך, הצינור האנכי שיונח לאורך הקיר, יונח בתוך שגם )נישה( 
 בקיר.

חיצוני של הצינור. במקום זה יבוצע עיבוי ס"מ מהקוטר ה 10-עומק ורוחב הנישה יהיו גדולים ב
 לקיר התומך עפ"י הנחיות מתכנן הקיר.

 

 מחירתכולת  

 (AS MADEלאחר ביצוע ) תכניות

עבור הכנת והספקת תכניות לאחר בצוע תקינות ומאושרות בכתב ע"י המפקח באופן ממוחשב על 
כרז כנדרש כולל כל המ תכניותבקנ"מ של  תכניותסטים של העתקי  5-גבי דיסקטים/קבצים ו

של  הקומפלט ם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירהעבודות הנדרשות להכנתן לא ישול
 הפרוייקט. 

 

 לוק עודפי אדמה ופסולת יס 

בניגוד לאמור במפרט הכללי סלוק עודפי אדמה ופסולת עד למרחק כלשהו מאתר החפירה למקום 
 השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.  הקומפלט במחירמאושר תחשב ככלולה 

 

 חפירת תעלות להנחת צינורות  

לא ישולם בנפרד לסעיף זה והוא ייכלל במחיר הנחת הצינורות להלן, בהתאם לעומק החפירה 
 וקוטר הצינור. 

עומק החפירה לקווי ביוב יחשב כעומק ממוצע בין שתי שוחות סמוכות כאשר עומקן נמדד מפני 
 ת שבכביש או מפני הקרקע הסמוכה בשוחות בולטות בשטחים פתוחים. התקרה העליונים לשוחו

 

 מילוי בחומר נברר 

לא ישולם בנפרד עבור מילוי ראשוני מחומר נברר שיבוצע מעל הצינורות בעת הנחתם כמפורט עד 
 .הקומפלטבמחיר הקצה העליון ומחירו יהיה כלול 

 

 

 

 צנרת 
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 הנחת קו המים כולל את כל האמור לעיל ובנוסף: סעיף

 מדידה וסימון תוואי הקו. .א
 אספקה של הצינור, קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר, רוכבים, אוגנים, ספחים וכו'. .ב
 ליווי הנחת הקו ע"י שירות שדה של היצרן ביקור לפחות אחת לשבוע. .ג
 חישוף וניקוי. הכשרת דרך למעבר כלים ומשאיות לפיזור הצינורות. עבודות .ד
 העמסה, הובלה מהמפעל לאתר ופיזור הצינור לאורך התוואי. .ה
 חפירת תעלה, בעומק נדרש, לקו  מים להנחת הצינור לפי המפרטים והתכניות. .ו
ס"מ בהידוק מבוקר מתחת מסביב ומעל  20אספקה, פיזור והידוק של מצע חול בעובי  .ז

 הצינור לכל רוחב התעלה החפירה.
 מסוג פיוליט או שו"א במידת הצורך, ישולם בנפרד. .C.L.S.Mמ שכבת ס" 10מילוי בעובי  .ח
 מ מילוי נברר .ט
לרבות אספקת ומילוי הקו במים. וכל האביזרים הדרושים לבדיקת לחץ.  -בדיקת לחץ  .י

 המים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
פי  עבודות חפירה וגישוש לגילוי קו סניקה קיים )חדש( וחיבור לקו הסניקה הקיים על .יא

 מיקומו.
איחסון הצינורות כמפורט .פקיקת קצות צינורות שהונחו והנחת קווים זמניים להמשך  .יב

 שרות הלקוחות כלולים במחירי ההנחה.
 

 

 בדיקות לחץ 

עבור בדיקת הלחץ ומסירת תעודות מתאימות למפקח המעידות על אופן ביצוע הבדיקות ועל 
 .הקומפלטבמחיר יהיה כלול תקינות התוצאות כמפורט לא ישולם בנפרד ומחירה 

עבור חיטוי מערכת אספקת המים ושטיפת הקווים ומסירת תעודות מתאימות למפקח המעידות 
על אופן ביצוע השטיפה והחיטוי ותקינות התוצאות כמפורט, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול 

 . הקומפלטבמחיר 

 

 אביזרים במערכת אספקת מים  

תכולת המחירים עבור אביזרים לאורך הקווים כגון: מגופים, הידרנטים וכיו"ב יהיה כמפורט 
יכלול הספקה והרכבה של כל  הסעיףבמפרט הכללי כאשר  5700.15-ו 5700.11בסעיפים 

האביזרים, החומרים, אביזרי עזר וכו' והרכבת האביזרים הקשורים באביזר לפי המפרט 
 והתכניות. 

דידה יהיה לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים, אך ללא התחשבות בתנאי העבודה הסווג לצרכי מ
 ובעומק מפני הקרקע.

המחיר עבור אספקה והתקנה על קו או גשר אבזרים של שסתום אוויר, מגוף טריז, וכו' יהיה לפי 
 קומפלט וסווג לפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.המחיר 

 

 ברזי שריפה )הידרנטים(  

 5704במפרט הכללי וכן יכלול כל האמור בסעיף  5700.11רים יהיה כמפורט בסעיף תכולת המחי
במפרט המיוחד ובנוסף לכך יכלול את מחיר גוש העגון ומתקן שבירה ושטורץ סגר ואת אספקת 
והתקנת אביזר ההסתעפות על קו המים הראשי או גשר אביזרים עילי והצינור המחבר עד ברז 

 ההידרנט וכן אם בודד או כפול כמפורט בכתב הכמויות.השריפה. סיווג לפי קוטר 
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 חיוץ אגנים  

במקרים בהם יידרש חיוץ אגנים כולל כל החומרים הדרושים, בידוד אספלט, העבודה הדרושה 
 . קומפלטבמחיר , לא ישולם בנפרד ומחירו ייחשב ככלול וכמצויןוכל האמור במפרט המיוחד 

 

 עמודי סימון  

עמודי סימון שיבוצעו במקומות לפי הנחיות המפקח בלבד ויכללו את כל החומר והעבודה 
 הדרושים לפי המתואר לעיל כולל עבודות העפר הדרושות. 

 

 סרט סימון 

עבור הספקה והנחת סרט סימון פלסטי עם תיילי מתכת כמפורט מעל שכבת החול שעל הצינור לא 
 .הקומפלטבמחיר לול ישולם בנפרד בעבודה זו והמחיר יהיה כ

 

 חיבור למערכת מים קיימת 

 חיבור זה ישולם לפי יחידה ויסווג לפי קוטר קו המים בלבד.

החיבור יכלול את החפירה והגילוי של הקו הקיים )בכל עומק שהוא( וכל העבודות הדרושות 
 כמפורט.

 

 קווי ביוב 

 הצינורות 

 מערכת קווי הגרביטציה כוללת תשתית ביוב,. 

 .5392/4427לפי ת"י  HDPE ,PN-10 SDR17הגרביטציה תהה כאמור לעיל מסוג פוליאתילןצנרת 

הצינורות ו/או השוחות יקבלו את אישורו המוקדם של המפקח לפני רכישתם ואספקתם לאתר 
העבודה. כל מוצר שיסופק לשטח ללא אישורו המוקדם של המפקח והקבלן יידרש לסלקו מן 

 הכרוך בכך יהיה על חשבונו של הקבלן בלבד. כל  -השטח כחומר לא מתאים 

 

 הנחת הצינורות  

-ו 5703, 5704פרקים,-של המפרט הכללי ובעיקר בתת 57הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק 
ולפי הנחיות יצרני הצינורות. בנוסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט  5707
 להלן.

ע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד מוסמך של על הקבלן מוטלת האחריות לביצו
 הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות. 

פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שתי שוחות סמוכות בבת אחת. 
 תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. 
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אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר שהחפירה בוצעה לשביעות רצונו. הקווים 
 יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה. 

ישרים, בשיפועים וברומים המסומנים בתכניות ובחתכים  בקוויםכל הצינורות ואבזריהם יונחו 
י מדידת כל צינור וצינור במאזנת ע"י מודד האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"

 מוסמך בלבד. 

תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור )ולא ע"י הרמת  המדויקקביעת הצינור במקומו 
 הצינור( ובעזרת הוספת חומר מתחתיו שיהודק היטב לפני הנחת הצינור.

, ע"י מודד מוסמך בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת ייבדקלאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, 
 , כנדרש לעיל, לכל אורכו. מציידיובלבד, ויקבע מיד ע"י הידוק חול או "חומר נבחר מהודק" 

 אין לבצע מילוי חוזר במחברי צינורות אלא לאחר בדיקות הקו ואישורן ע"י המפקח. 

 - ILמספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות )
 ט(. אינבר

 הסטיות המותרות בהנחת צינורות: 

 הגדרות 

הפרש בין תוצאה מתוכננת )מחושבת( לתוצאת מדידה שנמדדה לאחר ביצוע בכל מקום  -סטיה 
 ומקום. 

השינוי המירבי המותר של שיפוע הצינור באחוזים, מהשיפוע המתוכנן באחוזים,  -סטיה באחוזים 
הצינור המתוכנן, לרום תחתית הצינור כפי כתוצאה מהפרש הגובה שיתהווה בין רום תחתית 

 שימדד לאחר ההנחה. 

אינברט(  -. ILמ"מ, כלומר ההפרש בין רום תחתית צינור ) 1הסטיה המותרת בגובה לא תעלה על 
 מ"מ ביחס לנתון תכנון כלשהו. ±  1כפי שיבוצע, לא יעלה על 

מ' והסטייה  2.50הצינור )כלומר אם אורך  0.1%הסטייה המותרת בשפוע באחוזים לא תעלה על 
 (. 0.08%מ', כלומר  2.5מ"מ על  2מ"מ, חישוב הסטייה בשיפוע תהיה כדלהלן:  2המירבית תהיה 

 ס"מ.  2הסטייה האופקית המותרת למיקום הצינור בכל נקודה, תהיה מכסימום 

 

 עטיפות ותושבות לצינורות  

רשימת הכמויות או בקטעים תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וב
. 96שייקבעו על ידי המפקח. תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזויין לפי פרט סטנדרטי מס' 

 .466-ו 188המתאים לתקן הישראלי מס'  200-היציקות תהיינה מבטון ב

שבמפרט הכללי והכסוי על מוטות הזיון  02הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 
ס"מ לפחות. יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח בצדדים ויציקה כנגד  3

 דפן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח.

  

 גושי עיגון מבטון   

יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים שייקבעו על ידי המנהל, לפי 
 30-פרט סטנדרטי צורת גושי עגון מבטון או בטון מזויין תהיה בהתאם לתכניות. הבטון יהיה ב

 במפרט הכללי.  5702ובצוע גוש העיגון לפי סעיף  466-ו 188בהתאם לתקני ישראל 
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יה עם תבניות עץ או פח בצדדים אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק תמיד יציקת הגושים תה
 כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת.

  

 בדיקות  

 בדיקה הידראולית לאטימות 

 הבדיקה תבוצע בנפרד לצינורות ובנפרד לשוחות. 

 במהלך הבדיקה יהיה נוכח המפקח שיאשר בחתימתו את אופן ביצוע בדיקות ותוצאות האטימות. 

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:  57077תבוצע כמפורט בסעיף 

 ות בדיקת אטימות הצינור 

בדיקת אטימות יש לבצע לפני כיסוי סופי של הצינור והשוחות. יש למלא כל קטע בין שתי שוחות 
דרך  4שעות לפחות. בשוחה העליונה יותקן צינור אנכי בקוטר " 24במים שיעמדו בתוך הצינורות 

מ'. אחרי זמן זה יש להוסיף  1.2פקק חור היציאה מהשוחה. המים יגיעו בצינור זה עד לגובה של 
את המים החסרים. כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה. לא צריך להיות כל 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 בפקקים מתאימים. 
ת יש להוסיף את המים החסרים ולתקן ולאטום כל מקום בשוחה שממנו היתה שעו 24לאחר 

שעות  3נזילה. במיוחד יש לשים לב למקומות החיבור לשוחה וכן לחיבורים בין החוליות. כעבור 
או יותר יש לבדוק את גובה פני המים בשוחה. לא צריכה להיות כלל ירידה במפלס גובה פני המים 

 בשוחה. 

יקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות תקינות לשביעות רצונו של לאחר בצוע הת
 המפקח.

 בדיקה לישרות הקווים  

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 

ן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. אם לפני קבלת העבודה על הקבל
אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המנהל על הקבלן יהיה לתקן את כל התקונים הדרושים 

 לשביעות רצונו של המנהל. 

 

  ןהניקיושמירה על  

בודה, הקבלן יכין פקקים מתאימים לסגירה זמנית של פתחי הצינור. בכל ערב, לאחר גמר הע
יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בכדי למנוע חדירת אדמה בתוך הצינור. כמו כן יש 
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לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הספקת עבודה לזמן יותר ממושך או בגמר כל קטע בנין 
 וכדומה. 

ית לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות הבקרה ויבצע שטיפה כלל
 הראשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  הקוויםבכמות גדולה של מים לכל 

יקפיד הקבלן לסגור את החבור לשוחת הביוב הקיימת על מנת למנוע כניסת  הקוויםבעת שטיפת 
 החומר הנשטף אל המערכת הקיימת. 

