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 רצועת החוף אילת                                 

 

 
 
 

 
 : עבודות בחופים -  פרטי מתכננים ויועצים

 
 מייזליץ כסיף רויטמן אדריכלים   אדריכלות 

03-5440101 
050-3700919 

itects.com@mkarchmaor 
 

 אורי ענבל               איטום
054-7537939 

admt2000@hotmail.com 
 

  קונסטרוקציה
  דורון שלו הנדסה בע״מ             אלמנטים ומבנים בחופים

03-5322531 
054-7855587 

eng.co.il-Doron@doron 
 

   בלשה ילון מערכות תשתית                 תשתיות מים וביוב )חוץ(
04-8603607 

052-8393607 
is.com-z@bj-eli 

  
   הנגב הנדסה אזרחית                     אינסטלציה סניטרית

08-6498565 
052-2701515  

tomay@netvision.net.il 
 

 ( הנדסת חשמל ומערכות בקרה בע"מEECCאי.אי.סי.סי )                               חשמל + תאורה
02-6525442 

052-6273939 
hlomi@eecc.co.ils 

 
 טליסמן הנדסה בע"מ      כבישים ורחבות

eng.co.il-stast@tsn 
04-6991661 

052-8373557 
 

 מהנדסים יועציםלוי, שטרק, זילברשטיין  עבודות עפר ותיאום מערכות
04-8553655 

052-8712534 
Ran@levyshtark.co.il 

 
 

 ורשבסקי נגישות בע"מ   נגישות
052-6686395 

 avivar2@gmail.com 
 

 עמי מרכפלד   , קורוזיההמטלורגי
03-6441475 

052-2542894 
markfeld@netvision.net.il 

 
 

 עדי לרר -עמוס בלנק                                 קרקע וביסוס

mailto:Ran@levyshtark.co.il
mailto:avivar2@gmail.com
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03-6476174 
052-3330461 
lehrer.co.il-ady@blank 

 
 ארם מהנדסים בע"מ -רפאל ירון     ריצופים

 קיבוץ יגור 
 0505377711נייד: 
 04-9037080טל : 
 04-9037077פקס : 

engineers.com-rafiy@aram 
 

 ע"מ חשמל ובקרה ב הנדסת וט-מטרה                               מערכות בקרה 
 03-9216440   טלפון:
 03-9216441     פקס:

watt.co.il-moshe@metra 
 

 חל"י                  יזם
02-6558201 

050-4074050 
yaronc@haganot.co.il 

 
 שיא הנדסה בניה ותשתית בע"מ -פרו     ניהול ופיקוח

 ,  ראשון לציון 63רח' הרצל 
 03-9676996טל : 
 03-9676995פקס : 

sie.com-gadi@pro 
 

 
 ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ"א בע"צ  עריכת מפרטים וכמויות 

 , ת"א 14רח' קרליבך 
 03-5611492טל : 
 03-5613518פקס: 

moshe@shamamm.com 
 

 
 

 המרינה המסחרית:  –ים  נים ויועצפרטי מתכנ 
 

      הנדסת חופים ונמלים בע"מ - לאונרדו שטדלר    הנדסה ימית 
    6103301תל אביב  3435ת.ד.  32בן יהודה  

03-6202487 
lscheng@smile.net.il 

 
 מייזליץ כסיף רויטמן אדריכלים   אדריכלות 

03-5440101 
Shay@mkarchitects.com 

 
 ספיר מרכז י.ר בע"מ                               חשמל + תאורה

 אריה מלר 
 יהוד   10שבזי 

 בית נעים קומה א 
03-9075866 

2536843-052 
c.com-arie@sapireng 

 
 

 ן מערכות תשתית בלשה ילו                תשתיות מים וביוב )חוץ(

mailto:ady@blank-lehrer.co.il
mailto:moshe@metra-watt.co.il
mailto:moshe@shamamm.com
mailto:lscheng@smile.net.il
mailto:arie@sapireng-c.com
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   אליהו צלאל 
04-8603607 

052-8393607 
is.com-z@bj-eli 

 
 

 עשהאל הנדסה בע"מ                מתקני דלק
 ירון עשהאל 
   27235, קרית ביאליק, מיקוד  41רח' לח"י 

04-8740301 
6099055-052 

eng.co.il-yaron@asael 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:eli-z@bj-is.com
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 רצועת החוף אילת                                 

 

 
 נספח ג' להסכם

 )מפרט טכני מיוחד( 
 

   6/20מכרז מס'  
 

 עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת החוף באילת 
 

 מפרט טכני מיוחד 
 

 תוכן עניינים 
 10 ............................................................................................ תיאור העבודה 00.01

 10 ......................................................................... תקופת הביצוע ולוח הזמנים  00.02

 11 ............................................. דו"ח מצב קיים בגבולות ובסביבת אתר העבודה  00.03

 11 ............................................................................ דותהבהרות והוראות מיוח 00.04

 12 ............................................................................................ הוראות כלליות  00.05

 12 .............................................................................. שיתוף תושבים וסוחרים 00.06

 12 ..................................... ים הגובלים וסמוכים לאתר העבודהשה לאתרדרכי גי 00.07

 13 ................................................. התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.08

 13 ................................................................................... עבודה, ציוד וחומרים 00.09

 14 ............................................ איתור  וסימון תשתיות תת קרקעיות )דיטקציה(  00.10

 15 .....................................................הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  00.11

 16 ............................................................................... דרישות מקבלני משנה:  00.12

 18 ...................................................................................................  בדיקות 00.13

 18 ............................................................................ תאום עם גורמים ורשויות 00.14

 19 ..........................................................................הסדרי תנועה זמניים לבצוע  00.15

 21 ......................................................................... אמצעי זהירות גידור ושילוט 00.16

 23 ...................................................................................................  בטיחות 00.17

 23 ............................................................................................... בקרת איכות  00.18

 24 ............................................................................................... ניקיון האתר  00.19

 25 ............................................................................................ מדידות וסימון 00.20

 26 ......................................................................... חישוב כמויות על ידי הקבלן  00.21

 26 ......................................................................................... תכניות ומסמכים 00.22

 26 ..................................................................................... תנאי העבודה באתר  00.23

 27 ............................................................................ התארגנות באתר העבודות  00.24

 27 .................................................................................... אספקת מים וחשמל  00.25

 28 ..................................................................................... לוח זמנים ממוחשב  00.26

 28 .......................................................................................... מבני עזר זמניים  00.27

 29 .................................................................... הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 00.28

  I LOVE EILATאי שירותים, תאי הלבשה ופסל  תכנון וביצוע של סוכת מציל, ת 00.29
 30 ...........................................................................להלן  "מכלולים מוגמרים" 

 37 שווה ערך 00.30

 38 .................................................................................................. מחיר יסוד  00.31

 38 .......................................................................................... חומרים כרזרבה  00.32

 38 ...................................................................................................  דוגמאות 00.33
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 39 ............................................................................. דוגמאות של חלקי עבודה  00.34

 39 .............................................. ניהול יומני עבודה ודוחות ביצוע )אלקטרוניים(  00.35

 40 ............................................................................... פינוי פסולת ועודפי עפר 00.36

 41 ................................................... ות בשעות חריגות , ברצף ועבודעבודות לילה  00.37

 41 .......................................................................... סידור השטח בגמר העבודה  00.38

 41 .................................................................................. התקנת שלטים לאתר  00.39

 42 ............................................................................................. עבודה ביומית 00.40

 42 .......................................................... "( AS  MADEתכניות לאחר הביצוע )" 00.41

 42 ................................. עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים 00.42

 42 .............................................................................. עבודה בקווים לא ישרים  00.43

 42 ................................................ אפשרות למדידה ותשלום לפי סעיפים שונים 00.44

 42 ............................................................................... קבלת העבודות בשלבים  00.45

 43 ...................................................................................... כח אדם של הקבלן  00.46

 44 .............................................................................................. ישיבות תאום  00.47

 44 ........................................................................................... אישורי המפקח  00.48

 44 ............................................................................................ תכולת העבודה 00.49

 45 ...................................................................................................  כללי  02.01

 45 .............................................................................................. תערובות בטון  02.02

 47 ................................................................................................ דיוק בביצוע 02.03

 TOLERANCES ......................................................................... 47 –סיבולות  02.04

 47 .......................................................................................... דרישות ליציקה  02.05

 CLSM .................................................. 51בטון בעל חוזק נמוך מבוקר  -בחנ"מ  02.06

 51 .................................................. משטחי בטון הנוצקים על פני תשתית מוכנה  02.07

 54 ....................................................................... רכיבים טרומיים כגון מדרגות 03.01

 54 ....................................................................................... השלמת התוכניות  03.02

 54 .............................................................................................. תכניות ביצוע 03.03

 55 ............................................. ידי הקבלן-פרוט תוכניות ומפרטים שיסופקו על 03.04

 55 .......................................................................................... אישור התוכניות  03.05

 55 ...................................................................................................  רייצו 03.06

 55 ............................................................................................. שינוע ואחסנה  03.07

 55 ...................................................................................................  הרכבה 03.08

 55 ........................................................................................... סיבולות בייצור 03.09

 56 ............................................................................................... מדידה באתר  03.10

 56 ................................................................................ החלפת רכיבים פגומים  03.11

 56 ......................................................................... ט פני תבנית לייצור הפריקס 03.12

 56 ................................................................................................ דיוק הביצוע 03.13

 56 ......................................................................................... תכולת המחירים  03.14

 57 .................................................................................................. סוגי  צנרת 07.01

 58 ............................................................................ בדיקות אטימות ושטיפה: 07.02

 59 ......................................................................................... אביזרים ומגופים 07.03

 59 ..................................... פכים, ניקוז מזגנים( ורור )דלוחין, שמערכת נקזים ואו 07.04
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 60 ...................................................................................... קבועות סניטאריות 07.05

 60 .............................................................................................. מערכות ביוב. 07.06

 60 ................................................................................................. עבודות עפר 07.07

 61 ....................................................... שלטים סכמות, הוראות הפעלה והדרכה  07.08

 61 ............................................................................. שטיפה וחיטוי קווי מים: 07.09

 61 ............................................................................... שמירת ניקיון המערכות  07.10

 62 ............................................................................................ בדיקה סופית: 07.11

 62 ..................................................................................... תאום עבודות וגמר:  07.12

 63 .................................................................... תיאור העבודה  והנחיות כלליות 08.01

 64 .................................................................................. אישור שלבי העבודה: 08.02

 65 ........................................................................ יים:אישור ציוד ונתונים טכנ 08.03

 65 ...................................................................................................  אחריות: 08.04

 65 ................................................................ שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות 08.05

 65 .............................................. בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה:ון סימ 08.06

 66 ........................................................................................... חפירות ותעלות 08.07

 66 ...................................................................................................  צינורות 08.08

 67 ................................................................................................. חשמל כבלי  08.09

 68 ...................................................................................... מעבר -בריכות, תאי 08.10

 68 ...................................................................... יסודות לעמודי תאורה רגילים 08.11

 69 ........................................................................................... עמודים וזרועות  08.12

 72 .......................................................................... מגש אבטחה בעמוד תאורה 08.13

 72 .......................................................................... הארקות למתקן תאורת חוץ 08.14

 LED ................................................................. 73גופי תאורה, פנסים מבוססי  08.15

 76 ................................................................ מרכזיות הדלקה דגם עיריית אילת  08.16

 79 ............................................................... לבי הביצועלש  –מתקן תאורה זמני  08.17

 82 ........................................................................................ תשתיות תקשורת  08.18

 89 ........................................................................ כללי -אופני מדידה ותשלום  08.19

 89 ......................................................................................... פריטים לתשלום  08.20

 91 ...................................................................................................  כללי  19.01

 93 ............................................................................................... בקרת איכות  19.02

 94 ...................................................................................................  הגשות 19.03

 95 .................................................................................. משלוח, שינוע ואחסון 19.04

 96 ............................................................................................ פסילת חומרים  19.05

 96 ...................................................................... ומרים ומוצריםדרישות לגבי ח 19.06

 97 .......................................................................... (Fabrication)ייצור בשטח  19.07

 98 ............................................................................. חיבורים )בבית המלאכה(  19.08

 100 .................................................................................................  הקמה 19.09

 101 ........................................................................... חיבורים )במפעל ובשטח(  19.10

 102 ................................................................................ ערכי סבולת )טולרנס(  19.11

 102 ....................................................................................... צביעה וציפוי מגן 19.12

 102 ................................................................................. אופני מדידה ותשלום  19.13
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 103 .................................................................... ביסוס באמצעות כלונסי פלדה 23.01

 110 .................................................................................................  כללי  29.01

 111 ......................................................................................... כלליות  דרישות 29.02

 112 .................................................................................................  המוצר 29.03

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.........................................................  שירות 29.04

 113 ............................................................................................. אופני מדידה  29.05

 114 .................................................................................................  כללי  40.01

 114 ........................................................................................... מניעת החלקה  40.02

 114 ........................................................ אישורים למוצרים / חומרים ודוגמאות 40.03

 115 ............................................................................. רשימת דוגמאות לביצוע  40.04

 116 ............................................................................................ שלבי ביקורת  40.05

 116 ......................................... ביצוע טרסות גנניות באבן גרניט אילתית מקומית  40.06

הרוש, חוף המגדלור(יט )חוף אלמוג מול מבנה בן טרסות במילוי חול מסלעי גרנ 40.07
 120 

 121 ......................................................................... חיפוי וקופינג מאבן טבעית  40.08

 125 .............................. ה ערךחיפוי בטיח דגם "נטורה" של חב' "נירלט" או שוו 40.09

 126 ............................................................... / אשה טרמי/ IPEמשטחי דק עץ  40.10

 135 ..................................................... ריצופים מתועשים ואבני שפה מתועשות 40.11

 137 .............................. מ"מ  2-4חצץ גרניט מקומית גרוסה בגודל "שומשומית"  40.12

 ............ מילוי חול כדוגמת  חול "לוטן"  או שווה ערך )רחבת כושר ומשחק נפטון( 40.13
  ................................................................................................. 138 

 138 .......................................................... סלעים גושניים טבעיים מסלע גרניט  40.14

 139 .............................................. ריצוף ע"ג טיט –ריצוף משטחים באבן טבעית 40.15