 

 בשוחות בקרה על קווי ביו 

 ללי כ 

קווי הביוב תהיינה שוחות בקרה עם פתח עגול טרומיות או שוחות הבקרה הרגילות שתבנינה על 
 לעיל . 57.01יצוקות באתר כאמור בסעיף 

בשוחות שיבוצעו בשטחים מרוצפים בלבד באבן משתלבת מרובעת, מסגרת מכסה השוחה תהיה 
" של וולפמן או שו"ע במידות חוץ 55מרובעת מיצקת ברזל דגם "כרמל  70x70  60ס"מ וקוטר פתח  

והמכסים בכבישים ובדרכי נסיעה יהיו כבדים עומס  תקרותהס"מ.  D400 ובשטח פתוח בלבד ורק  
B125לאחר אישור המזמין יהיו המכסים מתאים לעומס  בהתאם לתקן    

המכסים יהיו עם סגר ב.ב. עם בטון צבעוני או עם בטון מונמך לצורך מילוי והשלמה כך שיתאימו 
משולבים( עפ"י הנחיות המזמין והמפקח לכל שוחה לצבע וסוג ריצוף הכבישים והמדרכות )ה

 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 יצוקות באתר מבטון מזויין סוג ב

30. 

 

 שוחות בקרה טרומיות  

 לא יורשה שימוש בתחתית יצוקה ועליה חוליות טרומיות. 

לכל מרכיבי השוחה )תחתית, חוליה ותקרה( תתבצע בדיקת אטימות מיוחדת למי תהום במפעל, 
עוד לפני אספקתם לשטח. כל מרכיב שלא יעמוד בבדיקת האטימות המוקדמת במפעל יפסל ולא 

 יסופק לשטח. 

מהמפעל המעידות על תקינות התוצאות של בדיקות  על הקבלן יהיה לספק תעודות מתאימות
 האטימות המוקדמות במפעל לכל השוחות. 

מ'  2.76-מ'. שוחות בקרה בעומק מ 1.0מ' תהיינה בקוטר פנימי של  2.75שוחות בקרה בעומק עד 
מ' תהיינה  4.50מ', ושוחות בקרה בעומק העולה על  1.25מ' תהיינה בקוטר פנימי של  4.50עד 

 מ'.  1.5נימי של בקוטר פ

בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית, הקבלן יספק ויתקין מצע מהודק 
ס"מ מקוטר תחתית השוחה, בהתאם  30-ס"מ, ובקוטר הגדול ב 20מחומר גרנולרי, בעובי 

 ס"מ.  5של המפרט הכללי. מעל מצע זה תבוצע שכבת בטון רזה מפלס בעובי  57015לדרישות סעיף 

השוחה תותקן על גבי הבטון הרזה בעודו לח, כך שניתן יהיה לפלס את התחתית ולדאוג לכך 
 שקירות השוחה יהיו אנכיים.
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לא תאושרנה תחתיות עם עיבוד מתעל )בנצ'יק( מוכן עם ציפוי פלסטי )מסוג המכונה בשמות 
 "מגנופלסט" או "משולבות"(, אלא באישור מיוחד בכתב המזמין. 

 .658יות תהיינה לפי ת"י התחתית והחול 

 תקרות השוחות תהיינה כדלקמן:  

תקרות שוחות שתותקנה בשטח כבישים, משטח חניה, שבילים ומדרכות ו/או במקומות  .א
עם פתח. המכסים  489כנדרש בת"י  400Dשיורה המפקח תהיינה מטיפוס "כבד", מין 

ס"מ.  20בגובה של יותקנו בתוך צוארון מבטון טרומי שיהיה בקוטר המכסה, עם קירות 
הצוארון יותקן בתוך השקע בתקרת השוחה. בצוארון השוחה יותקן מכסה "כבד", לפי 

, בקוטר כמפורט להלן. רום ושיפוע מכסה השוחה יותאמו לפני האספלט ולשיפוע 489ת"י 
 הכביש עפ"י הנחייתו בכתב של המפקח.

ח תהיינה ברום של תקרות שוחות שתותקנה בשטחים פתוחים או במקומות שיורה המפק .ב
 .125Bס"מ מעל לפני הקרקע, ומכסה השוחות יהיה "בינוני"  20

 ס"מ.  60הקוטר הפנימי של מכסי השוחות )הפתחים( הפקקים יהיה  .ג
 כל חלקי המתכת של המכסה, מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו פעמיים בלכה ביטומנית.  .ד
עצמן ובין החוליה העליונה  בין תחתית השוחה לחוליה, בין החוליות הטרומיות לבין .ה

לתחתית התקרה יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש ואטום, דגם "איטופלסט" מתוצרת 
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 

 ספת בי ג'י בונד מבפנים ומבחוץ.החוליות בטיט צמנט בתו
בקירות של חולית תחתית השוחה יקדחו, בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות, חורים  .ו

בקוטר, במיקום וברום המסומן בתכניות, כולל קדיחת החורים שנועדו להתקנת הכנות 
 לחיבורי מגרש. 

ות השוחה כל הצינורות כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבורי מגרשים יחוברו על קיר .ז
באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים שנועדו לחיבור צינורות אל קירות השוחה, 
שיותקנו בחורים שנקדחו בקירות. המחברים שיותקנו במפעל עצמו יהיו דוגמת 
"איטוביב" המסופק ע"י "וולפמן" או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר מראש ע"י 

 המפקח.
יות )קירות( ותקרה, יישום האטמים הגמישים עבודות הרכבת השוחה; תחתית, חול .ח

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. 
יקפית שלהן נסדקה או נשברה מסיבה כל שהיא תיפסל תחתית או חוליה אשר ה"שן" הה .ט

 ותסולק מהשטח ולא תשמש לבניית שוחת בקרה טרומית.
 לא יאושר לתקן תחתית או חוליה כנ"ל ולבצע בהם שימוש לבניית שוחות. .י
בחוליות שישמשו לבניית השוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה. השלבים יהיו  .יא

 .2חלק  631דה עם כיסוי פלסטי(, המיוצרים לפי ת"י מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פל
ס"מ מפני מכסה השוחה.  40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על  .יב

 ס"מ. 33המרחק האנכי בין השלבים יהיה 
מ' יותקן סולם ירידה. הסולם יהיה במידות לפי  5.25בשוחות בקרה שעומקן עולה על  .יג

עם חבקי בטחון, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין  IIס טיפו 1פרט סטנדרטי מס' 
)פיברגלס(. תכניות ופרטי הסולם יועברו ע"י הקבלן לאישור המפקח. רק אחרי קבלת 

 אישור המפקח בכתב יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות. 
, מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה הטרומית יבוצע מחומר מקומי מובחר ללא אבנים .יד

 של המפרט הכללי. 57017מהודק בשכבות, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 
השוחות יידרשו לעמוד באופן מוחלט בבדיקת אטימות הידראולית. לא תורשה כל חדירה  .טו

 פנימה של מי תהום או דליפה החוצה של נוזלים דרך הדופן, הקרקעית או תקרת השוחה.
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 הצבת השוחות 

 ס"מ מגובה תחתית התא המתוכנן. 20-חפירה עמוקה ב לצורך הצבת תא הבקרה תבוצע

בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת תחתית השוחה הטרומית, הקבלן יספק ויתקין מצע מהודק 
 20של המפרט הכללי. המצע יבלוט  57015ס"מ, בהתאם לדרישות סעיף  20מחומר גרנולרי, בעובי 

 ס"מ, לכל צד, של הקירות החיצוניים של השוחה. 

 ס"מ.  5גבי המצע המהודק תוצק שכבת בטון רזה/מפלס בעובי  על

תחתית השוחה תותקן על הבטון בעודו לח, כך שניתן יהיה לפלס את התחתית ולדאוג לכך 
 שהקירות יהיו אנכיים.

 

 חיבור עם מפל פנימי  

במקומות המסומנים בתוכניות או עפ"י הוראת המפקח כאשר הפרש הגבהים בין צינור הכניסה 
ס"מ יבוצעו כניסות צדדיות לחיבור עם מפל פנימי בתוך השוחה, לפי הפרט  50יציאה עולה על וה

 שבתוכניות, ו/או לפי הוראות המפקח באתר. 

מ"מ לפחות או כמסומן בתוכניות ויכלול כניסת קטע הצינור לשוחה,  160החיבור יבוצע בקוטר 
ם פתח ביקורת )מופנה למעלה(, קטע אנכית ע Tגוש עיגון מבטון על נקודת החיבור, הסתעפות 

(. כל המפל האנכי  16.2SDRצינור אנכי וקשת משוקעת ב"בנציק" כנדרש )הכל מצינור פוליאתילן 
 מ'.  1.0יעוגן לקיר השוחה בחבקים מעוגנים בקיר כל 

 

 חיבור למערכת ביוב קיימת 

 חיבור לשוחה קיימת  

קווי ביוב הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים לחיבור אל שוחות קיימות, הבנויות על קווי 
ביוב גרביטציוניים קיימים. תכניות האתר שעליהן סומנו קווי הביוב הקיימים והשוחות הבנויות 

 עליהם הן חלקיות ובלתי מחייבות. 

קיימות אליהן מתוכנן  I.Lחות לפני תחילת העבודה, על הקבלן למדוד מחדש רום תחתית שו
חיבור קווי ביוב חדשים. תוצאות המדידות תועברנה למפקח ורק לאחר קבלת אישורו בכתב 

 יורשה לקבלן להתחיל בחפירת התעלות להנחת הצינורות. 

עבודות חיבור קווי הביוב החדשים אל קירות השוחות הקיימות תעשנה לפי המתואר בסעיף 
 התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח.  של המפרט הכללי, 570827

העבודות תבוצענה בהתאם למתואר במפרטים ולכל כללי הזהירות והבטיחות בהתאם להוראות 
משרד העבודה. בשום מקרה לא בא התאור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן, 

 י הקבלן. עקב עבודות המבוצעות על יד להיפגעלבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול 

אם יורה המפקח, יפרק הקבלן את השוחה הקיימת, ויבנה במקומה שוחה חדשה עמוקה יותר 
 עפ"י הנחיות המפקח. 

העבודה תכלול את כל החומרים והעבודות הדרושים להטיית הזרימה מהשוחה הקיימת על מנת 
 לאפשר עבודה ביבש, וכן את חיבורה מחדש לשוחה. 

 בניית שוחה על קו קיים  
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סגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה מתוכנן חיבור של קווי ביוב חדשים, אל קווי במ
 ביוב קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות שתבנינה על קווי הביוב הקיימים. 

על הקבלן לחפור חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים לגילוי הקו הקיים, למדוד את רום הצינור 
וצאות המדידה למפקח. המפקח יבדוק את נתוני המדידות ויורה ( ולהעביר את תI.Lהקיים )

לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב ממנה לשוחת הביוב 
הסמוכה, במעלה הזרם. העבודה תכלול: בניית שוחה חדשה על קו הביוב הקיים כמפורט לעיל, 

 קרקעית השוחה. שבירת הצינור הקיים והשלמת ותיקון העיבודים ב

 

 צילום קווי ביוב לאחר ביצוע 

 כללי 

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.

 והשוחות ואופן ביצוע הנחתם. מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת

כל עבודות הניקוי והשטיפה של הצינורות והשוחות והכנתם לצילום כנדרש במפרטים, תבוצענה 
ע"י הקבלן הזוכה ועל חשבונו. התחברות תושבים למערכת הביוב בלי היתר ובמהלך תקופת 

על חשבונו, ולא הביצוע או לאחר סיומה, לא תהווה סיבה לקבלן לסרב לשטוף את הקווים בלחץ 
במחיר תשולם לו בעבור השטיפה בלחץ תוספת מסוג כלשהוא. על המציעים לקחת בחשבון 

, את עלות פעולת השטיפה בלחץ והניקוי של כל הקווים, כאמור לא תשולם כל תוספת הקומפלט
 בגין פעולות אלה.

של כל בדיקה פעולת הצילום הינה בנוסף ובשום מקרה אינה באה למלא או להחליף את מקומה 
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  

הביוב, המילוי החוזר ובניית השוחות. הצילום הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי 
 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. 

מיקרופון תיעוד קולי בזמן הצילום, הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק עליהן יוסף, בעזרת 
 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 ובחוץ על גבי 
ובמהלך התיעוד המכסה, לשם זיהוי. הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה לזהותו בעת הצילום 

 ויאפשר זיהוי השוחה בעת צפיה חוזרת בקלטת. 

 

 תיקון מפגעים  
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חוזרת ופענוח הדיסק המתועד ע"י מומחה של קבלן  צפייהבמידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת 
המשנה יתגלו מפגעים הכוללים בין היתר: לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים בצינורות, אטמים 
)גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים 

 כל התיקונים שידרשו.שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את 

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, 

ברים פירוק והנחה מחדש של קווים שהונחו בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מח
שאטמים בולטים מהם פנימה אל תוך הצינורות ומפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע הצילום, 

 מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקודם. 

הקבלן יהיה האחראי הבלבדי לתקן על חשבונו את כל המפגעים שיתגלו, ואת כל הנזקים 
 ח. הישירים והבלתי ישירים, לשביעות רצונו המלאה של המפק

לאחר השלמת תיקון המפגעים יבוצע על ידי הקבלן צילום וידאו חוזר של הקווים שינוקו ו/או 
 שיתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו. 

למען הסר ספק, תהליך הצילום החוזר יהיה כמפורט לעיל כאשר הזמנת הצילום החוזר תעשה 
 וכה מחשבון הקבלן.ע"י המזמין והמפקח והתשלום בעבור הצילום החוזר ינ

 

 הצגת הממצאים  

בסיום העבודה הקבלן ימסור למזמין בשלשה העתקים את תיעוד הצילום שיכלול: דיסק ודו"ח 
 מצאים שיתגלו כולל סיכום ומסקנות. קמן, עם תיאור בכתב של המהנדסי מפורט כדל

 

 דיסק  

 ת. דיסק יכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון מספרי שוחו

פס הקול של הקלטת יכלול את הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום והערות נוספות 
 שיוספו בזמן צפיה חוזרת ופענוח הקלטת ע"י מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילום. 

 

 דו"ח ביצוע העבודה  

ומחה של יחד עם הקלטת יוגש דו"ח הנדסי הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום שיוכן ע"י מ
מבצע הצילומים. לדו"ח יצורפו העתקים של תכניות עדות עליהן יצויינו הקטעים שצולמו ובעיקר 
יצויין במדוייק מיקום כל המפגעים שיתגלו במהלך ביצוע הצילומים. הדו"ח יהיה כתוב בצורה 

 ברורה ופשוטה ויכלול: 

 מדויקום, עם זיהוי מיקום תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שיתגלו במהלך הציל
 ומפורט. 

תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח שתכלול: ציון מספר תוכנית האתר, זיהוי קטע הקו 
משוחה  מדויקשצולם בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע שיתגלה באמצעות מרחק 

וחוות דעת של  צאיםמממפורט של המפגע, סיכום  תיאור, הווידאוסמוכה, זיהוי מיקום על קלטת 
 מהנדס מומחה, של המבצע, לגבי מהות המפגעים. 

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שיתגלו וכן של נקודות מיוחדות. 
 . הטלוויזיהתמונות אלו תצולמנה ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות מצלמה, מעל גבי מסך 
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צאו ליקויים בלבד. פס הקול של הקלטת יכלול את בדיסק נפרד ירוכזו כל הקטעים שבהם נמ
 ע"י מבצע הצילום.  המדויקהליקוי ומיקומו  תיאור

 

 צילום חוזר  

לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות בהם ימצא לכלוך ו/או תיקון המפגעים 
תוקנו כפי שיתגלו יצולם מחדש הקטע שינוקה ו/או שיתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל המפגעים 

 שנדרש.

הדיסק יכלול צילום כל קטע עם המפגעים שיתגלו בו ומיד אחריו יוסף בעריכה צילום חוזר של 
 הקטע לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים.

 

 אחריות הקבלן  

בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. 
לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות  במידה ויתגלו נזקים שנגרמו

אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו 
 נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן. 

 בלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הק

בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים 
 הכלליים של החוזה.

 

 עבודות דיפון 

ע"י יועץ הבטיחות שלו ו/או המפקח לבצע דיפון לחפירה על מנת להגן עליה  יידרשבמידה והקבלן 
מפני התמוטטות וסכנת חיים יבצע הקבלן דיפון לקירות התעלה החפורה .הדיפון יבוצע על פי 
הנחיות יועץ קרקע של הקבלן אשר יועסק מטעמו למטרה זו. הקבלן יקבל על עצמו אחריות 

נחת הקווים והמילוי החוזר בשכבות תוך כדי הידוק מבוקר של מלאה על אופן ביצוע הדיפון ,ה
 המילוי.

שאיבת מי תהום במקומות שתידרש שאיבת מי תהום הקבלן ,באמצעות יועץ הידרולוג שיועסק 
 מטעמו יתכנן ויבצע שאיבת מי תהום כך שעבודת הנחת הקווים תבוצע בשלמותה ביבש

 

 עבודהתכולת  

 קווי ביוב 

הנחת הצינורות כולל: אספקה, הובלה, חפירה או חציבה לקווים, דיפון משני צידי התעלה,  סעיפי
פיזור, הנחה והתקנה של הצינורות, עטיפת החול, מילוי חוזר מהודק, שכבות המצע במקום 
שנדרש, המחברים והאטמים, גומיות המרווח וכו'. כן כולל המחיר את הבדיקות וכל שאר 

 רך הנחת הצנרת עד קבלת העבודה ע"י המזמין. העבודות הדרושות לצו

בסעיפים ולא תשולם כל תוספת בגין  ייכללבאם יהיה צורך בשאיבת מי תהום, כל הכרוך בכך 
 פעילות זו.
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 בדיקות  

עבור בדיקה הידראולית לאטימות הצינורות והשוחות, בדיקות ישירות קוים, בדיקה סופית, 
 .קומפלטבמחיר ירן יהיה כלול שמירה על הנקיון לא ישולם בנפרד ומח

 מצע ועטיפת חול  

 . קומפלטבמחיר עבור עטיפת חול לצינורות, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול 

 עטיפות בטון  

במפרט הכללי,  5700.22בסעיף  כמצויןתכולת המחירים עבור עטיפת ותושבות בטון מזוין יהיה 
 אך ללא התחשבות בעומק החפירה ובקוטר הצינור. 

 גושי עיגון  

 . קומפלטבמחיר גושי עיגון לא ימדדו בנפרד לתשלום ומחירם יהיה כלול 

 בניית השוחות  

במפרט הכללי  5700.26תכולת המחירים והתשלום עבור שוחות הבקרה יהיה כמפורט בסעיף 
ועבוד מפלים פנימיים עד  125Bהשוחה מכסה ב.ב. בינוני מטיפוס  סעיףוכמפורט לעיל. כן יכלול 

מ' בתוך השוחה, שלבי טיפוס ואספקת והרכבת אביזרים תקניים למעבר וחבור  0.40ובה לג
 הצינורות לקיר השוחה שהינם מחבר גמיש כדוגמת "איטוביב". 

לא תשולם תוספת בגין מסגרת מרובעת מיצקת ברזל ומכסה עם סגר ב.ב. בטון צבעוני או מונמך 
( שיבוצעו בכבישים או מדרכות משולבים )המחיר כולל השלמת ההנמכה בצבע וסוג שיידרשו
 .הקומפלטבמחיר מרוצפים עם אבן משתלבת מרובעת והמחיר יהיה כלול 

 .תאחר צויןאלא אם כן תשולם תוספת לא  400Dעבור מכסה ב.ב. כבד 

 מפלים חיצוניים  

המחיר יכלול תוספת בלבד למחיר השוחה עבור התקנת מפל חיצוני, כולל כל העבודה והחומרים 
 הנדרשים. 

 מפלים פנימיים  

התקנת מפל פנימי, כולל כל העבודה והחומרים  כוללהשוחה  את מחיריכלול  הקומפלטמחיר 
 הנדרשים. 

 חיבור למערכת ביוב קיימת  

בכל העומקים ובכל תנאי העבודה  קומפלטבמחיר התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה 
 ויכלול את כל החומר והעבודה הדרושים כמפורט לעיל. 

עבור עבודות העפר הדרושות, עבודת הפתיחה, הפירוק, ההריסה והבניה מחדש בסיום העבודה של 
כל אבני השפה או האספלטים, והאבנים המשתלבות )כולל אספקה של אבנים חדשות זהות 

במידה ותדרשנה( הקירות, הגדרות והמשטחים לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול לקיימת 
 הקומפלט.במחיר 

עבור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל אמצעי הזהירות וכן 
במחיר עבור סתימה זמנית בקו קיים ופתיחתה לא ישולם בנפרד ומחיר עבודה זו יהיה כלול 

 . לטהקומפ
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במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן את הקווים  -ביטול קווי ביוב 
המיועדים לביטול. עבור חפירה , פירוק הקווים ועקירתם, הרחקה לאתר פסולת מורשה, מילוי 

 ישולםלא  .ס"מ והחזרת המצב לקדמותו 20חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר, בשכבות כל 
 כל תשלום מעבר למחיר הקומפלט

במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן  -ביטול שוחות ותאי בקרה לביוב 
שוחות ותאי בקרה המיועדים לביטול. עבור חפירה , פירוק התאים ועקירתם, הרחקה לאתר 

והחזרת ס"מ  20פסולת מורשה, מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר, בשכבות כל 
 . לא ישולם תשלום נוסף מעבר למחיר הקומפלטהמצב לקדמותו

 עמוד סימון 

 שטיפה וצילום קווים לאחר ביצוע

. הדו"ח יכלול נימי של קווי הביוב "לאחר ביצוע"עבור שטיפה וצילום וידאו פישולם בנפרד לא 
ני ליקויים את כל הנדרש כולל דוחות וקלטות מסודרים וכן צילומים חוזרים מקרים של תיקו

 בקווים וכו'.

 

 צנרת ואביזרי צנרת לקו קולחין 

 תיאור העבודה 

 )פוליאתילן בצפיפות גבוהה(, בקטרים לפי תכנית מצורפת . HDPEהקבלן יניח קווי סניקה עשויים

 

 צינורות ואביזרי צנרת לקו סניקה 

, כדוגמת PE 100  ,16 PN( מטיפוסHDPEהצינורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה )
 תוצרת מפעל "פלסים", "גולן" או שו"ע בקטרים כמוראה בתוכניות.

 הצינורות יחוברו ע"י ריתוך אלקטרופיוז'ן.

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיהוי. כל אביזרי הצנרת 
 .16יהיו דרג 

 להוראות ודרישות היצרן. אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים

 כלל הצנרת והאביזרים יהיו מתוצרת אותו היצרן.

 

 אביזרי צנרת  

קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע העבודה על פי 
התוכניות יהיו מוכנים וסטנדרטיים בזויות וקטרים בהתאם לדרוש בתוכניות, עם מקשרי 

 אלקטרופיוז'ן. 

 . הקומפלטבמחיר מחיר אספקת אביזרי הצנרת וכל יתר הספחים והאוגנים הדרושים כלולים 

 מתוצרת מפעל "גולן" או שו"ע. 16כל האביזרים יהיו חרושתיים דרג 

 



 ושיקום רצועת החוף מצומת עין בוקק עד למלון דוד העבודות להגנ

 

- 110 - 

 הנחת הצינורות 

ס"מ  150צינורות הסניקה יונחו בחפירה אחת ובעומק כזה שהכסוי מעל קודקוד הצינורות יהיה 
 לאורך הקו.לפחות ובהתאם לחתך 

 פעמים קוטר הצינור, על פי הוראות היצרן. 30כיפוף צינורות מסוג זה יהיה ברדיוס של לפחות 

 ס"מ לפחות ויכוסו בחול מסביב לצינורות לכל  30הצינורות יונחו על גבי מצע חול בעובי 

ה הידוק החול יעשה באמצעות הרטב ס"מ מעל קודקוד הצינורות. 30רוחב התעלה עד לגובה של 
 אופטימלית.

מסוג פיוליט או שו"ע ומעל זה ממצע  .C.L.S.Mס"מ של  10המילוי מעל החול יהיה שכבה בעובי 
 ס"מ . 20א.א.ש.ט.הו בשכבות כל  100%סוג א' מהודק לצפיפות של 

במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים בתכנית 
 ן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור וקבלת הנחיות.או אינם ידועים הקבל

מתחת לצלחת של הכביש יש להניח רשת מפס פלדה על מנת לאפשר גילוי של תוואי הצינור ע"י 
 גלאי צינורות. מחיר מ"א של פס הפלדה כלול במחיר מ"א צינור. 

 

 בדיקת לחץ 

הריתוך בין הצינורות( תיערך בדיקת לחץ לפי  לאחר כיסוי חלקי של הצינורות )ללא חיבורי
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 לפחות  3אטמ' בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של  16בדיקת הלחץ תיעשה ללחץ של 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. 20%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב .ג
חשבון הקבלן ויהיו כלולים עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו ייעשו על  .ד

 במחירי היחידה להנחת צנרת.
 השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן. .ה

 

 תעודת אחריות של יצרן הצינורות 

שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על תיקון  10תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך 
מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי הדופן וכן כל הפגיעות ובדיקת הלחץ. על התעודה יוגדר 
 רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.

 הקבלן ידאג להעביר למנהל תעודת אחריות בסוף בצוע העבודה . 

 

 עמודי סימון 

 עמודי סימון יותקנו בנקודות כמסומן בתכנית ולפי הוראות המפקח לצורך סימון קו הסניקה.
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מ' הממולאים בבטון ומעוגנים צבועים  1.5באורך  6øינורות פלדה "עמודי הסימון יהיו מצ
 ס"מ מעל פני הקרקע. 80לסירוגין חום לבן ויבלטו 

 

 שרוולי מגן לצינור 

 כללי 

במקומות המסומנים בתכניות בחציות כביש המלונות, יושחלו קווי סניקה בתוך צינורות מגן 
 תכנית וכמפורט בכתב הכמויות.)שרוולי פוליאתילן( בקוטר ובעובי דופן כמסומן ב

 הנחת שרוול בחפירה פתוחה

. חיבור בין האביזרים 10דרג  PE-100 HDPE מ"מ 280השרוול יהיה עשוי מפוליאתילן בקוטר 
 יהיה בריתוך אלקטרויפויז'ן עם בקרה מלאה.