 156 ................................... או שווה ערך  KAVALAבעית מסוג אבני *גן* מאבן ט 40.16

 157 ....................... או שווה ערך  GREECE KAVALAאבני דריכה מאבן טבעית  40.17

 158 ............................................... וף מדרגות מאבן טבעית מסוג זהה לאבן הריצ 40.18

 159 .................................................................... מדרגות מסלעי גרניט מקומית 40.19

 160 .......................................... סלעי גרניט גושניים משולבים בתוך מדרגות אבן 40.20

 161 ........................................................ ריצוף רצועות מעבר בחלוקי חומר ואדי  40.21

 162 ................................................................................................ גדר סנדות 40.22

 163 ...................... או שווה ערךבאספקת 'גנרון'   PERMALOCתוחם אלומיניום  40.23

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת............................ משטחי התראה ופסי אזהרה: 40.24

 166 .................................................................. תיחום ערוגה לעצים בלוח פלדה 40.25

 166 ................................................................ פרט ספסל עץ מעל משאבת ניקוז 40.26

 166 ............................................................................... משטחי בטון  אדריכלי  40.27

עם שקע" של חב'  מדרגות טרומיות דגם "מדרגות פארק ישרה "נגישה"  40.28
 167 ........................................................................... "אקרשטיין או שווה ערך 

 168 ...................................................... תכנון וביצוע מצללת עמודי עץ  ורשת צל  40.29

 169 ............................................................... חיפוי ודלתות עבור ארונות שירות 40.30

 170 ...................... באספקת "עץ ועצה" או ש"ע WEATHERTEXחיפוי בלוחות  40.31

 170 ............................... באספקת חב' "סוכית" או ש"ע TRESPAחיפוי בלוחות  40.32

 173 ...................................................................... תכנון וביצוע של סוכות מציל 40.33
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 183 ........................................................................................... מעקות וגדרות 40.34

 187 ..................................................................... אבן לשוברי גלים בחופי אילת 40.35

 191 .................................................................................................  השקיה  41.01

 199 ............................................................................................. גינון ונטיעות 41.02

 217 .......................................................................................... העתקת דקלים  41.03

 219 ................................................................................ הנחיות לשימור עצים  41.04

 225 .................................................................................................  כללי  42.01

 225 .................................................................................................  דוגמאות 42.02

 225 .................................................................. עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב 42.03

 225 .............................................................................. שיטת מדידה ותשלום:  42.04

נת וצבועה ומחופה בפאנל במבוק  ר עשויה פלדה מגולוואשפתון ואשפתון מחזו 42.05
BToB 225 

ריהוט רחוב ותשתיות  -קולר דגם "מיקר ברזיית מים קרים נגישה" של חב' "הדס 42.06
 227 ................................................................................... בע"מ" או שווה ערך

 228 ................... מתקן אופניים דגם "לביא" של חב' "שחם אריכא" או שווה ערך 42.07

 229 ............................................................................ספסל ישיבה מפלדה ועץ  42.08

 230 ............. או שווה ערך   METALCO"  בייצור COBRA דגם "ספסל למקלחת  42.09

 230 ................................................................................. שמשיות חוף קבועות 42.10

 232 .................................................................................. מצללות חוף מסנדות  42.11

באספקת חב'   WOODLINEעיגון שמשיות בד באמצעות תושבות תוצרת  42.12
 232 ............................................................................... "טרופיקאזה" או ש"ע

 234 .............................................................................................. תאי הלבשה  42.13

 238 .................................. תכנון וביצוע של תאי שירותים ותאי שירותים נגישים  42.14

 239 .............................. מקלחות חוף ומתקני שטיפת רגליים במתחמי התארגנות 42.15

 241 ............................................................... ימי:לציוד ספורט מתקני שטיפה  42.16

 242 ........................................................................... עמודי מחסום חשמליים: 42.17

 MAYFILEDמערכת ישיבה דגם "צוותא" של חב' "שחם אריכא" / דגם  42.18
 242 ...................................................... חות" או שווה ערךבאספקת "בריאות ונו

 243 כסאות בר 42.19

 243 ........................................................................ מתחם מתקני משחק וכושר  42.20

 248 .................................................................................................  כללי  57.01

 250 ............................................................................................. עבודות צנרת 57.02
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 מוקדמות  - 00פרק 
 תיאור העבודה   00.01

ן וביתר  ת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלהעבודות נשוא מכרז/חוזה זה כולל  .א
מסמכי מכרז/חוזה זה ביצוע עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת  

 כדלקמן: החוף באילת 
 חופים דרומיים: חוף המגדלור;  .1
 הרוש, ברביץ', אקווה ספורט, מיקונוס;  -חוף אלמוג: לרבות מתחם בן  .2
 ן;  חוף אום רשרש: ממתחם קיסוסקי עד חוף ציו  .3
  חוף חנניה.ולרבות חוף צפוני מקטע מערבי: מחוף ציון עד   .4
 חוף צפוני מקטע הלגונה המזרחית: החוף הנפרד  .5
 רבי בכניסה ללגונה )המרינה המסחרית(  חוף צפוני, המזח המע .6

ו/או החדרת   CFAת כלונסאות ביסוס לרבות קדיח עבודות  העבודות כוללות: .ב
,  ות כלונסאות פלדה בתוך היםרבל  כלונסאות פלדה/בטון אל הקרקע הסלעית
בטון טרום, עבודות הנדסה ימית לרבות  יציקת כלונסאות או יסודות בטון מזוין,  

במרינה   גלים, בניית מזח חדש מבטון טרום במקביל לשובר גליםשיקום שובר  
  מפלדה על גבי כלונסאות פלדה  שעל גבי כלונסאות פלדה, בניית מזח חד המסחרית 

עפר, חפירה, מילוי עפר וחול,    עבודותוססת בתוך הים, גדר מב  , בניית בחוף אלמוג
מרצפי אבן או דק  פירוק והריסה, בניית קירות הגנה מפני הים ומסלעות, התקנת 

רחבות מרצפי בטון,  פלדה,   רוקצייתאו קונסט מזוין  בטוןמשטחי עץ על גבי 
בות תחנות  מצללות ושמשיות, עבודות בניה ושיפוץ שונות, תשתיות מים, ביוב לר

ביצוע שבילים מעץ ו/או  , , טמ"סבקרהמערכות שאיבה, חשמל, תאורה, תקשורת, 
כות מציל,  ודות גינון ושתילת עצים, ריהוט גן, ס ריצוף אבן, ערוגות אבן לגינון, עבו

, קווי מים, ביוב,  תאי הלבשה, ברזיות, שיפוץ והקמת מקלחות חוף, מבני שירותים 
, מבנה שירותים ומשרדים בשטח  תחנות שאיבהק, צנרת דלק, מפריד דלסניקה, 

 וכו'. מ"ר  120
צה ואינו בא  למען הסרת ספק, מובהר כי פירוט העבודות המובא לעיל אינו ממ .ג

להחליף ו/או לגרוע מתיאור העבודות המלא בתוכניות, במפרט המיוחד וכתב  
  המצורפים כחלק  "(כתב הכמויותשבהצעה הכספית )מסמך ג'; להלן: " הכמויות

 ממסמכי חוזה.  
כל הוראות מפרט זה, לרבות סמכויות וזכויות המזמין ליתן הוראות בעניינים   .ד

רש לצורך ביצוע העבודות על פי מפרט זה גם אם  , ולרבות כל הנדשונים מעת לעת
 , כלולות במחירי כתב הכמויות, ולא תשולם בגינן תמורה נפרדת.  לא צוין במפורש

 
 

 תקופת הביצוע ולוח הזמנים  00.02
חודשים    12במשך )בכל המקטעים הנ"ל( הקבלן להשלים את ביצוע כל העבודה  לע .א

מיום הוצאת צו התחלת עבודה. מובהר ומודגש שמשך הביצוע כמפורט   קלנדריים
בסעיף זה נמדד מיום הוצאת צ.ה.ע. וכולל את משך ההתארגנות של הקבלן. הזמן  

 י להתחלת הביצוע. הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות הקבלן לקבלתם כתנא
ם זאת  במקביל. יחד ע 00.01כמפורט בסעיף  מתחמיםה  4העבודה תבוצע בכל  .ב

לחלק את  לבטל את אחד הקטעים,  את הזכות מובהר כי המזמין שומר לעצמו 
  ככל שיהיו או להוסיף מקטעים חדשים שוניםאחרים/העבודה לפי קטעי עבודה 

ו/או ליתן צווי   מקטע אחר, כל פעם  –ו/או להזמין את העבודות בשלבים כאלה 
כעילה לתביעה כל   והדבר לא ישמש  התחלת עבודה נפרדים לכל מקטע מעת לעת,

לשינוי מחירי  , שהיא מצד הקבלן ובכלל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע
 .   , לדמי בטלה, לתוספת קבלן ראשי/תקורה וכו'לתוספת תשלום, היחידה

ת, עפ"י עדיפויות המזמין,  פסקות זמניואפשרות של הגם  על הקבלן לקחת בחשבון  .ג
שהדבר יביא לשינוי הוראות ההסכם  , מבלי מכל סיבה שהיא לפי קביעת המפקח

 . ומפרט זה
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למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .ד
ולא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן  יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד 

 ל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע.   ובכל
 

 ודה דו"ח מצב קיים בגבולות ובסביבת אתר העב 00.03
ע"י הקבלן, בנוכחות המפקח, דו"ח מצב קיים, של     ייערך  לפני תחילת העבודה .א

. בדו"ח יפורט מצב המבנים,   בכל קטע וקטע  סביבת העבודה והשטחים הגובלים בו 
ריט אחר המצוי בגבולות ובסמוך לאזורי  המתקנים, הדרכים, הכבישים, העצים וכל פ

הדוח ילווה בתצלומי וידאו וסטילס שיצולמו   העבודה. בדוח יצוינו פגמים וחוסרים. 
על ידי הקבלן. שני הצדדים, המפקח והקבלן, יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת  

הביצוע ודו"ח זה ישמש כמסמך יחיד, לצורך תיעוד מצב בשטחים הגובלים  
לאתרי העבודה. הקבלן יתקן כל פגם וישלים כל חוסר אשר יגרם בעקבות  והקרובים 
 ולה מתוך הדו"ח כנ"ל.  עבודתו כע

אם הקבלן לא יכין את הדו״ח תוך שבועיים מצה״ע, כל מה שייקבע ע״י המפקח לגבי  .ב
נזקים שנגרמו לסביבה ולמתקנים שהיו קיימים, במהלך העבודות, יתוקן ע״ח  

 הקבלן. 
ככלול במחיר העבודה, לא     אמור לעיל ייחשבביצוע ה   בהר כילמען הסר ספק יו .ג

ובין אם לאו    בכתב הכמויות  בין אם יוחד לכך סע'  ישולם בנפרד,יימדד בנפרד ולא 
 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 הבהרות והוראות מיוחדות 00.04
 עבודה בשטחים פעילים   .א

ה, שטחי  חופים פעילים. אתר העבוד  אתרי העבודה מצויים בתוך   .1
ההתארגנות ודרך הגישה לאתר העבודה וההתארגנות יופרדו הפרדה מלאה  
מהשטחים הפעילים של החופים, באופן שתיתאפשר הפעלה בטיחותית של  

להוראות   ובהתאם,  החלקים הפעילים בחופים, במקביל לביצוע העבודות
 . זמין ו/או עיריית אילתהמשתינתנה על ידי 

  פרטיים אחרים וך שטח העבודה מצויים מסעדות, מזנונים ושטחיםתב .2
פסטיבלים    ,של חגים, מועדים,  חופשות  ותבתקופ אשר יהיו פעילים 

הקבלן יארגן את עבודתו באופן כזה שהפעילות  וארועים עירוניים אחרים. 
מעבר לכלוך אבק   תאפשר בצורה בטוחה ומוגנת ובכלל זה מפני הזאת ת
מפולסים מסביב   מצע מהודק יכין הקבלן משטחית אלו  לתקופוורעש. 

למסעדות המזנונים והמתקנים באופן שיהיה ניתן להעמיד שולחנות  
 במקביל לביצוע עבודות הבניה באזור העסק.וכיסאות ולקיים  פעילות  

לצורך עמידה בתנאים כנ"ל יהיה  אפשר ו  כי מובא בזאת לידיעת הקבלן .3
 לבצע הפסקות עבודה זמניות.  עליו לשנות את סדר עבודתו ואף

 
 הגנות והפרדות .ב

בהיקף אתרי העבודה יבצע הקבלן גדר כמפורט בהמשך. בתוך שטח    .1
, הגנות והפרדות, מעברים,  הקבלן יבצעלעיל,   1העבודה כמפורט בסעיף א' 

וכל אמצעי אחר נדרש   כמפורט בהמשך  ושלים" מסוג "ירגידור בעזרת גדר 
והנגישים לבין שטחי העבודה הגישה  להפריד בין השטחים הפעילים 

  ץתוכננה ותבוצענה בהנחי ופיקוח של יוע וכניות וההתארגנות. הת
הכנסת התוספות   לרבותאישור המפקח לתובאנה הבטיחות מטעם הקבלן ו

והשינויים שידרשו, אם ידרשו, ע"י המפקח. אין באישור המפקח כדי לגרוע  
פקוד ההגנות  ות ותליעיללבטיחות ומאחריותו הבלעדית של הקבלן 

 ההפרדות כאמור לעיל. 
הקבלן יתחזק במשך כל תקופת הביצוע את ההפרדות הנ"ל לשביעות רצונו   .2

 של המפקח. 
, יתחום ויגן כל ציוד וחלקי מבנה קיימים  יגדר, יעטוף הקבלן, יתמוך, .3

 המצויים בתחום ובהיקף אזורי העבודה.  
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גדר למקום חדש כפי  הקבלן יפרק, יאריך, יקצר, יבנה מחדש ויעתיק את ה .4
המשטרה או כל גורם מוסמך אחר, כמה  שיורה לו המפקח או הערייה או 

 פעמים שיידרש, ללא תמורה נוספת. 
 

צוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא  למען הסר ספק יובהר כי בי  .ג
כתב הכמויות ובין אם לאו  ביימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע'  

 ה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  קבלן לא יהיה זכאי לכל תמורוה
 

 הוראות כלליות  00.05
יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראליים,   .א

המפמ"כים )הן הרשמיים והן שאינם רשמיים(, התקנים המקצועיים האחרים,  
רונה והעדכנית ביותר( כמשלימים  התכניות, החוקים והתקנות )במהדורתם האח

כים האלה  זה את זה. אין  זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמ
 תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.  

סמך טענה שלא ידע את האמור בכל  -לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על .ב
ידו  -להמסמכים הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם ע 

 מילוי של האמור בהם.- מפאת אי
המקומית ו/או  על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לכל הוראת דין של הרשות  .ג

רשויות מוסמכות אחרות )לרבות אך לא רק: מכבי אש, משטרת ישראל, קרן  
קיימת לישראל, בזק, רמ"י, נתיבי ישראל, חברת החשמל, פיקוד העורף, משרד  

ברות הטל"כ, עיריית אילת ותאגיד המים עין נטפים,  הבריאות, משרד התחבורה, ח
, רשויות אזוריות ומקומיות על כל  רשות הטבע והגנים, רשות הניקוז, רשות המים

מחלקותיהם, חברת "מקורות" וכל רשות מוסמכת  רלוונטית אחרת. הקבלן  
ימציא למפקח לפי הצורך את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה מטעם  

 כנ"ל.  הרשויות
לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת   .ד

לא תעמוד בעניין זה כנגד המזמין כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה   המפקח ולקבלן
 ו/או תביעה כספית או אחרת. 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא    .ה
רד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  יימדד בנפ

ה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  לאו והקבלן לא יהי 
 לעיל.  

 זכויות בשטח העבודות ומסביב להםובעלי שטחים/וסוחרים  שיתוף תושבים 00.06
בעלי  , םעל הקבלן לתאם את פעולותיו ולשתף את התושבים, הסוחרי .א

מנהלי פרויקטים  עם ו בעלי העסקים בחוף ובטיילת שטחים/זכויות, מפעילי חופים, 
המשיקים  והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה ולעדכן אותם בשלבי העבודה ובכלל  

, מודעות וחלוקת הודעות לתושבים טרם תחילת  זה פרסום פליירים )מנשרים(
 בודה.העבודות והתראות לשינויים שוטפים במהלך הע

להיכנס לתוך חצרות  לתאם עמם ו מובהר לקבלן כי כחלק מעבודתו, עליו  .ב
. הקבלן לא יטען על התארכות משך הביצוע או על התייקרות  בעלי עסקים/השכנים

 מיועדת לביצוע הפרויקט.  ש בעלי עסקים/עקב כניסתו לחצרות השכנים
יחס לעבודות  על כל הנובע מכך ב למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל .ג

, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם  ובכלל
יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה  

 בגין ביצוע האמור לעיל.   נוספת מכל סיבה שהיא
 

 דרכי גישה לאתרים הגובלים וסמוכים לאתר העבודה    00.07
אחריות הבלעדית להבטחת דרכי גישה נאותות וחופשיות לכל  מוטלת ה  על הקבלן .א

האתרים הגובלים וסמוכים למקום העבודה וכן לכל הקבלנים ו/או המבצעים  
 האחרים שיעבדו אם יעבדו במקביל לעבודות הקבלן בפרויקטים אחרים.  
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א  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, ל .ב
ין אם  יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות וב

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  
 לעיל.  

 

 יותהתאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמו 00.08
ות   על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכני  הסכם ההתקשרות מהוראות מבלי לגרוע  .א

כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים  לביצוע ושאר מסמכי הביצוע את 
בהם. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בין מסמכים ו/או של  

ת המפקח והחלטתו תחייב  הוראה מהוראות ההסכם יביא הקבלן את הדבר להכרע
 את הקבלן אף אם היא המחמירה יותר. 

 
ות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן  בהים ועל המידערעורים על הג .ב

לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא  
 תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 

 
ן  הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכ .ג

המסמכים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת  
רק כאשר התנאים נמצאים בסתירה. קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית  

 ותחייב את הקבלן. 
 

הטעות/הסתירה למפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצאות  לא הביא הקבלן את דבר   .ד
ה זו, טעות או סתירה זאת ולא ישמשו  מילוי הורא-ו/או הנזקים שיגרמו עקב אי 

 הכמויות.   עילה כלשהי לעיכוב העבודה, אפילו מתייחסות הן לכתב
 
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .ה

ד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  יימדד בנפר
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  לאו והקבלן לא יהיה 

 לעיל.  
 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.09
 : מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההתקשרות 

  ניםלביצוע העבודות טעו הםכל הציוד והחומרים אשר בדעת הקבלן להשתמש ב .א
אישור המפקח לפני התחלת הביצוע .  הציוד והחומר אשר לא יאושר ע"י המפקח,  

מסוג אשר יאושר   יםאחרוחומרים בציוד  פומן המקום על ידי הקבלן ויוחל ויסולק 
 על ידי המפקח. 

 
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות   .ב

 התקנים לשביעות רצונו של המפקח. 
 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה   .ג
לאותן דרישות, תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו  בהתאם 

התאמת חומרים ועבודות לדרישות, תקנות  וכו' של אותה רשות,  אישור בכתב על 
 אישור כזה, אם יידרש.   והקבלן מתחייב להמציא

 
עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על   .ד

ת המפקח אישור על מקור החומרים אשר  בדעתו להשתמש בהם  הקבלן לקבל מא
החומרים , לצרכי בדיקה או תוצאות של  ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם 
הקבלן יגיש תעודות בחינה    לטת המפקח.בדיקות שיערכו ע"י הקבלן, עפ"י הח

קן  החומרים, הציפויים והציוד לפי ת נימיצר  Inspection certificatesמקורויות 
EN 10204 Type 3.1    .לאישור המפקח 
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החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת   .ה

ומר מן הדגימה המאושרת  התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב הח
תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון  

 הקבלן. 
 

עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות    ודה תימשךהפסקת העב . ו
המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על ידי הקבלן במעבדה מוסמכת  

 בדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות ה
 
  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא .ז

אם   יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין
לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  

 לעיל.  
 

 

 וסימון תשתיות תת קרקעיות )דיטקציה(  איתור  00.10
קיימים  הקבלן יקבל מידע לגבי מערכות, שירותים, מתקנים, וחלקי מבנים  ה .א

 באתר העבודה ובקרבתו, ככל שזה מצוי בידי המנהל.  
על הקבלן לוודא את מיקומם של כל מערכות, שירותים, מתקנים, וחלקי מבנים    .ב

טלפון, מים, ביוב וכיו"ב. אין בקבלת  הקיימים  ובכלל זה כבלי תקשורת, חשמל, 
ריות כל  או אי קבלת מידע לגבי המתקנים והקווים התת קרקעיים כדי להטיל אח

או מי מטעמו והקבלן לבדו יהיה אחראי  לגלות אותם ולמנוע  המזמין שהיא על 
פגיעה בהם וזאת על ידי חפירות גישוש מקדימות , או אמצעים אחרים כמפורט  

 באתר בעבודה.  להלן , בכל מקום
מובהר שעל הקבלן לקחת בחשבון אי רציפות בעבודותיו עד מתן פתרון זמני או   .ג

 והקווים התת קרקעיים הקיימים. קבוע למתקנים  
על הקבלן לסמן, לחשוף, למדוד ולמפות תשתיות תת"ק ע"י ציוד אלקטרומגנטי,   .ד

ק  ( לאיתור תשתיות ע"י חישה מרחוGPRאלקטרואקוסטי ורדאר חודר קרקע )
וללא הרס ו/או ע"פ הצורך ו/או בהתאם לדרישת המפקח ביצוע בורות גישוש ע"י  

ים או שאיבת עפר, הכל לפי הצורך לדעת המפקח. הנ"ל  מחפרונים ו/או עבודות ידי
 תנאי להתחיל עבודה באתר.

העבודה תעשה תוך ביצוע כל התיאומים וקבלת כל ההיתרים, הנדרשים מכל   .ה
 הגופים הרלוונטיים.

יסרוק ויאתר תשתיות תת"ק קיימות ויסמנן על פני השטח בעזרת מוטות    הקבלן . ו
גביהם יוצבו שלטים צבעוניים בהם יצויין  מתכת יציבים ועמידים בכל מז"א ועל 

 שם התשתית שהתגלתה והעומק שלה לצורך מדידה והפקת תכנית עדות. 
תכניות  בסיום שלב איתור וסימון התשתיות על פני הקרקע, תבוצע מדידה והפקת  .ז

(, ע"י מודד מוסמך המלווה באופן צמוד את הקבלן, בקנה  AS-MADEעדות )
 . 1:250מידה של  

לת אישור וליווי/פיקוח של בעל התשתית הרלוונטית הינן  ת לרבות קבפתיחת שוחו  .ח
 חלק בלתי נפרד מהעבודה ולא ישולם בנפרד בגינה.

 ל התוואי.ס"מ מכל צד ש 30טווח סטיית סימון מיקום התשתיות יהיה עד   .ט
 . 20%טווח סטיית סימון עומק התשתיות יהיה עד  .י

גילוי ע"י הציוד שלעיל, יבוצע  איתור וסימון קווים שאינם ממתכת או שניתנים ל .יא
ואקוסטי, פתיחת שוחות, החדרת מוליכים, איתור וסימון נתוני  ע"י ציוד אלקטר

ת הנסתרות  השוחות, כיווני זרימה, קוטר הצינורות, התווית הקוים ואיתור שוחו
 מהעין.

למען הסר ספק, גם סימון התשתיות יבוצע באישור ותאום מלא עם הגורמים   .יב
 וונטיים. הסטטוטורים הרל
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במקרה בו אותרה תשתית שלא זוהתה, יודיע הקבלן למפקח בכתב והמשך הטיפול   .יג
 יהיה בהתאם להנחיות המפקח.

 סימון התשתיות יבוצע באופן הבא:  .יד
"י מוטות מתכת ושילוט צבעוני עם שם התשתית  יבוצע הסימון ע -בשטח פתוח  . טו

 והעומק שלה. 
 יי צבע לפי סוג התשתית. יבוצע הסימון ע"י שימוש בספר -בכביש / מדרכה   .טז
שוחות/תאים למיניהם: יש למדוד את מידות חתך השוחה/תא, תחתית השוחה,   .יז

 מפלס עליון של מכסה השוחה, תחתית צינורות שנכנסים או יוצאים מהשוחה. 
להבטיח שכל הסימונים יועברו למודד, יש למספר כל יתד ע"פ סוג    על מנת .יח

בלן רשימה זו יחד עם מפת המדידה  התשתית כך שבגמר עבודות הסימון יספק הק
 למפקח. 

סימון התשתית יתבצע באופן רציף והמשכי כך שכל נקודת השבר בתשתית תמופה   .יט
 וכל שינוי בגבהים של התשתית יבוא לידי ביטוי בתוכנית. 

ל מקרה, בו יתעורר צורך בביצוע חפירה לגילוי פיזי של תשתית בין אם על דעת  בכ .כ
קח, חישוף תשתיות תת"ק )גישושים( לאיתור פיזי של  הקבלן  ובין אם על דעת המפ 

זאת כדי לדאוג   התשתיות )בהוראה מטעם המפקח( יעשה ע"י מחפר/ מחפרון
כל מקרה, שלמות התשתיות  לחישוף נקודתי, בטיחותי, מהיר ויעיל, וכדי להבטיח ב

 התת"ק. 
ו מי  בסיום שלב איתור, סימון וחישוף התשתיות, תבוצע ע"י מודד מטעם הקבלן א .כא

ה מוסמך  מטעמו, מדידה לאיסוף הממצאים לצורך הפקת תכניות עדות. המודד יהי
 ומאושר לעבודה ע"י המפקח.

התשתית לצוות  הקבלן יתאם וילווה את המודדים באתר ויעביר את כל סימוני  .כב
המודדים. לאחר שרטוט קווי התשתית ע"י המודד, תועבר תוכנית עם רקע מצב  

 קווי התשתית שאותרו. קיים שעל גביה הועלו כל 
הנתונים יוצגו ע"ג תכניות מדידת רקע אתר העבודה, תכניות אלו יסופקו ע"י   .כג

 משרד העבודה טרם תחילת ביצוע העבודות. 
ואישור המפקח, זאת לא לפני שמאתרי התשתיות  תכניות העדות יועברו לבדיקה  .כד

 יבצעו הגהה בשטח ויאשרו נתוני התשתיות המוצגות. 
קח, יוודא הקבלן, שהמודד יעביר לידי  ת התיעוד ע"י המפלאחר אישור תכניו .כה

 המפקח שני עותקים של מדיה מגנטית ושני סטים של גיליונות התכניות הסופיות. 
דיגיטלית, כל חישוף תשתית בשלבי העבודה, ולשייכן  על הקבלן לתעד במצלמה  . כו

 לתכניות העדות באופן ברור ומובן. 
ת עקירת עצים ו/או פירוקים כלשהם, בעבור כל תשתית תת קרקעית שתתגלה בע .כז

 ש לפנות למפקח ולברר האם התשתית הינה לפירוק. י
על הקבלן לסמן את התשתית, לגדר בצורה   –במידה והתשתית איננה לפירוק  .כח

 . AS-MADEבטיחות עפ"י הנחיות המפקח, ולהעלות את הסימון למפת מדידת ה 
צע את הפירוק או  על הקבלן לב –במידה והתשתית הינה לפירוק או להעתקה .כט

 . ובתשלום נפרד ההעתקה עפ"י הנחיות המפקח
, לא  ככל שיידרש יכלול הכל כמפורט לעיל איתור וסימון תשתיות תת קרקעיות  .ל

   ,  ן להביא זאת בחשבון במחירי היחידה השוניםישולם בנפרד ועל הקבל
 תוכניות העדות יוגשו בהתאם לדרישות המפורטות בנספח תחזוקה.  .לא

 
 

 רי התנקזות זמניים בודה וסידוהגנה על הע 00.11
הקבלן ינקוט, על חשבונו,    מהוראות הסכם ההתקשרות בנוסף לאמור מבלי לגרוע  .א

העבודות המבוצעות במשך כל תקופת  גם בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על 
הביצוע ועד למסירתן למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י גלי הים, כולל חפירת  

 עפר, והשבת המצב לקדמותו לפני מסירת העבודה.  תעלות זמניות, ערום סוללות 
כל נזק שייגרם לעבודה, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה   .ב

 לן בלי דיחוי, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח. כן, יתוקן ע"י הקב
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וקיום   העבודות" לטובת 4הקבלן מחויב להחזיק על חשבונו במחסנו שתי משאבות  .ג
טיפול בהצפות באתר העבודה אשר באחריותו. הפעלת המשאבות  צורך ל הסכם זה,

 הינה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין  . 
עיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור ל .ד

יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בתב הכמויות ובין אם  
ה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  לאו והקבלן לא יהי 

 לעיל.  
 