 השחלת צינור בשרוול

 ובכתב הכמויות.הצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט בתכניות 

או שו"ע  MA-50 דגם DIMEXהצינור המושחל יותקן עם שומרי מרווח פלסטיים מתוצרת 
מ' לאורך הצינור. בקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים פוליאתילן עם ריפוד  2.5במרחק 

 EPDMאו שו"ע. החלל בין הצינור והשרוול יאטם ע"י אטם חרושתי עשוי  DIMEXגומי תוצרת 
 .316Lאו שו"ע אשר יוצמד לצינור ולשרוול ע"י חבקים פלב"מ  DUדגם  DIMEXוצרת ת

 

 עבודהתכולת  

התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את השרוול, הנחת השרוול, פינוי מטרדים,  -הנחת שרוול 
חפירה/חציבה לעומק הנדרש, תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה עטיפת חול, מילוי מהודק, 

 .הקומפלטבמחיר . הכל כלול מי תהום וכן את כל יתר העבודות הנדרשות לבצוע בשלמותשאיבת 

התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את ההובלה, האספקה וההשחלה  -השחלת צינור בתוך שרוול 
של הצינור, שומרי מרווח, התומכים, החיתוכים, הריתוכים, איטום הקצוות וכן כל יתר העבודות 

 . הקומפלטבמחיר הכל כלול ים להשילת הצינור, בשלמות, והחומרים הנדרש

 

 ( As Madeעדות ) תכניות 

(, שיוכנו ע"י הקבלן ישורטטו במערכת ממוחשבת עבור כל המערכות As Madeעדות ) תכניות
 שבוצעו במסגרת הפרויקט לרבות תשתיות קיימות שנמצאות בגבול העבודה. 

מידה, על רקע התוכניות המקוריות לביצוע, כפי -ההתוכניות יוכנו באותה מתכונת ובאותו קנ
 שהוגשו לקבלן 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 פרטים על מפלסי 

תחתית הקווים ושיפועם, דרכים סלולות, מבנים, קווי צינורות, מתקני הקרקע לאחר כיסוי, רום 
טלפון וחשמל, גדרות, מפגשים וחציות עם תשתיות קיימות כולל מפלסים, סכמות ואיורים של 

 פרטים מיוחדים שאילצו שינויים מהמתוכנן במהלך הביצוע, מידות וקואורדינאטות. 

 קנ"מ אמיתי. התוכניות תישאנה אישור וחתימת מודד מוסמך. -שוחות ומבנים אחרים ישורטטו ב



 ושיקום רצועת החוף מצומת עין בוקק עד למלון דוד העבודות להגנ

 

- 112 - 

ומרחקים אל עצמים קיימים בשטח על מנת לאפשר איתור  GISיש לציין בתוכניות קואורדינטות 
 הקו לצורך אחזקה שוטפת, תיקונים וכו'. 

העדות במהלך ביצוע העבודה, לפני כיסוי  תכניותהקבלן נדרש לבצע את המדידות להכנת 
 התעלות. לפיכך יהיה המפקח רשאי לקבל מהקבלן את פרטי הביצוע בכל שלב משלבי העבודה. 

העדות שבוע לפחות בטרם מתבצעת הקבלה של המתקן. מודגש בזאת שללא  תכניותיש לקבל את 
 עדות לא תבוצע הקבלה של המתקן.  תכניות
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 ayAnyWמסוג  לביצוע ייצוב קרקעות מפרט
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 כללי   .1

הנחיות אלו   ANSSההנחיות הבאות נועדו לבצוע עבודות ייצוב קרקעות עם שימוש במייצב 

 מתוות את סדר הפעולות הנדרש לשם בצוע ייצוב מוצלח.

  ANSSפעולות טרום ביצוע ייצוב באמצעות   .2

 ביסוס וניקוז

  .עבודות הביסוס והניקוז הדרושותטרום תחילת בצוע ייצוב יש לבצע הערכה של 

 ביסוס

השכבה המיוצבת צריכה להיות בנויה מעל שכבת בסיס או מבנה שכבות, בהתאם לעומס התנועה 

  הצפוי, כשהן יציבות ומהודקות כראוי. 

 להלן רשימה חלקית של נושאים הדורשים טיפול טרום בצוע ייצוב קרקע או הנחת שכבה לייצוב:

 עה על קרקעות בעלות מבנה חלש.תכולת רטיבות המשפי 

 )היסחפות במבנה התומך )לדוגמא, היווצרות בורות וחריצים 

 .שונות במבנה התומך כתוצאה מהשינויים בסוג הקרקע לאורכו 

 'השפעות מזיקים, כגון, חפרפרות וכד 

 .שכבות או מבנה שאינם מהודקים כראוי 

 .שכבות או מבנה החלשים מדי לשימוש המיועד 

  כי השטח המיועד לייצוב בשכבות השתית נקי מאגרגטים גדולים, צמחיה,יש לשים לב 
 שורשים, שאריות , ופסולת פסולת בניין או פסולת אחרת. 

 ניקוז

( על מנת למנוע היווצרות מצב בו מים 2-3%השכבות המיוצבות צריכות להיות בשיפוע מתאים )

 עומדים על פני השטח המיוצב.

ות מפלסת )גריידר( או כל ציוד מתאים אחר, אליהן ינוקזו המים יש ליצור תעלות ניקוז באמצע

. קיומן של תעלות כאלו ימנע את לשמרן פתוחות לכל אורך העונה הגשומהו מהמשטח המיוצב

הנזק העלול להיגרם לשכבות הבסיס וכתוצאה מכך גם למשטח המיוצב. תעלות הניקוז צריכות 

יע את הזרימה החופשית של מים.  במידה ונדרשים להיות נקיות ופנויות מעצמים העלולים להפר

 חומרים מיובאים ליצירת תעלות, יש להשתמש בחומרים המתאימים לצורך כך.

יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע היווצרות מצב בו ייקוו מים על המשטח 

 המיוצב.

 

 

 התניות לביצוע  

  לרטיבות בכל עת. התייעץ עם נציג החברה יש לשמור את המוצר מכוסה ומוגן מחשיפה
 במקרה של חשיפת המוצר להשפעות גורמים סביבתיים.
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  ייצוב קרקע באמצעותANSS  יתבצע אך ורק על פני שטח המאפשר את השלמת כל
 שלבי הביצוע ביום עבודה אחד. 

  אין לבצע ייצוב תחת גשם או בתנאי רוח חזקה, שעלולים לפגום בתהליך הייצוב. יש
ול הפסקת עבודה במקרה בו יחל לרדת גשם במהלך העבודה. אין לבצע ייצוב לשק

במצב בו השכבות התחתונות לשכבה המיועדת לייצוב רוויות מים וכתוצאה מכך, 
 חלשות.

  תכולת הרטיבות בחומר המיועד לייצוב צריכה להיות נמוכה מתכולת רטיבות
ת. כאשר תכולת הרטיבות ( כפי שנקבעה בבדיקות מעבדה מקדמיוOMCאופטימאלית )

, יש ליבשה עד לרמה המתאימה להידוק, OMC-בקרקע המיועדת לייצוב גבוהה מ
 ANSSייצוב או כל פעולה אחרת הקשורה עם יישום מייצב קרקעות 

 ANSSייצוב קרקעות באמצעות   .     3

 .  הובהר כי השביל מיועד להולכי רגל או אופנים אך לא לכלי רכב א. הנחיות המתכן : 

 ס"מ.   15עובי השכבה  הכולל  יהיה כ 

 תהליך הבצוע  

 דרישות טרום יישום השכבה המיוצבת 

א. ייצוב שכבות יבוצע על גבי שכבות תחתונות או בסוס העומדות בדרישות המתכנן. יש לבחון 
 את שכבות הבסיס ולתקן אי התאמות במידה ומתגלות כאלו. 

של אניווי ולהיות נקי  בדרישות הדירוגב. יש לספק לאתר חומר נברר. החומר הנ"ל צריך לעמוד 
מכל פסולת. הקבלן יציג לאישור תוצאות בדיקות מעבדה, כולל בדיקות דירוג וגבולות של  

 החומר  המובא.

 ש לתאם עם חברת אניווי תאריך ליווי ופיקוח לתהליך הייצוב .ג. י

 

 בערימה באמצעות מחפרון / בובקט /שופלערבוב המייצב   

לאחר ערום של הערימה יש להוסיף את המייצב בכמות שנקבעה ואושרה ע"י נציג של 
 .   AnyWayחברת

לקבלת אחידות לאחר הוספת המייצב יש להתחיל בערבוב יבש של החומר הנברר עם המייצב עד 
 = שלא ניתן לראות את האבקה. מלאה

 . כפות 2ערמה לא תכיל יותר מ כשכל JCBרת את הערבוב יש לבצע בעז

אין להתחיל ערבוב של ערמה חדשה אם רואים שלא ניתן לסיים את פיזורה והידוקה באותו  *
 הזמן. 

בהתאם למסמך בטיחות השימוש במוצר, יש הקפיד כי כל העובדים העוסקים בפיזור ובערבוב * 

 המוצר חובשים נשמיות. 

 

 לכלי באמצעותו מערבבים:בהתאם  מייצב חישוב כמות

ׁ )כדוגמת 1 שקים  ANSS   (4ק"ג  100 קוב( יש להוסיף 1-על כל כף מחפרון ) כ –(  JCB. מחפרון 
 ק"ג ( 25של 
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 הוספת מים 

יש להתחיל את תהליך הוספת המים מיד לאחר שהושלם תהליך הערבוב היבש. יש להוסיף מים 

במנות קצובות ולערבב את החומר הנברר שבערימה עד אשר מגיעים לרמת הרטיבות הנדרשת 

להידוק, ואחידות של הרטיבות בערימה . יש לשים לב שלא להוסיף מים יתר על המידה דבר אשר 

 בשלב ההידוק.  עלול לגרום לכשלים

o  על מנת לוודא תכולת רטיבות נכונה יש לקחת חופן מהתערובת ולהדקה

היטב בכף היד. יש להטיל את הגוש שנוצר מגובה המותן לקרקע ולבחון את 

התערובת יבשה  -מידת הפיזור של האדמה: במידה וגוש הקרקע מתפורר 

 מידי. יש להוסיף לתערובת מים  ולערבב שנית. 

o  הקרקע אינו מתפזר כלל )כל הקרקע נשארת בגוש אחיד(  במידה וגוש- 

תכולת הרטיבות של התערובת גבוהה מדי ויש להמתין מעט על מנת 

שתתייבש או להוסיף מעט אדמה לתערובת על מנת להוריד את תכולת 

 הרטיבות,

o   תכולת הרטיבות של   -במידה והגוש מתפזר למספר חלקים בודדים

 חיל את פעולת הידוק  המשטח. התערובת נכונה וניתן להת

   בחלקים בהם תכולת הרטיבות גדולה באופן חריג מהתכולה שנקבעה אין להמשיך

בבצוע . יש לאפשר התייבשות חלקים אלו עד לרמה הנדרשת ולאחר מכן לבצע שוב 

רטיבות גבוה מידי תמנע הידוק נאות של המשטח ותיצור את  תהליך הערבוב. 

 סדקים לאחר ההתייבשות.

 

 עיצוב סופי של פני השביל

את החומר הנברר המעורבב  יש לפזר על השביל באופן אחיד בעזרת בובקט המתאים לפיזור 

( על מנת למנוע היקוות מים 2-3%. יש לעצב את השכבה המהודקת בשיפוע )1.5בשביל בעובי של 

תחילת ההידוק   על גביה. את העיצוב ניתן לבצע באמצעות כף הבובקט בשילוב עבודת ידיים לפני

 תוך הקפדה על  הורדה פחותה ככל שניתן מעובי השכבה הקיימת.

 

 הידוק    

. סוג המכבש בו יתבצע 100%תהליך ההידוק יבוצע לכל אורכו ורוחבו של השביל על מנת להגיע ל 

ההידוק ימנע מפגיעה בשכבות תחתונות לשכבה המיוצבת. יש לשמור על עיצוב השכבה לכל אורך 

ההידוק, הן מבחינת השיפוע והן מבחינת שלמות השכבה, היווצרות חריצים ופגמים אחרים.  בצוע 

 רצוי להיעזר במודד במקביל לעבודה עם המכבש על מנת להגיע לגבהים הנכונים.
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היא הכרחית להצלחת הפרויקט  צדיוהבטחת ניקוז טוב של פני השטח, על השביל ומשני 

ראי ליצירת שיפועים וניקוזים זאת, על מנת שלא תיווצר ועמידותו.  מודגש שהקבלן יהיה אח

 כל אפשרות לעצירת מים בתוואי הדרך. 

ובסופו יבוצע הידוק ללא ויברציה  מעברים 6מינימום בשלב ראשון יבוצע הידוק ויבראציוני 

 להחלקת פני השטח. 

 במהלך ההידוק יש להקפיד על חפיפה בין פסי ההידוק. -

 הקרקע עד לקבלת משטח מהודק אחיד. יש להמשיך את הידוק -

 במידה ונדרש, ניתן להוסיף מעט מים על פני השטח במהלך ההידוק. -

 אשפרת השכבה המיוצבת  -

ימים לאחר סיום בצוע הייצוב. ניתן למנוע  3יש למנוע ייבוש מהיר של השכבה המיוצבת במהלך 

 תהליך זה ע"י הוספת מים בסבבים קבועים לאורך תקופה זו אך לא בכמות יתירה. 

 מרגע סיום ההידוק יש למנוע נסיעה  של כלים על השביל. 

 

 מטר  1.5בערבוב חיצוני לשביל ברוחב   כלים המיועדים לעבודת הייצוב והעיבוד

 דו גלילי  120מכבש 

 בובקט לפיזור החומר בתוך השביל 

JCB  לערבוב הערמה 

 מיכלית/ צינור כיבוי אש להספקת מים 

 מגרפות 5

 פועלים  5

 סכין יפנית לפתיחת השקים

 אתים 4

 פיושים

 חתך מבנה    4

 מבנה המיסעה יהיה כדלקמן: 

 מ : בהידוק מבוקר של הקרקע המקומית"ס 20

 )ראה פירוט בהמשך( למ"רקילו  12 ס"מ :  חומר נברר מיוצב  15
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 מפרט לחומר מסוג מילוי נברר

  
 דרוג גודל נפה כמות
 עובר נפה 19 100%

 עובר נפה 3/8 90%-80%
 עובר נפה 4 90%-45%
 עובר נפה 200 45%-20%

  
  

    PI - 8אינדקס פלסטיות: מקס'  .1
  

 ק"ג/מ"ק   2000-2100צפיפות מכסי:  .2
  

   10רטיבות אופטימאלית להידוק : % .3
  

  
 

 

 

 
 

 אדמה נקיה בשולי השבילשחזור 
 הסדרת ניקוז ותיחוח

 ס"מ אדמה מקומית בהידוק מבוקר 20
 MOD AASHTO 91%-ל

 PL -  3%+  1%בתכולת רטיבות 
 

 95%-מהודק ל ANSS ס"מ חומר נברר מיוצב ב  15

MOD AASHTO 

 OMC +/- 1%בתכולת רטיבות 

 

             2%שיפוע 
 

 1%בתכולת רטיבות 

 +PL -  3% 
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 בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם           
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 כללי  .1

מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת    .1.1

 Quality)האיכות ע"י הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות 

Assurance)  .מטעם המזמין 

בכל  (Quality Control)הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית    .1.2

קר, לבדוק, לאשר העבודות נשוא מכרז/חוזה זה. מערך הבקרה יפעל לב

ולתעד את כל פעילויות הקבלן, הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה 

 בדרישות החוזה והמפרטים.

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות    .1.3

וניתוחם. מערכת המחשוב תכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב בסביבת 

Excel  כולל ניתוח סטטיסטי וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות בתחום

 האיכות וסטטוס הטיפול בהם. 

דרישות האיכות מהקבלן, המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות    .1.4

גם לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. לצורך 

בלני המשנה וכל כך, הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות שתכלול גם את ק

 ספקים.

אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני       .1.5

 המשנה שלו.

המזמין תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת        .1.6

מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן 

 העבודה בפרויקט. 

יקט תתופעל ע"י מנהל בקרת האיכות באתר. ההתקשרות עם מעבדת הפרו      .1.7

 צוות המעבדה תבוצע ע"י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה. 

 

 תנאים וכוח אדם –מערך בקרת האיכות   .2

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי    .2.1

הבקרה, המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של 

המועמדים לאיוש התפקידים השונים לביצוע עבודת בקרת האיכות 

בפרויקט. אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ"ל יאפשר פסילת המציע על 

 ידי המזמין.

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע    .2.2

העבודות. מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר או לפסול 

 עמדים לתפקידים השונים המוזכרים לעיל בכל עת. מו

מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך    .2.3

שנים לפחות בתחום בקרת  7הביצוע של הקבלן ושלה ניסיון מוכח של 

 האיכות. 

מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון בתחומי התשתיות,    .2.4

פי תחומי הביצוע העיקריים בפרויקט. בראש מערך  ותחומים אחרים על
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בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל 

הנושאים הקשורים לאיכות  בפרויקט. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס 

שנים לפחות בתחום בקרת האיכות ובעל נסיון  5אזרחי בעל ניסיון של 

 שנים. 7ות בתחום הנדסה אזרחית של לפח

כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות    .2.5

המבוצעות בפרויקט 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    .2.6

יעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט העבודה של הקבלן בפרויקט ו

 בלבד.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את  2.5בהמשך לאמור בסעיף    .2.7

 מהנדסי בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:

 .מהנדס אחראי לתחום תשתיות, עבודות עפר ופיתוח 

 .מהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה 

מהנדסי בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של שנתיים    .2.8

לפחות בתחום בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של 

 שנים 5לפחות 

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות  .2.9

 צוותי מדידה בראשות מודד מוסמך.

כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות, בניהול וביצוע בקרת האיכות    .2.10

בפרויקט כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל 

 תוספת תשלום בגין ביצוע עבודה זו. 

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.  .2.11

 

 לימוד הפרויקט  .3

הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים הנדרשים באחריות מנהל בקרת האיכות של   3.1
 מהמנהל לפני תחילת הביצוע.

ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות  3.2
 הבאים:

 תיאור הכללי של הפרויקט 

 התוכניות 

 המפרטים 

 כתבי הכמויות 

 האומדנים 

 לוחות הזמנים 

 הגורמים המעורבים 
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 רויקטמבנה הארגוני של הפ 

 חוזה עם המזמין 

 מפרט בקרת איכות של המזמין 

 תוכנית הבטחת איכות 

 

 תוכנית בקרת איכות  .4

תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע   4.1
העבודות בפרויקט, יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין 

 ת יישום בקרת האיכות בפרויקט. תוכנית בקרת איכות שתציג את שיט

להנחיות הבטחת האיכות ועל  בהתאם תוכנית ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו 4.2
 סמך המסמכים הבאים:

 החוזה הביצוע 

 דרישות ומפרטי האיכות של המזמין 

 מסמכי התכנון של הפרויקט, כולל תוכניות, מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות 

  רלוונטייםתקנים ומפרטים כלליים 

 תוכנית הבטחת האיכות 

 

 תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:  4.3

 תיאור כללי של הפרויקט. .א

פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט  .ב

הכפיפות ויחסי הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת 

 האיכות בפרויקט.

 צוות בקרת האיכות .ג

 כולל אנשי איכותקבלני משנה  .ד

מעבדות ומודדי הבקרה, כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה  .ה

 לפעילויות ולציוד

 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

 ת חוזרותהתאמו-התייחסות לאי .יב

 הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות .יג

 אופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז .יד

 התאמות-תיעוד אי .טו
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 נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד. .טז

סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה  -תוכנית בדיקות לפרויקט  .יז

 שכבה/אלמנט/מוצר )פרוגראמת בדיקות(.

 תוכנית מדידות .יח

 ישיבות איכות .יט

 ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות  .כ

 נהלי ותהליכי העברת מידע .כא

 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

  לשלב המסירהתיקי איכות  .ל

 תוכנית ותהליכי פיקוח עליון .לא

נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה )מוקדמת,  .לב

שוטפת, קבלה ומסירה( וטפסי תיוג לכל סוג 

 עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.

 

 סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.  4.3

 פעילות:נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג  

 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   .י

 המשתתפים.

 התאמה.-הגדרת סטיות מותרות / מה מהווה אי  .יא

 רשימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישורים, בדיקות, מדידות וכד'(.  .יב
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 קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.  .יג

תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך   .יד

 הבקרה.

 רשימות תיוג.   .טו

 

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .5

הלי האיכות של הפרויקט. הכנת מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נ 
הנהלים תסתמך על לוחות הזמנים, ספקים, חומרים, ציוד עבודה וכח אדם מיומן 

 הנדרש לפעילויות השונות בפרויקט.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות  
המהווים חלק בלתי הנדרשות עפ"י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים 

נפרד מהמכרז/החוזה, ויאשר או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות 
 בדיקות המעבדה, איכות הביצוע  והמדידות שיתקבלו.

את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט,  
ווח, לא יעכבו ובאופן כזה שמועדי נטילת המדגמים, בצוע הבדיקות, הרישום והדי

את שלבי העבודה הבאים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו 
לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט. מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת 

התאמות בנושאי –או יותר מהדרישות החוזיות, אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי
קן בשנית וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של איכות, חובת הקבלן לתקנן ולבד

 הפרויקט.

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.

ם, ציוד, איכות מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים, המוצרי 
הביצוע ניהול תהליכי העבודה, מעקב לבקרת עדכון תוכניות, שליטה בבדיקות 
מעבדה, ניתוח תוצאותיהן, דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה 

 השונים עריכת מסד הנתונים, טיפול באי התאמות, הכנת תיקי מסירה להמזמין. 

ל כל תהליך בקרת האיכות, לכל סוג מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח ש 
שפעילות 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:

קיימים איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים חוף  .1

 והרכבתם.

 חישוף שטח עבודה כללי. .2

 עבודות חפירה. .3

 מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות. .4

 )מתחת פני מים(. 5מילוי סוללה בתוך בריכה  .5

 שתית לעבודות המילוי. .6

 שתית למבנים וצינורות. .7

 עבודות מתכת .8

 עבודות מים וביוב .9
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 עבודות חשמל .10

 עבודות ניקוז .11

 תר.עבודות בטון  יצוק בא .12

 (.HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ) .13

  

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול  
 במפרטי החוזה.

בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי  
תמונות( שיתאר את מצב העבודה השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על ה

 העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הבצוע.

 

 דיווחים שוטפים וחודשיים  .6

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת  
 האיכות והפיקוח של המזמין.

על שטחים/אלמנטים נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות  
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 כל תוצאות הבדיקות המבוצעות באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט. 

במיידי את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות  איש בקרת האיכות ישמור ויעדכן
והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו להכנת דוחות בקרת איכות כפי שיפורט 

 בהמשך.

הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות  
בפרויקט יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת 

 עיבוד/כל אלמנט או שלב ביצוע.

לאחר כל פעילות בדיקה, בקרה ומדידות, תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל  
בקרת האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של הבטחת 

 האיכות בפרויקט בכל עת שתידרש. 

התיוג ואת  רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת 
התאמתו לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים, וכן שתוצאות הבדיקות ו/או 

יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות  –המדידות, מאפשרות המשך בצוע העבודות 
 הבאות, עפ"י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.

וצע תהווה הוכחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שב 
 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 

  .שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח 

  כל סוג פעילות.פרוט של מיקום, סוג וכמות בדיקות ל 
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   הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי

 וכמות הכשל והסיבות לכך.

  .תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש 

  .פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות 

  .פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן 

   שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.   -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום 

 

 שלבי  ביצוע בקרת האיכות  .7

 בקרה מוקדמת 

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג  .א

פעילות, כפי הנדרש במסמכי תוכנית הבקרה וכפי 

שתוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע במדריך 

 בקרת האיכות של הקבלן.

 הבקרה המוקדמת.נושאי  .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 של החומרים והמוצרים המסופקים 

 לאתר.

  בקרהאישור התאמת מעבדות ומודדי ה  

   אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות

של אספלט ובטון, אלמנטים טרומיים, מוצרים גיאוסינטטיים וכל 

 מוצר תעשייתי המיועד להתקנה באתר. 

  .אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר 

  רם.בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישו 

  .אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה 

   בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה. 

  .ביצוע קטעי ניסוי 

  מתן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפת 

  ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת 

   טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנוןהכנת 

 

לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע ניסוי. קטע הניסוי 
ישמש לבדיקת  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי 
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החוזה. נציגי המזמין רשאים לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע 
 ל קטעי ניסוי, עד להשגת האיכות הנדרשת.קטעי ניסוי ו/או חזרה ע

מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת 
 שעות מראש.  48האיכות לפחות, 

עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה/אלמנט יופק דו"ח סופי כאמור לעיל 
 )סעיף תוכנית בקרת האיכות(.

  

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת .ג

יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה הקבלן  
המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: 
מנהל, מהנדס הבקרה בתחום הייעודי של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של 
הקבלן/קבלן המשנה, מנהל עבודה של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת 

נה ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה איכות של קבלן המש
 בבקרת איכות במפעל היצרן(.

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין,  
יהיה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה 

 כמפורט להלן.

 

 בקרה שוטפת 

הביצוע והיצור באופן שוטף פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך  .א

בהתאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד וכמפורט בתוכנית האיכות 

ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. 

הפעילויות כוללות מעקב אחר ביצוע העבודה, בדיקות מעבדה, 

מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. אבני 

במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה"  הדרך שיקבעו

ו"נקודות עצירה" )שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( 

 וישיבות שבועיות קבועות, על פי הפרוט המובא להלן:

 

 נקודות עצירה  .ב

נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה  
הבטחת האיכות ו/או הפיקוח מטעם  והמחייבים נוכחות ופעילות של נציגי

, לפני המשך העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של המזמין
וחלקן הינן נקודות בלתי  המזמיןהעבודה המחייב נוכחות ובחינה של גורמי 

מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה ו/או מאיכות 
 מתקנות. ציוד שסופק ו/או מתהליך של פעולות 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם  
נוכחות של המתכנן. זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות 

שעות לפחות  48לנציג פיקוח באתר בהתרעה בכתב )למספר פקס' מוסכם( של 
המפורטות בתוכנית לפני קיום הפעילות המדוברת. בין יתר נקודות העצירה 

בקרת האיכות, חובת עצירה וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה 
הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון:עיבוד קרקע טבעית, יישום 



 ושיקום רצועת החוף מצומת עין בוקק עד למלון דוד העבודות להגנ

 

- 128 - 

ראשוני של יריעות בקרקעות רגישות, וכו' כל מקרה של אי התאמה מהותית 
 וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.  

בכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני  
שקיבל אישור המנהל, לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים 

לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע  מזמיןלהודעה מוקדמת ל
 את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.

 

 עילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת:להלן פירוט פ .ג

 

קיום וניהול מסמכי החוזה, כולל תוכניות )עפ"י רשימת תוכניות  .1

 מעודכנת(, מפרטים, נהלים, אישורים וכד'.

 קיום וניהול תוכנית ונהלי בקרת האיכות. .2

 קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות. .3

 מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל. .4

פיקוח צמוד, מקצועי, קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה, בהתאם לנהלים  .5

 ועפ"י רשימות התיוג.

 בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר, כולל במפעלים ואצל ספקים. .6

 מילוי רשימות התיוג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים. .7

ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים  .8

 ביצוע מול תכנון(.)