 

 דרישות מקבלני משנה:  00.12
 

 כל קבלן משנה חייב להוכיח כי הוא: .א

רגל,  קבלן רשום   .1 פשיטת  נגדו הליכי  ותלויים  כדין בישראל ואשר לא עומדים 
 פירוק, כינוס נכסים וכד'. 

ים ובסיווג הכספי אשר  רשום בסיווג המתאים למקצועו עפ"י חוק רישום הקבלנ .2
 ות בהצעתו בפרויקט זה. תואם או עולה על היקף העבוד

ניסיון של   .3 וכי השלים     5בעל  דומות  זו  שנים לפחות בביצוע עבודות  בתקופה 
העבודה של אותו קבלן  עבודה אחת לפחות שהיקפה  שווה או עולה על   היקף  

זו  משנה   בתקופה   השלים  או  זה,  היקף  פרויקטי  3פחות  ללפרויקט  אשר  ם, 
 ( מהיקף הצעתו לפרויקט זה. 50%ודתו בהם שווה /או עולה על מחצית )עב

המשנה רשומים במצבת  מנהל הפרויקט, מנהל העבודה ומהנדס ביצוע של קבלן   .4
 כוח אדם שלו. 

 . בהתאם לאמור בהסכםבמועד  פרטי קבלני המשנה יוצגו בכפוף לאמור בסעיף זה  .ב

ק .ג של  הביצוע  ומהנדסי  העבודה  זמנהלי  כל  באתר  נוכחים  יהיו  המשנה  מן  בלני 
 שמתבצעים בו עבודותיהם.  

 כל קבלן משנה חייב לצרף אסמכתאות לעמידה בקריטריונים הנ"ל.   .ד

לעיל, על קבלן המשנה להמציא מכתב חתום ממנהלי   3הוכחת האמור בסעיף לצורך  .ה
מזמיני העבודה המאשר את הנדרש או חשבון סופי לכל אחד מהפרויקטים שהוצגו  

 המאושר ע"י מפקח הפרויקט.  

הוכחת   . ו לצורך  המפקח  שידרוש  נוספים  ואסמכתא  מסמך  כל  להציג  מחויב  הקבלן 
המלצ לדוגמא  בקריטריונים,  רצון  עמידת  שביעות  ניהול,  חברות  או  לקוחות  ת 

 משתמש וכד'. 

לספק    .ז הקבלן  יידרש  מטה,  הרשומים  מהמקצועות  אחד  בכל   , לעיל  לגרוע  מבלי 
ה ותצלומים  המזמין,  מסמכים  בדרישות  המשנה  קבלן  של  העמידה  את  מפרטים 

לן המשנה, או רואה חשבון, לאימות כל  מסמכים אלו יהיו חתומים ע"י עו"ד של קב 
 כים הרלוונטיים. המסמ

המזמין רשאי לפסול כל קבלן משנה ואף לדרוש את החלפתו לאחר תחילת העבודה,   .ח
, ללא צורך  לפי שיקול דעתוו/או מכל סיבה אחרת    אשר לדעתו אינו עומד בדרישות

 לנמק את החלטתו. 

 להלן דרישות פרטניות  נוספות, מקבלני משנה,  מעבר לדרישות כמפורט לעיל:   .ט
 

 ף חוץ באבן טבעית עבודות ריצו .1
נסורה   ניסיון מוכח בריצוף באבן טבעית  ע"י קבלן בעל  עבודת הריצוף תעשה 

של  ני ובאבן טבעית מבוקעת בש על    400  פרויקטים לפחות, בהיקף  מ"ר כ"א. 
 הקבלן להציג את המלצות ואישורים לנדרש לרבות תמונות מפרויקטים שביצע.  

 
 עבודות הקמת קירות ערוגות וטרסות מאבן טבעית  .2

תעשה ע"י קבלן בעל ניסיון    , ערוגות, טרסות אבן טבעיתעבודת הקמת קירות
קירות  מוכח   מבוקעת  בביצוע  טבעית  טבעית  י  בשנמטר    0.80בגובה  אבן 
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לפחות,  פ המלצות    א מ"  100של    באורך רויקטים  את  להציג  הקבלן  על  כ"א. 
 ואישורים לנדרש לרבות תמונות מפרויקטים שביצע.  

 
 משטחי  דק  .3

ניסיון מוכח    יעשו  משטחי דק   בעל  בשלושה    בביצוע משטחי דק עץע"י קבלן 
של   בהיקף  לפחות,  להצ  500פרויקטים  הקבלן  על  כ"א.  המלצות  מ"ר  את  יג 

 מונות מפרויקטים שביצע. רים לנדרש, לרבות תואישו
 

 מתקני משחק  .4
 יצרן/ספק ו/או קבלן מתקני משחק ו/או מתקני כושר יהיה: 

של   ( א) מוכח  ניסיון  בעל  שהינו  של    5מי  והתקנה  באספקה  לפחות  שנים 
משרדי   ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  מקומיות  לרשויות  מתקני משחקים 

 "מ(.ה )כולל מעבשנ   מש"ח  3ממשלה בהיקף ממוצע של 
אסמכתאות   להציג  הקבלן  על  זה,  סף  בתנאי  המציע  עמידת  להוכחת 

 המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה. 
התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן  בעל היתר/אישור תקף ממכון   ( ב)

.להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על הקבלן להציג אישור  1498ישראלי ת"י  
 תקף ממכון התקנים. 

 

 לדהמסגרות פ .5
ניסיון בבניית קונסטרוקציית פלדה בהיקף דומה עם   ( א) הקבלן יהיה בעל 

 ניסיון מוכח.  
ל ( ב) ומהנדס  אזרחית,  בהנדסה  תואר  בעל  פרויקט  מנהל  תחום  לקבלן  כל 

מתחומי המבנה, לא פחות משני מהנדסים רשויים, מהנדס רשוי עם ותק  
 שנים ובעל מקצוע בתחום העבודה.  7של מינימום  

 שנים.  10ם ניסיון של לפחות ה ומנהל הרכבה עלקבלן מנהל עבוד  ( ג)
 לקבלן רתכים מנוסים  עם תעודות שעברו הסמכה.  ( ד)

 
 

 עבודות ימיות  .6
 .   400הקבלן יהיה קבלן ימי סיווג   ( א)
 אישור קבלן משנה לעבודות ימיות הוא תנאי לקבלת צה"ע. ( ב)
פרויקטים   ( ג) בביצוע  ניסיון  בעל  יהיה  החדרת  הקבלן  הכוללים  ימיים 

 . והמלצות עם ניסיון מוכח  ,בהיקף דומהעית הים, כלונסאות לקרק
 

 ת אלמנטי פלדה ועץ.צביע .7
מבצע הצבע / מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת  

 ובעל סככות מקורות ומוצלות לצורך ניקוי גרגירים וצביעה.  ISO 9001לפי 

 כבישים תשתיות פתוח  .8
 200קבלן רשום כחוק בסיווג קבלני  

 
 ( 07אה )פרק תברו מתקני .9

 5א'  190קבלן רשום כחוק בסיווג קבלני  
 

 ( 57ביוב וניקוז )פרק קווי מים  .10
   260קבלן רשום כחוק בסיווג קבלני  

 
 מערכות אלקטרו מכניות בתחנות שאיבה   .11

 500קבלן רשום כחוק בסיווג קבלני  
 

 שילוט .12
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 לפחות   שנים 5  לש  מוכח  ניסיון  עם  חברה  בעל  להיות  חייב   הנבחר  השילוט  קבלן
ציבוריים,    שילוט  של  והתקנה  בייצור בפרויקטים  הניסיון הכוונה  הוכחת  לרבות 

 והמלצות. 
 

 גינון והשקיה .13
 הקבלן יהיה: 

ו/או טכנאי נוף ו/או הנדסאי נוף   לפחות  2גנן מס'    -בעל אישור בתוקף   ( א)
 , לצרף אישור רו"ח. חברהשהוא שכיר ב ו/או אגרונום 

טים הדומים במורכבותם ובהיקפם  פרויק  3בעל ניסיון מוכח בביצוע של   ( ב)
    השנים האחרונות לפחות. 3בתכניות גינון והשקיה לאורך  המופיעלזה 

בעל ניסיון מוכח בגיזום, עיצוב וכו' בדקלים / עצים קיימים המיועדים   ( ג)
משרד  מטעם  מומחה  גוזם  תעודת  בעל  העתקה,  ו/או  לשימור 

                                                         החקלאות.
 .מכתבי המלצה כולל פרטי תקשורת לנותן המלצה לפרוייקטים ( ד)

 
 

 בדיקות 00.13
על הקבלן יהיה להעסיק חברה שתבצע בקרת איכות, כפי שיפורט בנספח הרלוונטי.   .א

 במסגרת זו, תוכן פרוגרמת בדיקות שתוגש לאישור המזמין. 
 לנה בין היתר: , הבדיקות תכלווראות הסכם ההתקשרותמה מבלי לגרוע בנוסף, ו  .ב

 בדיקת חומרים ובדיקת טיב העבודה )צפיפות, דירוג, לחות וכדומה(.  .1

 בדיקת מתקן חשמל ע"י חברת חשמל ו/ או בודק מוסמך.  .2

 בדיקה פוטומטרית  .3

 בדיקות לטיב המלאכה, לשלבים השונים.  .4

 בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.  .5

 שונות כמפורט במפרט המיוחד. בדיקות  .6
ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא    ק יובהר כי למען הסר ספ .ג

יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך בטעות סעיף  בכתב הכמויות  
ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע  

 האמור לעיל.  
 

 תאום עם גורמים ורשויות 00.14
 כללי  .א

לפני תחילת העבודה    ,לעיל  00.06ובסעיף    הסכם ההתקשרותבמהאמור    מבלי לגרוע
מערכות   ליד  עבודות  ביצוע  לפני  מסומנים  מבני  ובמיוחד  שהם  בין  השירותים 

ולהזמין על חשבונו השגחה של   ובין שאינם מסומנים; על הקבלן לתאם  בתכניות 
 הגורמים המוזכרים בהמשך תוך נקיטת האמצעים והנוהליים הדרושים.  

כעילה   ישמשו  לא  והרשויות   הגורמים  אישורי  קבלת  אי  בשל  בעבודה  עיכובים 
 . לתביעה כל שהיא מצד הקבלן

 ע והגניםרשות הטב .ב
מודגש כי אתר העבודה מצוי בחלקו בתוך שמורות טבע, לרבות שמורות טבע ימיות  

 רגישות ביותר. 
חייבת להתבצע   לים  או בסמוך  טבע  שמורות  בתוך  או  בסמוך  עבודה  בתיאום  כל 

)כ הסביבה  להגנת  המשרד  ונציגי  והגנים  הטבע  רשות  עם  רק,  מראש  לא  אך  גון, 
 היחידה למניעת זיהום ים(.  

בהנחיות  ע ויעמוד  הטבע  ערכי  שמירת  על  יתרה  הקפדה  להקפיד  יהיה  הקבלן  ל 
 הרשויות הללו כלשונן וללא עוררין. 

וימלא   זאת  יאפשר  הקבלן  רט"ג,  ע"י  צמוד  פיקוח  שיידרש  הוראות  במקום  אחר 
 הפיקוח בעניין זה. 

 תאגיד עין נטפים  .ג
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כדי לא לפגוע בקווי המים והביוב הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג תאגיד  
רק   תבוצע  העבודה  המים.  קווי  באזור  העבודה  המשך  עמו  ולתאם  והביוב  המים 

 בנוכחות משגיח של התאגיד. 
 וא כלול במחירי היחידה.  התשלום עבור פיקוח זה יהיה על חשבון הקבלן וה 

 חברת  החשמל   .ד
לן שבחלק מהשטחים המיועדים  לעבודה קיימים קווי חשמל עיליים ותת  ידוע לקב 

תת וקווי חשמל  חשמל  עמודי  ליד  העבודה  לפני  פיקוח  יזמין  הקבלן   -קרקעיים. 
 קרקעיים. 

העבודה באזור עמודי חשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות המפקח של חברת  
 ל, כאשר האזור בו דרושה השגחה מוגדר להלן: החשמ

 קרקעי. -בהתקרבות לסביבת כבל תת  .1

 חפירה בסמוך לעמוד/מתקן חברת החשמל. .2

 עבודה בסמוך לכבלי חשמל עיליים.  .3
והבטיחות   הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן  על  העבודות  ביצוע  בזמן 
קו  בקרבת  אחרים  מכניים  וכלים  במנופים  משימוש  ולהימנע  וי  הדרושים 

עמודים ואף את חיי העובדים.  חשמל. שימוש כנ"ל עלול לסכן את יציבות ה 
באתר   לעבוד  "חברת החשמל"  כניסת  עקב  תביעות  כל  לא תהיינה  לקבלן 

 והוא מתחייב לתת לה את כל הסיוע האפשרי. 

כן, לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור העמודים  -כמו
 מנת לאפשר את עבודת "חברת החשמל".-או קווי החשמל על

בהם נדרש לתמוך את עמודי חברת החשמל ע"י קבלן חברת החשמל בזמן  במקומות  
חפירה לתשתיות התשלום לחברת החשמל יעשה ע"ח העירייה , לא יאושר כל תוספת  

 בעקבות עיכוב משך ביצוע, ו/או הסדרת דרך גישה לעמוד.
 חברת "בזק" וחברות תקשורת אחרות  .ה

א הקב על   "בזק"  מנציג חברת  מדויק  סימון  לקבל  כל חברת תקשורת  לן  ו 
תחילת   לפני  באזור   ) ועוד   " "פרטנר  "סלקום"  "הוט"  )כדוגמת  אחרת  
הכבלים.   סימון  על  ולשמור  תכניות  גבי  על  הקווים  את  ולסמן  העבודה 
עמודי   באזור  העבודות  הרשת.  מהנדס  עם  בתיאום  פיקוח  יזמין  הקבלן 

חברת    ון וקווי טלפון תתבצענה רק בנוכחות מפקח של טלפון, שוחות טלפ 
 "בזק" או חברות התקשורת השונות. 

מ'    1מ' מכל צד של צנרת או כבל קיים או ברדיוס    1לא תבוצע כל עבודה בתחום  
תת קוים  לגבי  נכון  הכול  "בזק".  מחברת  בכתב  אישור  ללא  קיים  טלפון  -מעמוד 

ל הקבלן לקחת בחשבון כי לפני תחילת  קרקעיים וגם לגבי מילוי או חפירת אדמה. ע
קווי  עבודות   בתחום  וכו'(  ביוב  מים,  עפר,  עבודות  )כבישים,  השונות  התשתית 

כבלים   השחלת  "בזק",  חברת  עבור  תשתית  עבודות  לבצע  צורך  יש  התקשורת 
וחיבורם ע"י חברת "בזק" ורק לאחר מכן עם קבלת אישור חברת "בזק" להתחיל  

 בעבודה. 
 ם טלוויזיה בכבלי . ו

 המפעילה באזור.כנ"ל ובתאום עם נציגי חב' הכבלים 
 עיריית אילת  .ז

 . תאום  הסדרי תנועה
תאום מול מנהלת מחלקת תשתיות ופרוייקטים וכל הגורמים העירוניים כפי  

 י העירייה . שידרש על יד
 

 הסדרי תנועה זמניים לבצוע  00.15
נועה  ולבצע הסדרי ת מטעמו( מוסמך )באמצעות מתכנן תנועה על הקבלן לתכנן  .א

דרי התנועה יבוצעו ע"י חב' אבטחה מוסמכת ע"י  מהלך ביצוע העבודה. הסזמניים ב 
 . ומאושר על ידי עיריית אילתגוף ציבורי 
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על הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית   .ב
בכל אתר העבודה וסביבתו לרבות ביצוע דרכים עוקפות, ציוד תמרור ואזהרה  

 ט ולפי דרישת הרשויות המוסמכות. כמפור
לן יכין תכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרת ע"י עיריית אילת ומשטרת  הקב .ג

 ישראל  ויעבוד בהתאם לאמור בתכנית זו.   
שלבי הביצוע ושיטת הביצוע ייקבעו לקראת תחילת העבודה ובמהלך העבודה   .ד

ש בתוכניות  בתיאום עם המזמין והמשטרה. בכל מקרה של אי התאמה בין הנדר
 אוחר יותר, יש לפנות למפקח ולקבל את הנחיותיו. לבין ההנחיות שתתקבלנה מ 

בכל מקרה בו ידרשו שינויים בתוכנית הסדרי התנועה הזמניים על ידי הקבלן או   .ה
המזמין, לאחר אישורם, יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן, ועל חשבונו, לרבות טיפול  

ילה  עה  ושינויים בגין השלבים לא יהוו עבקבלת האישורים.  שינוי בהסדרי התנו 
 לתביעה כול שהיא מצד הקבלן ובכלל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם בשיתוף התושבים, הסוחרים   . ו
ומנהלי פרויקטים המשיקים  והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה, דבר שעלול לגרום  

 יפות ושלבי הביצוע, גם לאחר שאושרו במסגרת רישיון עבודה    לשינויים בסדרי העד
או עירייה ,או רישיונות  וכד'  עיכובים בעבודה בשל אחור קבלת אישורי משטרה , .ז

לא יהוו עילה לקבלת לתביעה על בטלה ועיכובים בביצוע, כמו כן יוטלו קנסות על  
 .לוח ניכויים – Dכמפורט בנספח  הקבלן בשל כך

עות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל  וכרו כל תביכמו כן לא י  .ח
 האמצעים למניעת הפרעות. 

באמצעות חב' האבטחה הנ"ל את כל אביזרי השילוט והתמרור  הקבלן יספק   .ט
ואביזרי הבטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת  

יום ובלילה, יציבם בשטח ויתחזקם  ב –הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 
 לכל אורך תקופת הביצוע . 

עה זמניים, וכן על הנחיות הבטיחות  הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנו .י
שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון  

ו  העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו ל 
 באמצעות המפקח מטעם המזמין.  

ת העדכנית  כל סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החובר .יא
המאושרת על ידי הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה  

 בדרך, עפ"י העדכון האחרון של הועדה. 
ו של הציוד  אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמות  .יב

עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא   והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח.
רש במפרט ובהנחיות המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה  יותקנו כנד

 .  לוח ניכויים Dנספח בטיחות זמני פגום( ייקנס הקבלן על פי 
בהתאם לנדרש ולשביעות  אם לדעת המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה   .יג

ת הפעלתם לקבלן אחר. החלטתו של המפקח תהייה  רצונו, רשאי המפקח למסור א
ת, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקבלן עלות הפעלת  סופי

 דמי ניהול.  15%הסדרי התנועה בפועל בתוספת 
עבודה תתבצע  נושא הסדרי התנועה בזמן ביצוע כפוף לתאום עם משטרת ישראל. ה  .יד

, כולל עבודות לילה במידת  ברישיון המשטרתי -לפי ההגבלות והדרישות שיוצגו 
 הצורך. 

הקבלן לבדוק מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת תכניות הסדרי תנועה  על  . טו
זמניים לקיים בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדרות וכיו"ב תואם לתכנית  

מות אחד מהנ"ל, יהיה על הקבלן להשלימו על  ומופיע במקומו, במקרה של העל
 חשבונו.

פוטר את הקבלן מאחריותו   ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י  המשטרה אינו .טז
 הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו. 

על הקבלן להיערך להצבת הסדרי התנועה מיד עם קבלת צה"ע. הקבלן יסלק את   .יז
 יום העבודה . הסדרי התנועה הזמניים בס

 מעקה בטיחות יוצב עם גדר רשת. .יח
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רים אשר יותקנו באתר,  הסדרי התנועה כוללים בין השאר תכנון, הספקת כל האביז .יט
גידור קשיח, שערים, גידור זמני, שילוט, תמרורים, מחזירי אור, עגלות סימון )חץ(,  

ון  פנסים מהבהבים לשעות הלילה, מחסומים, מעקות ניו ג'רסי מפלסטיק או מבט 
או מעקות אחרים, מפקחים, מכוונים, שרותי גרירה, מאבטחים ושוטרים,  

נות  וביצוע שינויים בתוכניות, שינויים בהסדרי  תיאומים, טיפול בקבלת רישיו
 התנועה, מעבר בין שלבים  

ככל שירצה הקבלן להציע הסדרים חדשים. התכנון יהיה על חשבונו ועליו להוכיח   .כ
 ך הפרויקט באופן ניכר ומשמעותי.  כי ההסדר החדש יקצר את מש

 ל ידו. עוד מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת בגין הסדרים חדשים שהוצעו ע .כא
מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל ו/או לאשר את ההסדר החלופי המוצע ע"י   .כב

הקבלן במידה והוא פוגע ו/או מפריע או עשוי להיות להפריע לתח"צ, תושבים,  
 ניה פעילים בקרבת האתר וכדומה.  עוברי אורח, אתרי ב

עבודה, לא  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר ה  .כג
יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  
לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  

 לעיל.  
 

 י זהירות גידור ושילוט צעאמ 00.16
באתר העבודה ובסמיכות אליו מתנהלת תנועת הולכי רגל וכלי רכב מכל   .א

 הסוגים )וללא הגבלה( . 
,  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות  מהוראות הסכם ההתקשרותמבלי לגרוע  .ב

הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים  
ע הפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית  באתר, ולמנו

 . המתנהלת באתר העבודה ובסמיכות אליו 
גדר דגם ירושלים או שו"ע כפי    -הקבלן יידרש לבצע גידור היקפי של אתר העבודה  .ג

     שמוצג בתמונה להלן:

 
,  קשיחה במסגרת צינור פלדה מגלוון   על ידי רשת מרותכת מגולוונת  הגדר תבוצע .ד

  מ' בהתאם להנחיות המפקח ע"ג תושבות כובד מאושרים  1.5בגובה מינימאלי של 
עמודי פלדה מגולוונים, החיבור בין חלקי הגדר יבוצע    ע"י המפקח, לרבות
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במחברים תקניים ולא באמצעות חוט שזור וכו', בנוסף הגדר תקובע לאלמנטים  
 קיימים בשטח על מנת להבטיח יציבותה.  

 מודפסות על יריעות לפי בחירת המזמין יות על הגדרות, הקבלן יתקין הדמ  .ה
לאורך הגדרות הנ"ל יתלה הקבלן שלטי אזהרה למניעת כניסת זרים לאתר   . ו

העבודה/אתר התארגנות. הקבלן יבצע קטע גדר כדוגמה לאישור המפקח. עבור  
 הגדר ההיקפית ישולם לקבלן על פי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.  

  ומיות רשאי המפקח לדרוש בכתב הקמת גדרדות נקודתיות/ילחילופין, בעבו .ז
 פי.וי.סי. כדלקמן:  

 
  

הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש ברשת פלסטיק או מתכת במקום הגדרות המוצגות   .ח
כאן, ולא יהיה רשאי להציע גדר כזו לאישור המשטרה בתכניות הסדרי התנועה  

פשר למפקח להטיל  הזמניים שלו. שימוש בגדרות רשת פלסטיק או מתכת מא
מרגע מתן הוראת הפירוק ועד   ניכויים(  וח ל – Dבנספח )כמפורט קנסות על הקבלן 

 לפירוק הרשת ע"י הקבלן. 
 

 

 
תוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של העבודה ולפי הסדרי   .ט

 התנועה שבכל אחד מהשלבים.
עיריית אילת    מאושרת ע"י איסכורית  גדר פח  הקבלן יבצע בנוסף, על חשבונו, .י

 . לרבות הדמיות, מודפסות לפי בחירת המזמין מסביב לשטח ההתארגנות
, גדר פח איסכורית אטומה או פח  ע"י המפקח הקבלן יבצע, בנוסף והיכן שיידרש .יא

מטר לפחות, באותם מקומות שהמפקח יגדיר על מנת להפריד ולמנוע   2חלק, בגובה 
 ומקהל המשתמשים בחוף.   בחוף םימטרדי אבק ולכלוך לעסקים הפעיל
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בנוסף יתקין הקבלן, בתוך אתר העבודה מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי   .יב
אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם  
של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה  

למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות   הקבלןחייב בכל חלק של האתר  
והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה. שוחות  

חשמל או מים או ביוב יהיו כל הזמן מכוסות או לחילופין מגודרות עם גדר  
 בטיחותית סביבן. 

כל אורך  ותם לושלמ  על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם .יג
תקופת הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה  

 אחרת.
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על   .יד

הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל  
קיום סימון, שילוט וגידור מתאים   היתר ו ביןאמצעי הזהירות וההגנה אשר יכלל 

 סביב התאים הפתוחים בכל תקופת העבודה.
כול השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית וכל שפה אחרת לפי שיקולו של   . טו

 המפקח.  
הקבלן יקיים באתר העבודה/התארגנות, שמירה , סיורים,  אבטחה, בטיחות   .טז

 אי האתר והסביבה. ם לתנותתאיוביטחון ביום ובלילה,  אשר תספיק  
המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחות   .יז

וגהות גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן  
מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה    משחרר את המזמין ואת המפקח מטעמו

 . עקב ביצוע העבודותלשהו ו/או לעובדים ו/או לאדם כ
במקרים בהם תידרש עבודה בשלבים, תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת,   .יח

בהתאם לשלבי הבצוע השונים  ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על  
הקבלן לבצע על חשבונו גם גידור זמני, מעברים , גשרונים, סגירות, הגנות וכל  

 גל. כי הרלהבטחת מעבר בטוח להול  הנדרש
בגמר    הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה כנ"ל   על הקבלן לפרק ולפנות את כל .יט

 העבודה ובהתאם להוראות המפקח. 
נקיטה בכל אמצעי הזהירות כנ"ל אף אם אושרו ע"י המפקח ו/או הרשויות   .כ

המוסמכות אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם  
 . ו/או לרכוש עקב עבודתו

בהם יידרש מעבר הולכי רגל מעל תעלה הקבלן יספק, יציב ויתחזק גשרון   ריםבמק .כא
נייד מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת עם חיפוי פיברגלס הכולל מעקות צד בגובה  

מ' ועפ"י הנחיותיו של המפקח, הכל לפי   1.3 - 2.0מ', ברוחב  1.15מינימאלי של 
 .  קבלןם הת מטעבטיחודרישות תקני הבטיחות ובהתאם לאישור יועץ 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .כב
יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  
לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  

 לעיל.  
 

 בטיחות 00.17
נספח  ט זה, ההסכם והדין, ראו הוראות בטיחות ב מהוראות מפר מבלי לגרוע  .א

 . 3נספח ד'  – בטיחותה
, ייחשב  ככלול במחיר  נספח הבטיחותלמען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור  .ב

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב  
ורה נוספת מכל סיבה שהיא  הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמ

 בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 

 בקרת איכות  00.18
 כללי  .א
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איכות לכל תקופת  הקבלן יקיים מערכת בקרת איכות. לצורך כך יעסיק הקבלן בקר  
 הביצוע. 

 ידרש. יאיכות והקבלן יסייע לו בכך ככל שהבטחת  המזמין רשאי לבצע 
 דרישות כלליות  .א

באמצעות חברה חיצונית שאינה  בקרת האיכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל  .1
 רך הביצוע של הקבלן. קשורה למע

האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן,   בקר .2
)משמע לא למנהל הפרויקט מטעם הקבלן( אך יהיה אוטונומי לחלוטין  

 בסמכויותיו בנושא האיכות.  