 מעקב ובקרה על קיום הנהלים. .9

פיקוח, מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים, המוצרים והציוד שנכנסים  .10

 לאתר, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

וידוא בדיקת החומרים והמוצרים המסופקים לאתר ואישור התאמתם  .11

 לדרישות, כולל עריכת בדיקות מדגמיות.

 לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך. התאמת תוכנית בקרת האיכות .12

 תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע השונים, כולל: .13

  הזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם לדרישות האיכות במסמכי חוזה

 הביצוע.

 .מעקב אחרי ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז 

 ישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך הטיפול בדיקת תוצאות הבדיקות וא

 לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות 

 תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כולל: .14

 .הזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע 

 .מעקב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז 
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  המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך הטיפול בדיקת תוצאות

 לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .דיווח על בעיות בתפקוד המודדים 

ניהול, מעקב ותיעוד מקצועי ומסודר כולל תמונות של כל הפעילויות  .15

 באתר המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 קב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה.דיווח וניהול מע .16

 ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות. .17

 ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע. .18

 דיווח, תיעוד ומעקב אחרי פסילות. .19

תיאום והשתתפות בישיבות איכות שבועיות עם המנהל ומנהל והבטחת  .20

 האיכות.

עליון ומעקב אחרי ביצוע סיורי פיקוח העליון  השתתפות בסיורי פיקוח .21

 הנדרשים בהתאם לתוכנית וקבלת הדו"חות.

 מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות ריכוז. .22

ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות במסגרת  .23

כתבויות, ישיבות, סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, הת

דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי 

 ביצוען.

 התאמות )ראה פירוט בהמשך(:-ניהול וטיפול שוטף באי .24

ביצוע מבדקי איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות לפחות פעם בחודש,  .25

גם באתר וגם מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות 

מנהל ומנהל להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות מבדק ל

כלל פעילויות הבקרה, כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי 

 בקרת האיכות.

זיהוי הצורך בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות עבור אנשי בקרת  .26

 האיכות ועובדים אחרים, ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.

 לתפקוד / ביצועי ספקים, קבלני משנה וכד'.מתן הערכות  .27

מתן המלצות לשינויים / עדכונים / תוספות לנהלים ו/או לשיטות העבודה  .28

 ו/או לספקים, כחלק מתהליך מתמשך של הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים  .29

נהל, לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות ומרכז מידע אינטרנטי, שמטרתו ל

הבקרה המבוצעות בפרויקט. במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי 

האיכות במערכת המידע הקשורים לאיכות המוצר הסופי ומסירתם 

לצורך תחזוקה שוטפת בעתיד, כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות 

מערכת שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט ל

 הממוחשבת.

שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות  .30

הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה 

 של רמות האיכות שהושגו.



 ושיקום רצועת החוף מצומת עין בוקק עד למלון דוד העבודות להגנ

 

- 130 - 

הכנת תיקי איכות לכל אלמנטי הביצוע, עם כל מסמכי האיכות הנדרשים  .31

 והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.

 וטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות.דיווחים ש .32

 דיווחים מיידיים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות במקרים חריגים. .33

הכנת דו"חות שבועיים וחודשיים מצטברים אשר יכללו התייחסות לשלל  .34

 פעילויות הבקרה המוקדמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(.

 

 קטע למסירה .ד

. מזמיןהאיכות של הקבלן ללכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת  
שיכלול  מזמיןסיום קטע עבודה/אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה ל

את כל תוצאות הבדיקות, מדידות, רשימות תיוג, רשימת אי התאמות והליך 
הטיפול השוטף בהן עד לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע 

 העבודה. 

איכות לשלב המסירה, המוכיחים קיום של כל על בקרת האיכות להכין תיקי  
מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו. פורמאט 

  התיקים יהיה לפי דרישות הבטחת האיכות.

 

 ישיבות שבועיות .ה

מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות שבועיות לדיון  
יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו 

תחומים נוספים ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח 
והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הינו חובה. מסמכי סיכום הישיבות 

 יופצו ע"י מנהל בקרת האיכות למנהל ולמנהל מערך הבטחת האיכות.

 

 אי התאמות  .8

בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה,  אי ההתאמה של אלמנטים שונים 
עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה 
לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם 

 סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים  - 1 אי התאמה מדרגה .א

 .המזמיןכמו עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות גורמי 

התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה -אי - 2אי התאמה מדרגה  .ב

בקטע 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  - 3אי התאמה מדרגה  .ג

ו סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי ההתאמה הסופית של העבודה, א

. יש צורך בהתערבות המנהל, מנהל הבטחת האיכות ו/או 2התאמה מסוג 

 המתכנן. אי התאמה מסוג זה, מוגדרת כנקודת עצירה.
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חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים, נדרש  - 4אי התאמה מדרגה  .ד

ת המתכנן. אי פירוק האלמנט או השכבה והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבו

 התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך  .ה

הבטחת האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי.  4-ו 3אי התאמות בדרגת חומרה 

כסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך במהלך תקופה זו, הקבלן לא י

 הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל.

הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל, בתנאי  .ו

 שתאושר מבעוד מועד ע"י מערך הבטחת האיכות. 

 בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור .ז

הבעיה )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( 

 ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת  .ח

האיכות שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של 

נוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי "דרישת פעולה מתקנת" ה

 ההתאמות בהתאם 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 

ת כל אי שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל א

ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו. 

 תיעוד אי התאמה, טיפול ועד סירתה ירשמו באופן רציף במסד הנתונים.

 

 התאמות הנדרשות:-להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי .י

 פתיחה  .1

 תיעוד  .2

 שעות 24דיווח תוך   .3

 קביעת דרגת חומרה  .4

 ך משוער לטיפולקביעת תארי  .5

 ניתוח  .6

 התאמות חוזרות-התייחסות לאי  .7

 קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות  .8

 תיעוד הפעולות שננקטו  .9

 התייחסות לעמידה בלו"ז            .10

 סגירה  .11

ההתאמות שבקרת האיכות -פתיחת כל אי  .12

נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים במסגרת ישיבות, 

לבדיקות ולמדידות, סיורים, מבדקים, התייחסויות 
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התכתבויות, דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות 

 הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי הטיפול בהן.

ההתאמות משלב -ניהול ומעקב אחרי כל אי  .13

 הפתיחה עד לשלב הסגירה, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

התאמות ועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר -סגירת אי-ניכויים עקב אי .יא

 של מנהל בקרת האיכות . 

 :כללי

 התאמה תטופל על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.-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 -ישיבה השבועית באתר תוצגנה איב
  הקבלן על תהליך תיקון הליקויים.

ההתאמה וטרם תוקן הליקוי, תינתן לקבלן אפשרות -במידה וחלף זמן סגירת אי
 ההתאמה.-להציג את סיבת דחיית סגירת אי

 

 :התאמה בנפרד(-חישוב הניכויים )לכל אי

 הסגירה המאושרת -הסגירה בפועל  כמות ימי איחור =

 הניכוי הכספי   xניכוי חודשי = כמות ימי האיחור

 

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מתחת ל 

 ש"ח ליום  100=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  200=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  500=  3ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה חריגה 

 ש"ח ליום 1000=  4חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל 

 ש"ח ליום  200=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  500=  2לסגירת אי התאמה בדרגה חריגה ממועד הסיום המתוכנן 

 ש"ח ליום 1000=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  3000=  4חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 

 ערכי ניכוי עקב אי נוכחות צמודה של מנהל בקרת איכות באתר
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צמודה באתר )משמרת יום ו/או משמרת לילה( על כל יום בו לא תהא נוכחות 
ש"ח. למען הסר ספק, נוכחות מנהל בקרת  1,500ינוכה מהקבלן סכום של 

איכות הינה צמודה לכל הפעילויות הקבלניות המתרחשות בשטח, בין אם 
העבודה נערכת ביום או בלילה. בהעדר מנהל בקרת איכות חובה על הקבלן 

עמו להציב מנהל בקרת איכות רלוונטי באמצעות מערכת בקרת האיכות מט
לתחום הפעילות הקבלנית. הפעילות תתועד כאמור במדריך בקרת האיכות 

 ביומן איכות יומי.

 

 שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות  .9

יהיה עליו לנקוט באמצעי  –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  9.1
טחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן תיקון כפי שיורה נציג הב

לתביעות הבטחת האיכות, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת עבודה 
כאמור בסעיף זה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות 

 כספיות נוספות, מעבר למצויין בחוזה.

ות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכ 9.2
הפרויקט. שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות. למען הסר 
ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות, לא יזכה את הקבלן 

 בכל תשלום נוסף.

 (Quality Assurance)הבטחת איכות   .10

כמערך פיקוח  (Quality Assurance)המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות  
 על עבודת בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט. 

למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של  
 הקבלן המבצע:

האיכות. הפחתה או הגדלה לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת  .א

בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם 

 לצורכי הפרויקט.

 לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות.  .ב

הסמכות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש  .ג

ביחס למקובל במסמכי החוזה )כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד 

 במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק וכו'(. 

מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל  .ד

המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו 

 תקן או תו השגחה.

הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור  .ה

או במהלך ביצוע  התהליך והמסירה( כולל /בקרת האיכות ו תוכנית

 "נקודת עצירה" בנהלי העבודה של הקבלן.

אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים, מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה,  .ו

 טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .

וכל בדיקה אחרת הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן  .ז

של מערכת בקרת האיכות. במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת 
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האיכות מגלה אי התאמה משמעותית, רשאי מנהל הפרויקט מטעם 

 שעות בלבד. 24להורות על קיום מבדק איכות בהתראה של  המזמין

הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי  .ח

 החוזה.

ת להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת הסמכו .ט

מערכת הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת 

 האיכות, או אי התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש.

הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים  .י

 או לא הומוגניים.

ות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת הסמכות לפתוח אי התאמ .יא

 ב"א לפתוח אי התאמות.

 

 כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.  

כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק  
ממערך הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה 

 .זו
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   'גנספח 
 

 בטיחות
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 כללי: .1

מתייחס לביצוע כל העבודות  מבני השירותים והפרגולותעבודות הפרויקט להקמת  
 הדרושות להקמת המבנים מושא המכרז.

 ביצוע העבודה שלעיל, כרוך בסיכונים מרובים. 

בצורה נאותה את לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפיד לקרוא, להבין ולבצע  
 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 , המזמיןמהכתוב להלן, יהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של 

 .מנת לקבל את אישורו בכתב

 

 טיחות לביצוע העבודה:דרישות ב .2

על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום   2.1
 .  1988קבלנים  לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

לטובת ביצוע העבודה המתוכננת, בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה,   2.2
 ים:המעלה את  הסיכונים הבא

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע 

  ,סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית )ובהם התהפכות כלים, הדרדרות

 טביעה וכיו"ב(

 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה 

 סיכוני עבודה בגובה 

 סיכוני חשמל 

 סיכונים סביבתיים כלליים 

  כולל תנועה ותעבורה באתר(סיכוני עבודה כלליים( 

  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  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 
 הסיכוניםהמבצע לצורך הפחתת 

סיכוני עבודות בניה    1.2.1
כלליים בעבודות 
תשתית וסלילה 

 וביסוס קרקע

כל  עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד סופה מוגדרות  .1 בינונית

כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך יבוצעו בנוכחות 

 מנהל עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו.

במינוי משרד  ממונה בטיחותהעבודות ילוו ע"י  .2

 התמ"ת, מטעם הקבלן.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת  .3
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 מס'

 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 
 הסיכוניםהמבצע לצורך הפחתת 

העבודה סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות 

המיועדות לביצוע ויעבירם למנהל/ממונה הבטיחות 

לאישורו, לפני תחילת העבודות באתר )ראה  המזמין

המצורפים  מזמיןבהקשר לכך נהלי הבטיחות ב

 והמהווים חלק בלתי נפרד מדרישות אופיון זה(.

 – המזמיןהעבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות  .4

וכן בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה, ראה הערה 

 למטה.

 להלן 1.2.7לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  .5

עבודות בניה בסביבה  1.2.2
 ימית

העבודה קיימת מגבלת  הקבלן יביא בחשבון כי בשטח .1 גבוהה

רוחב 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 

 העבודה והחשש להידרדרות/התהפכות למים/טביעה.

ידוק דינמי יש להרחיק עובדים מיותרים בזמן ביצוע ה .2

 מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

סיכונים בעבודה עם  1.2.3
 ציוד ומתקני הרמה 

 

 

 בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על: גבוהה

רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ולמתקנים  .1

 הרלבנטיים.

 הציוד ולאתתים.רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי  .2

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין עגורנים/מנופים,  .3

 במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר.

 שימוש בקסדות מגן. .4

פי -פי כללי הבטיחות על-כל עבודה בגובה תתבצע על .1 גבוהה עבודה בגובה 1.2.4

 הוראת כל חוק או תקנים מחייבים.

עם מתן ההיתר בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה,  .2

ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של 

הקבלן את מערך העבודה, תקינות ציוד הבטיחות 

 ושיטת התקנתו ויאשר את תחילת העבודה.

בעלי הסמכה בתוקף על כל העובדים בגובה להיות  .3

 ל"עבודה בגובה".