 לת ביצוע העבודות.  אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחי .3
 דרישות מבקר האיכות  .ב

בקר האיכות יהיה מהנדס אזרחי/ הנדסאי / אדריכל, בעל ניסיון מקצועי   .1
פיתוח כדוגמת אלו הכלולים במכרז/חוזה  שנים לפחות בעבודות   5מצטבר של 

 . זה

בקר האיכות לא ימלא כל תפקיד נוסף במערך העבודה של הקבלן בפרויקט   .2
 יכות של הפרויקט בלבד. ויעסוק בנושא בקרת הא

 . מפקחייבדקו ויאושרו מראש לפני מינויו, על ידי ההשכלתו וניסיונו   .3
 לוחות הזמנים לאישור חברת, ותוכנית בקרת איכות:  .ג

מערכת בקרת איכות תימסר למפקח תוך שבוע מיום ממועד קבלת צו התחלת   .1
 העבודה. 

  צוותשור הגשת ואישור תוכנית בקרת איכות תוך שבועיים מיום קבלת אי .2
 בקרת איכות. 

במידה ולדעת המזמין תוכנית בקרת האיכות לוקה בחסר, תינתן לחברת בקרת   .ד
ימים נוספים מיום העברת    5האיכות אפשרות לתקן/ להשלים את החוסרים במשך 

 התייחסות המזמין.  
לא עמד הקבלן בדרישות בקרת האיכות כמפורט לעיל לפי דעתו של המפקח, רשאי   .ה

לכל חודש  ש"ח  25,000ת משכר הקבלן  בקר איכות בעצמו ולנכוהמזמין לשכור מ
עבודה )או חלק ממנו( בגין כל בקר שיסופק על ידי המזמין. הקבלן יהיה חייב למלא  

 את כל הוראות והנחיות בקרי האיכות אף אם סופקו על ידי המזמין. 
לא   למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, . ו

שולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם לאו  יימדד בנפרד ולא י
 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 
 

 ניקיון האתר  00.19
על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתר העבודה  ואזורי ההתארגנות   .א

והפסולת יסולקו אל מחוץ לאתר   פת הביצוע: עודפי העפרוסביבתם במשך כל תקו 
  .יות המוסמכותהעבודה ואזור ההתארגנות  אל אתר שפך מאושרים ע"י הרשו

לשימוש   לכל מתחם הנפרד, סה"כ ארבעה שרותיםבאתר יותקנו שירותים כימיים  .ב
 עובדי הקבלן. 

 תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  .ג
חפירה/מילוי/העמסת פסולת על משאית תוך הרטבת  בודות  יש לבצע עבכל מקרה   .ד

 מים כך שלא ייווצרו ענני אבק ועפר באתר ובסביבתו. 
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .ה

יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  
אי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  קבלן לא יהיה זכלאו וה
 לעיל.  
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 מדידות וסימון 00.20
 

,  על הקבלן לסמן על חשבונו את תוואי  מהוראות הסכם ההתקשרותמבלי לגרוע  .א
 העבודה והקווים ומיקום השוחות והמתקנים המתוכננים לפני תחילת הביצוע.  

היה  מוסמך ויאושרו ע"י המפקח. הקבלן יכל המדידות באתר יבוצעו ע"י מודד  .ב
אחראי לשמירה ואבטחת הסימון במשך כל זמן הביצוע. בכל מקרה שנקודות וקווי  

 זמן ביצוע העבודה יחדש אותם הקבלן על חשבונו.  הסימון יפגעו ב
כנקודת קבע לביקורת הרומים של העבודה ישמשו שני ברזלי זווית מבוטנים בגוש   .ג

מ' שיבוצעו ע"י הקבלן במקומות שיקבע המפקח.  0.5X0.5X0.5 בטון יצוק במידות 
ית  רומי ראשי ברזלי הזווית ימדדו ע"י המודד של הקבלן, עפ"י רשת הגבהים הארצ

והם ישמשו את המפקח לצורך ביקורת עבודת הקבלן. עפ"י הוראות המפקח, יקבע  
ו תהיינה  הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות העבודה. נקודות אל

 יציבות להנחת דעתו של המפקח.
בנוסף לנ"ל מתחייב הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה ומכשירי מדידה לצורך   .ד

נות כראות עיניו של המפקח בפרויקט זה לרבות כוח אדם, ללא  ביצוע מדידות שו
 כל תשלום נוסף.  

קווים  לפני תחילת הביצוע, יש לבדוק את נקודות ההתחברות לדרכים, אבני שפה,  .ה
ם, במידה  קיימים ולוודא שהגובה הקיים מתאים לתוכניות וניתן להתחבר אליה

 ולא יש להודיע למפקח.  
והמנהל יהיה רשאי למסור לקבלן גם קבצים של    הקבלן יקבל תכניות לביצוע . ו

על מנת להקל עליו לבצע את הסימונים הדרושים   DWGהתכניות בפורמט אוטוקד  
 לת הביצוע.  לו בעת מדידת השטח לפני תחי

התוכניות תהיינה תמיד    הקבלן יחזיק במשרדי האתר סט מושלם של תכניות. .ז
     מהמהדורה העדכנית ביותר.

או מדויק יותר של הפריטים  \ה יסמן הקבלן פירוט נוסף ובמערך תכניות ז  .ח
או הוראות שעדיין לא עודכנו  \למעשה, שינויים חדשים ו   שהם מבוצעים  כפי

 והמזמין.   המפקח    וכן הנחיות והערות של  בתוכניות המקוריות
במידת הצורך, המנהל ימסור לקבלן קובץ עם קואורדינאטות מאת המודד של   .ט

ליגון(, נקודות אשר יסייעו לו להתחיל את המדידות הנחוצות לו  המנהל )נקודות פו
 לשם ביצוע העבודה. 

תכניות,  לפני תחילת העבודה, באחריות הקבלן לבצע מדידה ולאמת את נתוני ה .י
טרומיים מבטון,   זאת לפני הזמנת החומרים הדרושים לעבודתו כגון תאי ביוב

ים שרכש מבלי שביצע את  צנרת וכו'. הקבלן לא יקבל פיצוי כלשהו על חומר
המדידה לפני תחילת עבודתו ווידא כי הגבהים ומיקום הנקודות תואם את  

ת כספיות או  הממצאים שלו בשטח. מובהר כי הקבלן בלבד אחראי להוצאו
עיכובים שייגרמו, אם ייגרמו, עקב אי התאמה של הגבהים או מיקום הנקודות  

 בתכניות לבין הממצאים בשטח.
ל בביצוע העבודה כל עוד לא קיבל את אישור  המפקח לסימון  הקבלן לא יתחי .יא

 הקשור בעבודה זו.
ה  על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק בקביעות בעבודה את כל מכשירי המדיד .יב

יקת  הדרושים )לפי קביעת המפקח( לסימון העבודות על כל חלקיהן ולצרכי בד
 העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן. 

חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על הקבלן  לעבודות סימון )לרבות   .יג
 להעסיק על חשבונו מודד  עם מכשירי מדידה . 

אה מטעות מדידה ע"י כל צד  כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצ -כל תיקון במדידה  .יד
. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון בכל עת שיידרש ע"י  ייעשה ע"י הקבלן  -שהוא 

 המפקח. 
בעל יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת תכוניות בפורמט   המודד חייב להיות . טו

אוטוקד. המודד יבצע סימונים על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו ע"י המפקח לפני  
 תחילת העבודה. 

 . AS MADEהקבלן יתקן את הקבצים לצורך הכנת תכנית  .טז
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למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .יז
יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב כתב הכמויות ובין אם  

ביצוע האמור   לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין
 לעיל.  

 
 

 חישוב כמויות על ידי הקבלן  00.21
ההתקשרותלגרוע  מבלי   הסכם  והגשת   ,מהוראות  ברזל  רשימות  כולל  כמויות,  חישובי 

 חשבונות במחשב ע"י תכנת "בנארית" או תכנה דומה תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 
 

 תכניות ומסמכים   00.22
התכניות והמפרטים מוכנים תמיד    על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים,

החברה   כוחה  לשימוש  וניתנים  ובאי  נקיים  להיות  צריכים  המסמכים  כל  המפקחים, 
 לקריאה.  במידה ומסמכים אלו יזוהמו, על הקבלן להחליפם.  

 מערכות של תכניות ללא תשלום.   3המזמין יספק לקבלן 
 בונו.  תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חש

 

 תנאי העבודה באתר  00.23
בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים 

 הבאים: 
 דיפון זמני ככל שיידרש  .א

על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד  כבישים, מעבר   .1
צנרות   בטוח להולכי רגל,  דרך לרכב הצלה וכל דרך ומעבר אחר,  על יד  

ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות וכן על יד קירות תומכים  
 ם וכו'.  ריבגדרות הבתים, קירות בתים, עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזו

על הקבלן לתכנן לבצע דיפון זמני ו/או לייצר שיפוע טבעי של הקרקע לכל חפירה   .2
וצעות על יד מיתקנים  מ' אף אם היא אינה מב 1.2בקרקע  בעומק העולה על  

 כנ"ל או מבוצעות בקרקע יציבה. 
 על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות ולהגישן לאישור המפקח.   .3
ון הזמני, מסוג כלשהו, לכל עומק שהוא, שדרוש לבצוע חפירה  התכנון של הדיפ  .4

 כלשהי לפי הפרוט הנ"ל, יבוצע על ידי הקבלן. 
תכניות,  ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( ב סוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה .5

ובהעדר תיאור כזה, יציע הקבלן לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין לבצע  
נון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה  דיפון זמני בטרם אושר התכ 

 נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.  
 .   וכל דין רד העבודההדיפון יבוצע בהתאם לחוקי מש .6
אין באישור המפקח לדיפון כדי לגרוע מאחריותו היחידה והבלבדית של הקבלן   .7

   .לדיפון, ליציבותו ולבטיחותו 
 ה למניעת זיהום היםעבודות הגנ .ב

 על הקבלן לעבוד עפ"י הנחיות גורמי איכה"ס ורט"ג .  .1
 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ג
לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה  ת, לרבות  כל התנועו

באמצעות כלי רכב  אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק  
 המצוידים בגלגלים פניאומטיים. 
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כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן  
 מלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.ועל חשבונו לשביעות רצונו ה 

 דרכי גישה   .ד
  על הקבלן להכשיר באחריותו דרכי גישה שיבטיחו גישה ברכב ו/או במשאית לכל
חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל  

 סיבה שהיא. 
להרוס את    תוואי דרכי הגישה יקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם

בס ו/או  העבודה  במהלך  בחלקם  או  בכללם  הללו  להשאירם  הדרכים  או  יומה 
את הקבלן. על הקבלן לטפל  במקומם לאחר סיום העבודה. החלטת המפקח תחייב  

 ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות. 
הקבלן   על  פעיל,  כביש  לתוך  חולי/בוצי  משטח  האמצעים  ביציאה  בכל  לנקוט 

 יהיו נקיים.הנדרשים על מנת שגלגלי הרכבים 
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .ה

יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  
בגין ביצוע האמור   לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא

 לעיל.  
 

 התארגנות באתר העבודות  00.24
 האמור בהסכם יחולו ההוראות להלן:נוסף על 

 .  עפ"י תנאיי הסכםהקבלן ימציא למפקח תכנית ההתארגנות מפורטת   .א
תכנית ההתארגנות מפורטת התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון,   .ב

מילוי זמני   רכים זמניות, משרדי אתר, דמקומות ליציקת אלמנטים טרומיים, 
ר ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, גידור  וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאת

בטיחות לכבישים ,  התוכנית תתבסס על תכניות הסדרי התנועה הזמניים  
 המאושרות.  

מודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון   .ג
 מחובתו הבלעדית של הקבלן.  העבודה הדרוש, הם

המפקח ו/או רשויות אחרות ומשטרת ישראל,    תכנית ההתארגנות הנ"ל תיבדק ע"י .ד
ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות  

 להנחיות הרשויות הנ"ל.
ההתארגנות באתר העבודות לא תחרוג מגבולות תכנית הסדרי תנועה זמניים על   .ה

 ביה. של
ן האתר או שטח  אין להוציא עודפי חפירה מכל סוג שהוא מ - מובהר לקבלן  . ו

 ההתארגנות ללא אישורים בכתב מהמנהל. 
הקבלן יציב משרדים לצוות ניהול האתר בתחום שטח ההתארגנות או במיקום סמוך  

 יותר לאתר העבודה בתאום ועל פי קביעת עיריית אילת. 
דה, לא  ור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבולמען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמ  .ז

יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  
לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  

 לעיל.  
 

 אספקת מים וחשמל  00.25
י הקבלן ועל אחריותו,  הדרושים לביצוע העבודה, תבוצע ע"  אספקת המים והחשמל .א

 רות למקורות ההספקה בכל מרחק שהוא וההוצאות בגין השימוש.  לרבות ההתחב
על הקבלן להיערך מראש, מבחינת סידורים מתאימים להספקת מים וחשמל   .ב

 במקרה של תקלות בהספקה, כגון מיכלי מים וגנראטור לאספקת זרם עצמי.  
ההתחברות אל הקווים    יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטיעל הקבלן  .ג

חברת החשמל לישראל ועם עיריית אילת, עין נטפים וכל גוף עירוני    הציבוריים עם
 או ממשלתי אחר, ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם המפקח. 
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כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל וכל ההוצאות הכרוכות  .ד
יחולו על הקבלן, ולא   -השוטפת  המים והחשמל ובתשלום עבור הצריכה באספקת

  ולם לו על כך בנפרד.יש
 

 לוח זמנים ממוחשב  00.26
למסמכי מכרז/חוזה זה מצורף לוח    ,מהוראות הסכם ההתקשרותמבלי לגרוע  .א

 . זמנים שילדי שהוכן על ידי המזמין
על בסיס לוח הזמנים השילדי  כנ"ל וימסור לאישור  יכין עפ"י תנאי ההסכם, הקבלן   .ב

ים מפורט לביצוע העבודה בשיטת  גאנט ,בתוכנת  המפקח לוח הזמנ 
MS.PROJECT  עותקים .   3ב 

המפקח יבדוק את לוח הזמנים ויעיר את הערותיו. במידה והחומר לא יהיה מושלם   .ג
לשביעות רצונו רשאי המפקח לפסול את לוח הזמנים כולו או ו/או את חלקו ולדרוש  

 הכנה חדשה ו/או מתוקנת של לוח הזמנים.  
ן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את לוח הזמנים מחדש לאישור  יעדכ  הקבלן .ד

עד לשלב בו המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו. הקבלן יהיה חייב לתקן    המפקח
 את הלו"ז עפ"י הנחיות המפקח.

 לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מוסכם על פיו תבוצע העבודה.  .ה
וסכם, ולהקפיד הקפדה יתירה שלא  על פי לוח הזמנים המהקבלן מתחייב לפעול  . ו

 לחרוג ממנו. 
היינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא יהא הקבלן חייב  במידה ות .ז

 לעדכן את לוח הזמנים ולהגיש את החומר מחדש. 
כל חודש יהיה  הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהכניס לתוך לוח הזמנים   .ח

 בודה בשטח. המוסכם את מצב הע
אלא כאשר לו"ז   עדכון זה מהווה תנאי להגשת חשבון חלקי. לא יתקבל חשבון חלקי .ט

 מעודכן מצורף אליו. 
אין בכל האמור לעיל, כדי להתיר לקבלן לפגר ו/או לחרוג מלוח הזמנים המוסכם,   .י

ועמידת הקבלן בלוח הזמנים היא תנאי עיקרי בחוזה זה, שהפרתו מצד הקבלן  
 דית של החוזה.תהווה הפרה יסו

לן תכלול את  ידי הקב - האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על .יא
 הפירוט הבא: 

רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון הארגון והביצוע, אישור   ( א)
דוגמאות לפריטים וציוד, ביצוע חיבורים, עבודות גמר שונות הרצת מערכות  

ביניהם. הרשימה תכלול פעולות שעל   ובדיקת ציוד וכו', וכן כל הקשרים
, כמו מתכנני המזמין, רשויות  הקבלן לבצע ופעולות של גופים חיצוניים

עירוניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם. כל הפעילויות הללו יתורגמו לתרשים  
 גנט. 

כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך   ( ב)
 רדנה לחלקים לפי הנחיות הפיקוח. ביצועה בכל שלב. הפעילויות תופ

ה כלל העבודה, ובתחומי  לוח זמנים יוכן בתחום הזמן המיועד להשלמ ( ג)
 הזמן שפורטו להשלמת חלקים שונים מכלל העבודה. 

בכל רגע נתון במהלך הביצוע, יחזיק הקבלן במשרד עותק נייר של לוח הזמנים   .יב
 המעודכן כשהוא תלוי על הקיר.

לול במחיר העבודה, לא  יצוע האמור לעיל ייחשב ככ למען הסר ספק יובהר כי  ב .יג
פרד, בין אם יוחד לכך סעיף  ב כתב הכמויות ובין אם  יימדד בנפרד ולא ישולם בנ 

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  
 לעיל.  

 

 מבני עזר זמניים  00.27
 משרד למפקח  .א

הקבלן יעמיד לרשות המפקח    ,הסכם ההתקשרותבמבלי לגרוע מהאמור  .1
 מ"ר, שיכלול חדר עבודה, מטבחון ושירותים.   30 -משרד בשטח כ
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חלונות     2  - ס"מ ו  80/200המשרד יכיל דלת כניסה פלדלת אטומה במידות   
ס"מ, עם סורגים ורשת נגד זבובים.    80/80מזוגגים עם צילון  לפתיחה במידות   

 מ"מ לתליית תכוניות.   X 30 10ע"ג קירות חדר העבודה יהיו סרגלי עץ 
 המשרד יחובר זמנית על ידי הקבלן לרשת החשמל  והתברואה.  

 
 

 הריהוט בחדר יכלול: .2
ס"מ  כ"א עם  מגירות המצוידות    80/180שולחנות  משרדים בגודל  2 ( א)

 במנעולים. 
 כסאות.   10 ( ב)
 ארון פלדה עם מדפים מצויד במנעול ומפתח )שתי דלתות(.  1 ( ג)
 כ"ס.    3, חדש   מזגן אוויר מפוצל  1 ( ד)
 לרבות מסגרת.  100/70לוח שעם  לנעיצת  גיליונות במידת   ( ה)

נקודות מאור עם גופים     3 -נקודות כח, נקודת חבור מזגן ו    4בחדר יותקנו  .3
 .   2*  36פלורסצנטים 

קווי טלפון לשימוש המפקח כולל חיבור   2על הקבלן לדאוג להתקנת סדיר  .4
של פקס, מכונת צילום ומדפסת  משולב מכשיר לאינטרנט ואינטרנט אלחוטי, 

 לכל אורך תקופת הביצוע.   ואחזקתם Bluetoothוחיבור  USBעם חיבור 
אם   בחדשים  ויחליפם  הפקס  מכשירים  של  המלאה  לתקינותו  ידאג  הקבלן 

 התקלקלו,  תוך יום עבודה אחד.
 מטבחון יכלול:  .5

רון + כיור  מ"א עם תאים ומגירות, משטח שיש מעל הא  1.4ארון תחתון במידות  
עד לגובה   P.V.Cקה או ס"מ + ברז מים קרים. ציפוי אריחי קרמי  40*50מטבח 

 ס"מ מעל למשטח השיש. 60
בקבוקים גדולים נוספים וקומקום חשמלי   4ליטר, מתקן מי עדן עם   200מקרר 
 נשלף.  

 שירותים יכללו: .6
 מ'.   1.20עד גובה    P.V.Cמיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה או צפוי  אסלה +

 
 משרד לקבלן  .ב

הקבלן יקים על חשבונו, גם משרדים לצרכי    הסכם ההתקשרות מהוראות  מבלי לגרוע  
 ניהול עבודותיו באתר לרבות שירותים ומטבחון.  

המבנים הנ"ל ומבני עזר, מחסנים ושטחי אחסון אחרים יוקמו באתר במקומות   .ג
 שיורה עליהם המפקח ולפני תחילת ביצוע העבודות.  

במשך כל תקופת הביצוע לרבות   )מפקח +קבלן( המשרדים ויתחזק את  הקבלן ינקה .ד
אספקת ניר טואלט, נייר לצילום, מי עדן. במידה והקבלן לא יתחזק, ינקה את  

ויספק את החומרים הנ"ל, המפקח רשאי להפעיל חברה שתבצע זאת עבורו   המשרד
 . 15%ויחייב את הקבלן בעלות החברה בתוספת 

ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא  י  ביצוע האמור לעיל  למען הסר ספק יובהר כ .ה
יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם לאו  

 א יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  והקבלן ל
 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 00.28
ב  .א נדרש הקבלן לבצע  קשרותהסכם ההתמבלי לגרוע מהאמור  , בנושאים מסוימים 

תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש  
 לביצוע העבודה.  

 לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:  מבלי 
 תכנון ההתארגנות. -
 תכנון הסדרי תנועה זמניים. -
ות כבלים וכו'( לשם בצוע  קרקע ו/או תשתיות )צינור תכנון תמיכות זמניות ל -

 מחפורות. 
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 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  -
 כפיפות להוראות המפרטים.תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט ב -
 או אלמנטים אחרים.  של מסגרות פלדהShop Drawings תכנון  -
רים ל"תכנון וביצוע"(  ם המוגד)אלמנטילולים שלמים  כ תכנון מפורט של מי       -

 . כמפורטכפי 
 פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט.  -

לפי   .ב כל אלה  וביצוע של  בנושאים הנ"ל  התוכניות שהוכנו במסגרת  עבודות התכנון 
 התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

ם  סים מומחים )בתחומי התכנון הנ"ל( מטעהתכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנד .ג
הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים,  

ידי "המהנדס  -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ע, כולם חתומים על מפרטים ותוכניות לביצו
האחראי לביצוע השלד" )מהנדס הביצוע מטעם הקבלן(, וכן תכלול עבודתם גם את  

 י הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל. ליוו
בכל   .ד ובעת הביצוע  הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון  על הקבלן והמהנדסים 

נים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון:  העומסים הרלבנטיים להעמסת המתק 
עומס עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי  

ולחצי כמו  קרקע  ועוד.  הרכבה  שלבי  לעיל,  שנזכרו  ומהעומסים  יש  -קרקע,  כן 
 להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים. 

יג .ה ומפרטים  הקבלן  ביצוע  תכניות  )חישובים  הנ"ל  התכנון  מסמכי  את  למפקח,  יש 
 משלימים( להתייחסות. התכנון הנ"ל יוגש בשני עותקים.  

, יעיר את הערותיו ויחזיר  לקבלן את המסמכים.  התכנון הקבלני  המפקח יבדוק את . ו
הפרוט   כל  את  ויוסיף  המפקח,  להערות  בהתאם  הקבלני  התכנון  את  יתקן  הקבלן 

ע"י  החסר   יאושר  וזאת עד שהתכנון הקבלני  חוזר,  ע"י הנ"ל לאישור  כפי שיידרש 
 ל. המפקח. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר הנ"

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים   .ז
היא כי אישורים אלה  ו/או תכוניות כפופים לאישור המפקח ו/או המזמין, הכוונה  

של   התכנון  לנכונות  כאישור  להתפרש  כדי  בהם  ואין  בלבד,  העיקרון  ברמת  הם 
במקום, או כדי לגרוע מאחריותו    המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא 

המלאה והבלבדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים  
 ת הביצוע. תקופלעיל, כולל אחזקתם משך כל 

על   .ח יהיה  זמנית,  תלייה  או  זמני,   לדיפון  דרישות  מצוינות  בו  בתוכניות  בכל מקום 
תיאור שמופיע בתכניות, הוא כללי  הקבלן לתכנן ולבצע, על חשבונו, את הנ"ל.   ה

תכנון   בזמן  בחשבון  שנלקח  הדיפון,  או  התלייה  עקרון  על  להצביע  כדי  בלבד, 
רש הקבלן  שיטת  הפרויקט.  להציע  מותנה  אי  ביצועה  אך  שונה,  תלייה  או  דיפון 

 בקבלת אישור המפקח מראש. 
יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבו .ט דה, לא  למען הסר ספק 

הכמויות ובין אם  יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב  
היא בגין ביצוע האמור  לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה ש

 לעיל.  
 
 

  I LOVE EILATתכנון וביצוע של סוכת מציל, תאי שירותים, תאי הלבשה ופסל   00.29
 להלן  "מכלולים מוגמרים" 

 
 ות וחלותיפכפ .א

ה של  והביצוע  מוגמרים"התכנון  התקנות,    "מכלולים  החוקים,  לכל  בכפוף  יהיו 
 התקנים, ההוראות, והמפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים. .1
 החוזה ונספחיו.  .2
 תוכנית מנחות.  .3
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)כגון:תאגיד המים  הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות   .4
 אות, חברת החשמל,  וכיו"ב(.והביוב, רשות הכבאות, משרד הברי

 הוראות והנחיות המזמין.  .5
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה.  .6
 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. .7
תשנ"ח  .8 מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  והצווים    1998-חוק  והתקנות 

ז נגישות  מכוחו, לרבות תקנות שוויון  )התאמות  כויות לאנשים עם מוגבלות 
 .  2008- שס"חלאתר(, ת

כל    -משהב"ט/ההוצאה לאור    -המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(   .9
 הפרקים. 

ובהעדרם   .10 הישראלי,  התקנים  מכון  בהיעדר    - תקני  )מפמ"כ(.  מכון  מפרטי 
טניה,  תקנים של ארה"ב, ברי -תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלוונטיים  

 צרפת או מערב גרמניה, באישור המזמין. 
 המוסד לבטיחות וגהות.   -חשמל חוק ה  .11
 . 2חלק   5282, ת"י 1045ת"י  .12
 

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו  
 במהדורותיהם  השלמות והמעודכנות ביותר. 

, בין שהם מצורפים ובין  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי חוזה ההקמה
 שאינם מצורפים. 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי קראם  
והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע  

 את הפרויקט בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
 
 עדיפות וסתירות במסמכים .ב

רך ההשלמה וההרחבה.  ן במסמכי החוזה תפורשנה על דלות על הקבל החובות המוט
במקרה של סתירה ו/או דו משמעיות או ספק בפירושו הנכון של הוראה,  בין  

האמור בהוראות החוזה לבין עצמם, לבין האמור באחד מנספחיו, או בין הנספחים  
ן מפרש  לבין עצמם, או שמסר המפקח הודעה לקבלן לפיה לדעת המפקח אין הקבל 

ב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב,  בדבר  יפנה הקבלן בכת  -כהלכה את החוזה 
הפירוש שיש לנהוג לפיו גם אם הוא יקר יותר ודבר לא ישמש כעילה לתביעה כל  

 שהיא מצד הקבלן. 
 
 מסמכים מנחים  כללי  .ג

תוכניות,   .1 השאר,  בין  הכוללים   מנחים  מסמכים  מצורפים  זה  למכרז/חוזה 
לתכ  ונספחים  הנחיות  ולבצוע, מפרטים  מינימום  נון  דרישות  ביחד  המהווים 

 לתכנון ולביצוע. 
המסמכים המנחים מחייבים את הקבלן והקבלן אינו רשאי לסטות מהאמור   .2

 בהם אלא באישור המפקח בכתב. 
 הקבלן יתכנן ויבצע את הפרויקט על בסיס המסמכים המנחים כנ"ל.   .3
לקבל את  ך המפקח אינו מתחייב  הקבלן רשאי להציג בפני המפקח חלופות א .4

 המוצע. 
מודגש, כי המפקח יהא רשאי להוסיף לעת התכנון והביצוע, מסמכי  הבהרה,   .5

והשלמה. בכל מקרה, מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת מחיר מכל סיבה  
 שהיא 

יובהר כי למפקח הזכות לבקש מהקבלן תיקון הערות לפי ראות עינו ודרישות   .6
 ספיות מצד הקבלן.  המזמין ללא דרישות כ

בלן מצהיר כי ידוע לו שהמפקח שומר לעצמו את הזכות  לדרוש גם שינויים,  הק .7
בכל מקרה שיגיע למסקנה כי הם דרושים לבצוע מושלם ונאות של ה"מכלולים  
מוגמרים" בגלל דרישות תקנים, דרישות של הגופים הסטטוטוריים והתאמת  

לו אלה  בהוצאות נוספות, יחו  התכנון למשתמשים. במידה  והדבר יהיה כרוך



32 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

על הקבלן והקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנוספות שידרשו כאמור,  
ללא תמורה נוספת, אולם, מן הראוי להדגיש כי אין בכוונת המזמין לשנות את  
התכנון ומהותו וכן את סטנדרט הבנייה. מכל מקום, הממפקח יהיה זה אשר  

ה, תהיה סופית  ופסיקתו בנושא ז  תייםמהו  יקבע אם השינויים הם שינויים
 ומוחלטת ולקבלן לא תהיה שום זכות ערעור על כך. 