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד  .4

 ל"עבודה בגובה ".מגן אישי מתאים 

ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים  .1 גבוהה חשמל 1.2.5
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 מס'

 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 
 הסיכוניםהמבצע לצורך הפחתת 

 בעלי רישיון חשמל מתאים.

על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן  .2

 אישי מתאים לעבודתם.

השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם לחוק  .3

 ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על:

מאריכים בעלי בידוד כפול )גידים שימוש בכבלים  .4

ומעטפת(, מותאמים לעבודה המתבצעות באתר 

 ובתנאי שטח.

כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או  .5

מטר(, למניעת סיכוני  2.50מוגבהים, )בגובה מעל 

 פגיעה והיתקלות.

תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית תוך  .6

 שיחזור מלא של הבידוד ואטימותו. 

 אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך. .7

הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים  .8

 באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.

אמפר כנגד  0.03המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות  .9

 זרמי קצר. 

כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים,  .10

. הכלים יהיו מתאימים לכל הוראת חוק ותקן קיים

מותאמים לעובד ומתאימים לסוג ואופי העבודה 

 המיועדת.

 ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש .11

 .הכלי של יצרן הזהירות וכללי להוראות

 ובצורה יעיל באופן הכלים תחזוקת על להקפיד חובה .12

 ניקיונם. ,התקין על מצבם לשמור ,שוטפת

-באופן תקופתי עלכלים ידניים חשמליים יש לבדוק  .13

 6 -ידי בעל חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל

 חודשים.

יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש  .14

התחשמלות. יש להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל 

 בכל הנוגע לציוד, לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה.

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה  .15

למרווחי הבטיחות בין הציוד  מתחת לקווים ובעיקר

שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי 

 המתח הגבוה /העליון. 
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 מס'

 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 
 הסיכוניםהמבצע לצורך הפחתת 

העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י התנאים  .16

שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל 

 והגנה וחפירה עמוקה.

סיכונים סביבתיים  1.2.6
 כלליים

 

"מגדיר מע"צ" ביחס לבטיחות עבודה עפ"י  .1 בינונית

 הסדרי תנועה באזור.

ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך  .2

פסולת רעילה תועבר להטמנה  –ובסיום העבודה 

 באתר פסולת רעילה עפ"י החוק.

סיכוני עבודה כלליים  1.2.7
)כולל תנועה 

 ותעבורה באתר( 

לבודד  עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן .1 בינונית

את אתר העבודות, ע"י הקמת צמתים זמניים, סגירת 

 מסלולי כבישים  וגידור מתאים.

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין  .2

הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבלן )שינוע, 

הובלת חומרים, העבודות בחופים וכיוצא בזה( יהיה 

דות אלו על הקבלן לכלול בתוכנית הבטיחות שלו נקו

 וכמו כן לתת מענה להפחתת הסיכונים בנקודות אלו.

כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם מתקיימת  .3

 תנועת כלי רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(.

כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו ע"י הקבלן  .4

בעזרת אנשים "מוסמכים מטעם מע"צ לביצוע הסדרי 

 ם בינעירוניים".תנועה באתרי סלילה בכבישי

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי  .5

אזהרה מתאימים. פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו 

 בשלטי אזהרה מתאימים.

על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי  מתאים  .6

למניעת נפילה, מעידה, החלקה, חיתוך מכלי עבודה 

יו( חדים )וקרינה כתוצאה מעבודות ריתוך במידה ויה

 וקסדות מגן.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, היא "עבודה חמה"  .7

 )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.

 ביצוע עבודה חמה:  .8
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 מס'

 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 
 הסיכוניםהמבצע לצורך הפחתת 

ה להגיב במקרה של מחייבת "צופה אש" שידע -

 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.

יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה החמה,  -

 זאת עוד לפני תחילת כל עבודה.

במערכות ריתוך )חיתוך( בגז חובה להתקין בולמי  -

להבה על צנרת הגזים לריתוך בסמוך לנקודות 

ההספקה בקרבת ווסתי הלחץ ובקרבת נקודת 

 החיבור למבער.

יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו/או חיתוך בקשת  -

 חשמלית באמצעות סרט אדום.

ידית הריתוך החשמלי )מחזיק האלקטרודה( תהיה  -

אוי להגנה על העובד, תתאים לעצמת מבודדת כר

הזרם המרבי לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר 

גבי חומרים מוליכים -כאשר הידית תונח על

 המוארקים לאדמה.

בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה, חובה לנקוט  -

אמצעי הגנה כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם 

 בעובדים אחרים.

מגן אישי לעבודות כל העובדים ישתמשו בציוד  -

חיתוך וריתוך וכן באזניות מגן/פקקי אוזניים 

 למניעת היפגעות מרעש.

שלד ולא להרים משאות  –יש להיזהר מפגיעות שריר  .9

 כבדים.

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב  .10

 יבוצעו על גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת. 

אימות עקב יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מת .11

 עומס החום שבאתר העבודות.

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד עזרה  .12

 ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה. 

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב  .13

הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את 
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 מס'

 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 
 הסיכוניםהמבצע לצורך הפחתת 

 הגדרות, באם נפגעו.

 

 הערות כלליות:

לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין  כל הנאמר . 1
 ולנהליו, ביחס לעבודות קבלנים.

 מצ"ב נהלי  בטיחות רלבנטיים לצורך: 

 המזמיןהכרת הדרישות של  -

 עמידה בדרישות במהלך כל העבודה    -

 מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן. -

 

 נהלים מצורפים:  .3

 ת המזמיןמדיניות הבטיחו 1נוהל מספר  -

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין  4נוהל מספר  -

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית 5נוהל מספר  -

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה 8נוהל מספר  -

 תגובה באירועי חירום בעבודה 9נוהל מספר  -

 

 שמירה על איכות הסביבה 10נוהל מספר 

 לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ.כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף 

כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן, שכל מתקניו, ציודו וכלי עבודתו, יהיו 
תקינים, כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, במשך כל תקופת 

 עבודתו באתר זה.

 

 אזהרה:

הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של המזמין אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל 
 לממונה הבטיחות של המזמין וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו
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 הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה .4

"מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  -הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו 
אחריות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים , ועל כן יישא ב1988 -בניה( תשמ"ח 

לוודא כי כל העבודות מבוצעות  על מנתבאתר. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים 
 בהתאם לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.

 

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה   .5

ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים  מנהל עבודה רשום,הקבלן יעסיק  
באתר בכל עת ביצוע העבודות. לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. העבודה 

הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים תבוצע תוך שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות. 
בלן, על כל עובדיו, הק )ראה להלן( וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות.

מבקריו וכו', ינהגו 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 יתייחס בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית בטיחותית, עד כדי 

 עבודת הקבלן, על כל המשתמע מכך.  הפסקת

 

 אמצעי כיבוי  אש  .6

כיבוי אש, וכל הדרוש  אמצעימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן ויתקין  
הרשויות המוסמכות, כגון:  בעבודה על פי דרישותלמילוי הוראות הבטיחות והזהירות 

דרישות ממונה ומכבי אש, משטרת ישראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב 
 .המזמין הבטיחות של

 

 ביגוד מגן ואמצעי זהירות  .7

הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות,  
חליפה זוהרת ומגנים על כלי עבודה ידניים, ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם 
ולובשים/מרכיבים אותם בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד והבגד. כל 

ומתוחזק כחדש. כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד שמי עפ"י תקן ישראלי רסולם יהיה 
במגן, והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי ידני 
יתוחזק במצב תקין, כלי החיתוך יהיו חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות 

לכלי עבודה חשמלי יחבר ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך. בין כל שקע חשמל 
ומוגן נגד ניתוק  מאובטח על ידי מנתק מעגלכבל מאריך אחד רצוף, בגודל המתאים לזרם, 
ויסומנו מיד. צביעה ושימוש  או יגודרו לבטח מקרי. בורות ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו

 אחר בנוזלים מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כנדרש.

 

 ציוד לא בטיחותי  סילוק עובד או .8

המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או  
ציוד, אשר, עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן 

 יחליף מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

 

 ין תנאי בטיחות וגהות גרועיםהפסקת עבודת הקבלן בג .9

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות  
גרועים או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל. הקבלן משחרר את המזמין מכל 
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אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא 
 על תנאי בטיחות וגהות נאותים כנדרש עפ"י כל דין ו/או החוזה.שמר 

 

 תכנית בטיחות   .10

על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני תחילת העבודה באתר,  
סקר סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות 
החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה הראשונה, 

עבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם כולל הממונה על בטיחות. לפני תחילת ה
לצורך כך הקבלן )לרבות עובדיו של כל קבלן משנה(, הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה. 

אותו ידרש למלא טרם  ,המזמיןמצורף  לקבלן לפני תחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם 
 תחילת עבודתו באתר )ראה נספח ג'(.

 

 ללים מוקפיםעבודה בביבים ובמקומות וח .11

או מקומות במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים,  
או החללים  יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים וחללים מוקפים אחרים,

להמצאות גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, בצמידות  המוקפים,
מטעם הממונה על הבטיחות. במקרים של להוראות הכלליות והספציפיות למקרה 

הימצאות גזים רעילים תתבצע העבודה רק באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה 
  מטעם הקבלן.הבטיחות 
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 לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר עבודה 

 

 גודל הקנס הפער נושא הבדיקה מס"ד

  אי מילוי פנקס כללי כנדרש 1
1000 ₪ 

 

2 
אי הכנת תכנית בטיחות לניהול סיכונים 

 בזמן נדרש
 500 ₪  

  ₪ 300  עבירת בטיחות בעניין מתקני לחץ 3

 ₪ 300  עבירת בטיחות בעניין מתקני הרמה 4

5 

 ליקויי נושאי תעבורה/ תחבורה 

)חוסר רישיונות למפעילי ציוד, חוסר 
 בדיקות רישוי לכלים וכד'(

 300 ₪  

6 
הסדרי תנועה לקויים ו/או אי הצבת 

 שימוש נאות בהסדרי תנועה
 1000 ₪  

  ₪ 300  שימוש בציוד וכלים לקויים 7

  ₪ 500  פיגומים , סולמות , טפסות לקויים 8

  ₪ 1000  ליקוי חוזר 9

  ₪ 1000  השארת מפגעים בשטח לאחר גמר עבודה 10

11 
עובד קבלן שלא קיבל הדרכה טרום 

 ע"י מנהל העבודהתחילת עבודתו 
 500 ₪ 

12 
אי הופעת ממונה בטיחות של הקבלן 

 לפגישות עפ"י דרישה
 500 ₪  

13 

 אי הקפדה על שימוש בציוד מגן אישי 

)כובעי מגן, נעלי בטיחות, אפודה זוהרת 
 בעבודה בכביש ו/או בסמוך לו(

 500 ₪ 
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  'ד ספחנ
 

 ספרי מתקן ותכניות עדות
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות - 1פרק 

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל 
 מקום אחר במפרט זה ובמקרה של סתירה, הוראת המהנדס גוברת. 

 

 הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין

( ותוכניות תאום MADE ASות עדות )הקבלן ימסור למזמין לבדיקה תוכני - מסירה חלקית
פוזיציה( של המערכות המותקנות בקרקע, בתקרות או בפירים עד שבוע ימים לפני -מערכות )סופר

סגירת הקרקע, התקרות או הפירים, כל חלק בחצר, תקרה או פיר בנפרד. המזמין יבדוק מדגמית 
ההתקנות בפועל, לא יאושר  את התוכניות ובמידה וימצאו סטיות וחריגים בין התוכניות לבין

לקבלן לסגור את החפירות, התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו. תוכניות 
עדות מתוקנות ימסרו בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פרוק 

 והרכבת התקרה או כיסוי הפיר מחדש.

ימים לאחר גמר העבודות,  10יום ההקמה ועד הקבלן ימסור למזמין, עם ס - מסירה סופית
חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן )לרבות 
תכוניות עדות(, לאתר, למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, 

עיון המזמין, ככל הניתן, חלקי המבנים, המערכות, המתקנים והאביזרים. ספרי המתקן ימסרו ל
בחלקים, מייד עם השלמת כל קטע בניין כדוגמת קומה, חדר חשמל, חדר גנרטור, מערכת מים 
לכיבוי אש, מערכת צ'ילרים למיזוג אוויר  וכדומה. במידה ונמסרו ספרי המתקן בחלקים, ימסרם 

 הקבלן בשנית באופן מאוחד עד שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.

 2 -ו 1ת שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בס"ק ההנחיו
שלהלן. במקרה של סתירה  4שלהלן ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק 

 בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.

חצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי עבור ה –תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות 
 מתקן ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:

החצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה,  .א

 מתקני חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.תשתיות תת  .ב

המבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים  .ג

 פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים וכדומה.

 וכדומה. מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים .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

 מערכת גלוי פריצה. .ח

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. .ט

 מערכת אינסטלציה. .י

 

 פורמט ההגשה .1
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, במועדים כאמור לעיל,  לרבות תוכניות, סכמות, הקבלן יגיש את כל החומר 1.1
 קטלוגים, הוראות  תפעול ואחזקה, בשני סוגי פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים   .א

 מתאימים בעלי כריכה קשה, כמפורט להלן.

ת שרטוט פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנ  .ב

AUTOCAD   )בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן

, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר 2010אך לא פחות מגרסה 

 המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים החומר המודפס 1.2
 סטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:בעלי כריכה פל

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים  .א

 יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין.

על גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית עם שם התשתית. הכתוביות  .ב

 יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל  .ג

מערכת בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה 

מערכת ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי 

 המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר.

ר. רמת פרוט תוכן העניינים בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלס .ד

תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר 

 המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף  .ה

 יהיה תמיד בגוון ורוד.

ות. בכל שקית כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופ .ו

פריט אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, 

רשימת חלפים . על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי 

 בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

ניעת כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למ .ז

 קריעת השקיות.   

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 1.3

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין,  1.4
סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות 

עיקריים באותה מערכת כדוגמת  חשמל, לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים
מערכת המתח הגבוה וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל, מערכת 
אספקת מים קרים ונספחיהם לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת 

 צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'. 

פרים כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוס 1.5
, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים 102בשיטה אחידה, כמפורט בפרק 

 במבנה בפועל.
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 נכון לכלל המערכות והמתקנים -פרוט התכולה בספר המתקן  - 2פרק 

 הוראות בטיחות 2.1

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות  
המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן אופן זיהוי החומרים 

וכדומה. ההוראות ידגישו בין  היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל 
 ודלק.

 

 תוכניות עדות 2.2

תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות  
לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו 

ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו 
את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד 
מסומן בפועל. התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים 

סוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות המודפסות יוגשו על גבי והשימוש בקווים מ
גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין והיתר את 
שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה 

נון בין שנבעו מאי . בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכ1:50יוגשו בקנה מידה של 
דיוק בביצוע או שהיו מותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן 
לבקש ממנהל הפרוייקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן 
הקבלן יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין 

נהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר פיסקה זו מהווה התחייבות המ
יתאפשר למנהל.  היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד מדיה מגנטית כנ"ל 
לרשות הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל 

 תכניות העבודה כנדרש.

 

 תוכניות תאום מערכות 2.3

ל כלל המערכות בפרוייקט. התוכניות פוזיציה( ש-תוכניות תאום מערכות )סופר
יכללו את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות 

או הבנין בשחור וקווי \תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו
 המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות

 תרשימי זרימה מפושטים 2.4.  

תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת  
החשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת המים 
המקוררים והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. 

קוויים, צבעוניים, -יהיו חד תרשימי הזרימה שישמשו  להבנת תפקוד המערכת
לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סימון 
המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול 
והאחזקה. תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, 

כות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הפסקה והפעלה של חלקי מער
הקיים בפועל במבנה, חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות 
המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות 
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בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, 
ות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה. המידע יכלול בצנר

זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות 
שונות. צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או 

ם. אביזרים שחשיבות פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורי
היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום 

או תפעוליים, יצוינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם \לנזקים בטיחותיים ו
עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. 

 במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין

 

 מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה תיאור 2.5

מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי  תיאור 
המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות 

והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית  המהוות חלק אינטגרלי מהמתן
למבנה, בה משולבת המערכת. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד 
בציוד ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים 
הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות 

)חומרה  DDC -הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה מפורטות של
 .MMIותכנה( עם התוכניות לכל בקר ומחשב 

 

 כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת 2.6

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן  
ים המתאימים לו. וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעולי

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.

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי  
וקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפ

 כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד,  
מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים 

 דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.ולחילופין יספק לקבלן 

 

 קטלוגים מפורטים 2.7

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד  
ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון 

הוראות תפעול ואחזקה, איתור מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, 
תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים 
המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי 
עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים 

 הבטיחותיים.
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 מת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכתרשי 2.8

רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת מתקן או ציוד, אשר נבחרו  
והורכבו ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, 

 אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

 

 צים לרבות כמויותרשימת חלקי חילוף מומל 2.9

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.

 

 רשימת כלי עבודה ייחודיים 2.10

מתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן רשימת כלי עבודה ייחודיים לכל מערכת ו 
 ודגם. רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

 

 אישורים של היצרנים 2.11

אישורים על היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על  
 לות. בדיקות בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכול

 

 אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות 2.12

אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות  
 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 

 מפורט של פעולת המערכת תיאור 2.13

מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות  תיאור 
למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים ומותאמות 

שונים האפשריים באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד 
אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. 

ך ההפעלה הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהל
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

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .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  .ה

 חשמל ובעת ולאחר שריפה.
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 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו

 

 הוראות האחזקה המונעת 2.14

ות ציון מספרי ושמות הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרב  
האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת 
חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות 
הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. 

לקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות ההוראה תכלול פרוט חומרים וח
יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של 
הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים 
לאותה מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על 

תיו. הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות פי תוצאו
 מההספק המרבי. 70%

 

 הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן 2.15

ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן והציוד. הנחיות לגבי המערכות  
הנחיות היצרן הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את 

כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת 
 כאמור לעיל.

 

 אישורים של הרשויות המוסמכות 2.16

אישורים של הרשויות המוסמכות כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנים,  
 משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה.

 

 תעודות אחריות, ערבות וביטוח 2.17

בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות, הערבות  
 והביטוח השייכות לאותו מתקן ו/או מערכת.

 

 נתונים כלליים 2.18

פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול,  
רזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופ
 אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.

 בדיקת תיקי מתקן - 3פרק 

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל, ואת 
ולציוד "החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב  -תיק השטח )להלן 

הקיים 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.
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המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו 
 הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

, על בסיס ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן כל את כל החומר הטכני שהגישהקבלן יבדוק 
 הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה חוזרת.

גש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר שהו
 הקבלן.

 הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למע' ומתקנים - 4פרק 

 חשמל וגנרטורים  4.1

 )הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני חשמל( 

לבצען תוך נקיטת בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש  4.1.1
  אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.

 מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות. תיאור 4.1.2

מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן. על  תיאור 4.1.3
לים לרבות סימון מספור כל   פרטי פריסת הכב יצוינוהסכמות של לוחות החשמל 

הכניסות והיציאות כפי שמסומנות בפועל על הגידים, חתכי הכבלים ומספר 
הגידים. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים 

 לבדיקה, לכיול וויסות. 

 גנרטורים. לסנכרוןמפורט של הפעולות הנדרשות  תיאור 4.1.4

 תכניות שעל הקבלן להכין:להלן רשימה של  4.1.5

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.
 לוחות חשמל, סימון המעגלים ותכניות בצוע של לוחות החשמל.

 ה וייצור של כל לוחות החשמל.תכניות עבוד ג.

טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי  ד.
 סימונם בפועל.

 מיזוג אוויר 4.2

או הפסקה בזמן \מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו תיאור 4.2.1
 אש.

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.2.2

תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל התעלות. תכניות אלה יכללו את  .א

 ודרכי חיזוקם למבנה. וההדוקיםסדור התעלות, את התליות 

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   .ב

טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון, לכל מנוע, של זרם עבודה,   .ג

 כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע. זרם נומינלי, זרם בעומס,

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר.  .ד
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 טבלת סימון של אביזרי מדידה עם ציון הכיוון של כל אביזר. .ה

 העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך.  .ו

 העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת.  .ז

 הבידודדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של העתקי תעודות ב .ח

חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם  אלמנתילתעלות וצנרת ושל 

 תידרש בדיקה.

 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.   .ט

 תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.    .י

 ידות הטיפול באוויר והתקנתן.  תכניות בצוע של יח .יא

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

 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם. .יד

ל לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה תכניות בצוע וסכמות מפורטות ש .טו

 הלוחות.

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. .טז

תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת  .יז

הקרקע, שיכללו חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פרטי תמיכות וחישובי 

 התפשטות.

 

 טלפוניה, מחשב, בקרה, גילוי אש, פריצה, טמ"ס -מערכות מתח נמוך מאוד  4.3

תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל  4.3.1
מערכת בנפרד, יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזוריים 

יופרדו המערכות השונות ע"י ונקודות הקצה לרבות פריסת הכבלים. בתוכניות 
צבעים שונים 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.

כל נקודת קצה או נקודות הקצה שיכלול לגבי \רישום טבלאי של פריסת השקעים ו 4.3.2
 את 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

לול סכמות המפרטות תאור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות. התאור יכ 4.3.3
את פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקשוריות בין המערכות. 
הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו כל 
נקודות הבדיקה, המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של 

 המערכת המשולבת. 

ורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר תצלום תמונות מפ 4.3.4
 מילולי לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.
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הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול,  4.3.5
 לקבלת נתונים ולהפקת דוחות.

ני המסירה הסופית בנושאים השונים תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפ 4.3.6
כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של 

 מערכת ההארקה במתחם כולו.

 

 מערכות אינסטלציה וספרינקלרים 4.4

 מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש. תיאור 4.4.1

 יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא  4.4.2

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.4.4

תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות  .א

אלה יכללו את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, חיישני 

 זרימה וכדומה כנדרש להבנת פעולת המערכת והטיפול בה.

 הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   שרטוטי .ב

 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.    .ג

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את   .ד

 מראה הלוחות.

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.   .ה

 

 ספרי מתקן לחצרות ומבניםהנחיות ספציפיות להכנת  - 5פרק 

 חצרות ותשתיות בחצרות 5.1

תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת  5.1.1
קרקעיות העוברות בחצר. המערכות יצויינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות 
חתכים המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה 

 ספקים מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.וה

תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים, סוג הגדר, מיקום מצלמות  5.1.2
 ואמצעי חישה אחרים.

תאור מפורט של השערים ואופן פעולתם. השערים המכניים הממונעים יטופלו  5.1.4
אחרות וכמפורט לגבי ציוד  מכניות-ברמת פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו

 אינסטלציה ומיזוג אוויר.

תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים, תוכנית קונסטרוקציה  5.1.5
 של התורן, סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.

 חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים וכדומה. 5.1.6

וכנית פריסת צנרת, מיקום ברזים תאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל ת 5.1.7
 ומחשבי הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.
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 מבנים 5.2

כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה,  5.2.1
מחיצות פנימיות, חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות וכדומה.

תוכניות הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות   
לרבות מספור החדרים וחללים אחרים. בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים 

 רגישים בבנין בהם אסור לקדוח חורים.

כל תוכניות הקונסטרוקציה. בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים  5.2.2
 ותרים בכל שטח רצפה וגג.והעומסים המ

תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט  5.2.3
 האביזרים והפרזול. 

תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת אגון החיפוי  5.2.4
 למבנה, האבן והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים וכדומה. 

 תוכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.  5.2.5

 

 רכיבי מבנה 5.3

תאור מפורט של רכיבי המבנה לרבות פרטי בנין, תקרות תלויות, חלונות ודלתות,  5.3.1
קירות מסך, תקרות שקופות, פרזול, מפתחות מסטר, מפרט שטיחים, רצפות 

 צפות, לוח צבעים וכדומה.

 המבנה.טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי  5.3.2

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 5.3.3

 תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים, חיזוקים והתקנים מיוחדים. .א

 שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים. .ב
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 תאריך מהדורה קנ"מ תיאור שם תכנית

 אדריכלות נוף - ברוידא מעוז אדריכלים

00-101-45  13.02.19 00 1-250 תכנית פיתוח כללית 

00-102-45  13.02.19 00 1-250 תכנית צמחייה 

00-103-45  13.02.19 00 1-250 תכנית סימון והפנייה לפרטים 

00-104-45  14.01.19 00 1-250 תכנית השקיה 

00-105-45  13.02.19 00 1-250 חתכי רוחב 

106-45 A-00 עבודות עפר A 1-250 00 13.02.19 

106-45 B-00 עבודות עפר B 1-250 00 13.02.19 

00-120-45  13.02.19 00 משתנה חתכים וריצופים 

00-121-45  13.02.19 00 משתנה גליון פרטים, ריצוף מאבן כורכרית 

00-122-45  13.02.19 00 משתנה גיליון פרטים 

00-123-45  13.02.19 00 משתנה גיליון פרטים 

00-124-45  13.02.19 00 משתנה גיליון פרטים 

00-125-45  13.02.19 00 משתנה גיליון פרטים 

00-126-45  13.02.19 00 משתנה גיליון פרטים 

00-127-45  13.02.19 00 משתנה גיליון פרטים 

00-128-45  13.02.19 00 משתנה גיליון פרטים 

 פרי רבין מהנדסים - קונסטרוקציה

 26.12.18 00 משתנה 16פרט  45-301-00

 26.12.18 00 משתנה 12, 9פרטים  45-302-00

 הנדסת חשמל EECC - חשמל

 3.6.19 00 1:250 תכנית תאורה   45-700-00

 3.6.19 00 ללא לוחות חשמל 45-701-00

 3.6.19 00 ללא 5גיליון  -פרטים 45-705-00

 3.6.19 00 ללא 6גיליון  -פרטים 45-706-00

 מהוד מהנדסים - הסדרי תנועה וחניון

 23.5.19 03 1:500 הסדרי תנועה  45-881-00

 23.5.19 03 1:500 תנוחה 45-882-00

 חג"מ מהנדסים -מים ביוב 

 21.5.19 00 כמסומן ליתתכנית כל 45-500-00

 21.5.19 00 ללא  תכנית פרטים 45-501-00
 

 

 