המזמין לא יכיר בכל תביעה שהיא, כתוצאה משינויים כאמור לעיל והקבלן   .8
מסכים מראש לבצע שנויים אלה, באם ידרשו ע"י  המפקח, על חשבונו וללא  

 כל תמורה. 
 

 מתכנני ויועצי הקבלן  .ד
פי מסמכי המכרז תבוצענה ותתוכננה  על    והייעוץ הדרושות  כל עבודות התכנון .1

שתוארם  -על ויועצים  מתכננים  באמצעות  בלבד,  חשבונו  ועל  הקבלן  ידי 
"אדריכל" ו/או "מהנדס", לפי הדרוש על פי הוראות מסמכי המכרז ו/או על  

 פי הדין.  
המתכננים והיועצים  יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשומים   .2

 .11( סעיף 1958יכלים תשי"ח )י חוק המהנדסים והאדרלפ
שנים בישראל    5כל המתכננים והיועצים  יהיו בעלי ניסיון מקצועי של לפחות   .3

   תחום הרלוונטי , ובעלי ניסיון מוכח בתכנון/יעוץ ב
הקבלן יגיש לאישור המפקח את שם המועמד לתפקיד + קורות חיים ופרטי   .4

 ממליצים. 
ובכתב של המפקח, ולצורך זה    אשים טעונים אישור מרכל המתכננים והיועצ .5

על הקבלן להגיש את רשימת המתכננים והיועצים  לאישור המפקח, לא יאוחר  
. המפקח רשאי שלא לאשר מתכננים  ההסכםמאשר חודש ממועד החתימה על  

מסמכי   וביתר  להלן  לעיל  המפורטים  בקריטריונים  עומדים  שאינם  ויועצים 
ומבלי שיצטרך לנמק החלטתו  סיבה אחרת שתראה לו    חוזה ההקמה, או מכל 

בקריטריונים   עומדים  שאינם  ויועצים   מתכננים  לאשר  המפקח  רשאי  וכן 
פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ומבלי שיצטרך לנמק  -המפורטים לעיל, על 

החלטתו. הקבלן יגיש תצהיר של כל מועמד לגבי עמידתו בתנאי הסף, ופרוט  
 ניסיונו. 

יע .6 עותקהקבלן  המקצ  ביר  מטעמו  הביטוח  והיועצים  המתכננים  כל  של  ועי 
 למזמין. 

והביטוח המקצועי   .7 הקבלן  של  והיועצים  המתכננים  של   זו  בהתחייבות  אין 
 שלהם כדי לגרוע מאחריותו של  הקבלן כלפי המזמין. 

טעונה   .8 הביצוע  ו/או  התכנון  במהלך  הקבלן  ע"י  ויועצים   מתכננים  החלפת 
 ובכתב. אישור מראש של המפקח

אי, בכל עת, להורות לקבלן להחליף מתכנן או יועץ, והקבלן  המפקח יהא רש .9
 מתחייב לעשות כן, ללא דיחוי. 

 

 שרותי התכנון הייעוץ והפיקוח החלים על הקבלן  .ה
הבאים,   .1 בתחומים  יהיו  הקבלן  על  החלים  והפיקוח  הייעוץ   התכנון  שרותי 

 (: בהתאמות המתחייבות מנשוא התכנון )באישור המזמין

 אדריכלות.  ( א)

 קונסטרוקציה.  ( ב)

 מתקנים תברואיים וספרינקלרים.  ( ג)

 חשמל.  ( ד)

 מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור.  ( ה)

 איטום ובידוד  ( ו)

 בטיחות.  ( ז)

 גלוי אש ועשן, כריזה.  –מתח נמוך מאוד  ( ח)
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 בידוד טרמי  ( ט)

 שילוט  ( י)

 נגישות וסידורים לאנשים עם מוגבלויות  ( יא)

 אחר, עפ"י הצורך. ( יב)
 

 ל תחום שיידרש.י, בכ מקצועבנוסף, יסתייע הקבלן בייעוץ  .2
יינתנו   .3 הביצוע,  על  העליון  הפיקוח  לרבות  והיועצים,  המתכננים  כל  שירותי 

 לאורך כל תקופת הביצוע של העבודה, ולרבות בתקופת הבדק.
נגיעה   .4 והיועצים שיש להם  בין כל המתכננים  הקבלן אחראי לתאום התכנון 

קביעת   לפי  הצורך  ובמידת  עצמם  לבין  בינם  בינהממפקלפרויקט,  לבין  ח  ם 
 המזמין. 

לא יאוחר  על הקבלן להגיש לאישור המפקח רשימת מתכננים ויועצים מטעמו,   .5
 , בפורמט כדלקמן:מאשר חודש ממועד החתימה על ההסכם

 
מס' 
 סד'

מקצוע  
 התכנון 

 טלפון, פקס'  כתובת  שנת הסמכה  מס' רישוי  שם

       

       

       

       
 

 כלליות לתכנון הנחיות   . ו
מלאות   ודעב .1 ביצוע  ותוכניות  המפורט   התכנון  השלמת  תכלולנה  התכנון  ות 

הדרוש   רלבנטי  מידע  וכל  תנאים  מפרטים,  לרבות,  הפרויקט  של  ומפורטות 
 להשלמת התכנון. 

והיועצים   .2 המתכננים  שבאחריות  התחומים  את  השאר  בין  יכלול  התכנון 
 כמפורט לעיל וביתר מסמכי המכרז.

בר  כל עבודות התכנון תבוצענה  .3 נאותה,  כל  בצורה מקצועית  לפי  גבוהה,  מה 
תקנים   ותקנותיו,  ובניה  תכנון  חוק  להוראות  ובכפיפות  המקצוע,  כללי 
ומפמ"כים, תקנות, הוראות ודרישות של הרשויות הנוגעות וכל הנחיה אחרת  

 שתינתן במהלך בקרת ואישור התכניות ע"י המפקח. 
ע .4 זכות  לא תהא  כללקבלן  כלשהי בקשר למסמך  בביצוע  יכוב  הקשור  שהוא 

 בהתאם להסכם זה. התכנון
עבודות התכנון של המתכננים והיועצים תכלולנה את כל הנדרש לקבלת תכנון    .5

"תעריפים   בחוברת  ויועץ  מתכנן  כל  לגבי  מהנדרש  פחות  ולא  גבוהה  ברמה 
רד  ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון" שבהוצאת מדינת ישראל, מש

 . 1996הדורת יולי הביטחון, אגף בינוי, מ 
. אשר יבטיח תאום  AUTO CADכל התכנון יבוצע באמצעות מחשב בתוכנת  .6

מלא בין המתכננים.  בנוסף להעתקי נייר כמפורט בהמשך יעביר הקבלן את  
 .   CDכל התוכניות למפקח ע"ג דיסקטים 

 
 הכנת תכניות מפורטות ומסמכים לאישור:  .ז

ו להכין  הקבלן  תכניועל  המפקח  לאישור  נולהגיש  מסמכים  וכן  מפורטות,  ספים  ת 
 .צה"עממועד קבלת קלנדריים   מיםי 45כמפורט להלן, לא יאוחר מאשר 

 
 אדריכלות   .1

 1:250  תכנית העמדה מעודכנת ומפורטת ( א)

  תכניות אדריכלות של כל המפלסים לרבות פריסות ריהוט וציוד  ( ב)
1:50 
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 1:50 חתכים וחזיתות סופיים  ( ג)

 1:50וחדרי המדרגות  תכניות וחתכים של המרחבים המוגנים  ( ד)

ובידוד, ( ה) איטום  הבניין,  מעטפת  של  סופיים  מדרגות,    פרטים  ניקוז, 
 1:1, 1:5, 1:10שירותים, מטבחונים, וכדומה  

  רשימות גמר לכל החללים.  ( ו)

 כל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות בבניין.  ( ז)

 תלת ממדי  SKPמודל  ( ח)
   

 קונסטרוקציה .2

     1:50תכניות ביסוס   .( א)

 1:50 ותקרות  תכניות רצפות .( ב)

 1:20  תכניות קורות יסוד + חתכים .( ג)

               1:100-1:50  תכניות איטום  .( ד)

פרטי איטום  לרבות פרוט החומרים ומפרטים טכניים, כמפורט   .( ה)
 1:5-1:10בתקנים.     

 1:5,  1:10פרטי עמודים/קורות    .(ו)

 1:20חתכים טיפוסיים  .( ז)

וכן חישובים   קרונות יציבות ה"מיכלולים המוגמרים"תיאור ופירוט ע .( ח)
 רוח.סטטיים, לרבות לכוחות 

 כל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות בבניין.  .(ט)

פרטים וחישובים מפורטים בכל צומת שיתארו את כל מרכיבי החיבור   .( י)
בין פרופילי הפלדה שבתוכניות השלד ובהם פלטות חיבור, ריתוכים,  

 . ברגים, דיסקיות וכד'

לים שאורכם גדול מפרופילים  פרטי הארכת קורות העשויות מפרופי  .( יא)
ם בעולם. במידה ויידרש יבוא מיוחד של פרופילים, יבצע  המצויי

 הקבלן את היבוא ללא תוספת מחיר. 

 פרטי חיבור פלדה ראשיות ומשניות.  .( יב)
 

 
 מתקני תברואה  .3

 1:250חיבורי חוץ   .( א)

 1:50מים וביוב      .( ב)

 ואיזומטריות. סכמות  .( ג)

 יין. כל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות בבנ .( ד)
 

 חשמל  .4

 1:250חיבורי חוץ   .( א)

 1:50 תכניות פריסה לכח, תקשורת ותאורה .( ב)

 1:50    הארקות יסוד  .( ג)

 לוחות חשמל. -ארונות חשמל   .( ד)

 סכמות חשמל. .( ה)

 חשמל למיזוג אוויר.  .(ו)

 כל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות בבניין.  .( ז)
 

 אויר מיזוג  .5

 . לקירור וחימום  "מיכלולים המוגמרים"חישובי עומס תרמי של ה .( א)
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 תכניות מפורטות של מיקום יחידות מ"א.  .( ב)

 פרטי הציוד.  .( ג)

 כל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות בבניין.  .( ד)
 

 
 
 

 מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז וכריזה  .6

 תכניות ומפרטים טכניים.  .( א)
 

 )ספרינקלרים(   בטיחות ומערכת מתזים .7

 1:50תכנית בטיחות לבניין    .( א)

   תכניות מפורטות של מערך הספרינקלרים. .( ב)
 

 מתח נמוך מאוד   .8

 קו. -תכניות חד .( א)
     
המקצועיות   .9 ובדיסציפלינות  אלה  בדיסציפלינות  אחרת  מפורטת  תכנית  כל 

 האחרות, ככל שיידרש להבהרת התכנון. 
 

 הכנת תכניות לביצוע ומסמכים לאישור:  .ח
על הקבלן להגיש למפקח סט מלא של  לאחר קבלת אישור המפקח לתכנון הקבלן,  

יאוחר מאשר   תכניות מפורטות לביצו    5ע וכן מסמכים נוספים כמפורט להלן, לא 
 . האישורממועד קבלת  ימים

 
 תכניות אדריכלות מעודכנות, לרבות תגמירים וסט פרטים מלא. .1
 רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום.  .2
 תגמירים. רשימת  .3
 תכנית קונסטרוקציה ומערכות מעודכנות ומפורטות. .4
 תכניות בטיחות.  .5
מפורט,   .6 כמויות  מיו כתב  טכניים  בכל  ומפרטים  העבודות  לכל  חדים 

 הדיסציפלינות. 
 רשימות חומרים ומוצרים בהתאם למפרט, מלוות בפרוספקטים.  .7
    

 ריכוז ואיסוף נתונים וקבלת אישורים  .ט
עבודות התכנון בכל שלב יכללו גם תנאים וכל מידע רלבנטי לאישור התכנון   .1

הבר משד  נגישות,  בטיחות  דרישות  )לרבות  להיתר  והתכניות  תנאים  יאות, 
 . (וכו'

קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות והגורמים הנוגעים בכל אחד משלבי    .2
 תכנון והביצוע.ה

 
 הגשת התכנון לאישור המפקח .י

משלבי התכנון )מפורט ותוכניות לבצוע( יגיש הקבלן  לאישור    בתוך כל שלב .1
ע" ומאושר  חתום  לעיל  מהאמור  ומשתמע  כמוצג  תכנון  תיק  י  המפקח, 

 העתקים. 3-המתכננים והיועצים, מפקח התכנון, והקבלן, ב 
על כל המתכננים מטעם הקבלן לעבוד בשילוב תיב"מ. עבודת התכנון תתבצע   .2

באחריו שייקבעו  נהלים  פעולה  עפ"י  שיתוף  יבטיחו  ואשר  מראש,  הקבלן  ת 
ותאום מוחלט בין המתכננים. תוכנת העבודה תהיה כדוגמת אוטוקאד, או כזו  

 עמה.   המתואמת
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עם השלמת התכנון ואישורו על ידי המפקח. יעביר הקבלן לשימוש המזמין סט   .3
הדיסציפלינות.   בכל  המאושר  התכנון  את  המתארים  תקליטורים 

 וצרת יצרן ידוע ומוכר. התקליטורים יהיו מת 
ו/או קבלני המערכות מטעם הקבלן   .4 יעבירו המתכננים  עם השלמת הביצוע, 

"(, כשהם AS MADEם הביצוע בפועל )"לידי המפקח את הקבצים המתארי
 . , בהתאם לדרישות המפורטות בנספח התחזוקהמאושרים וחתומים על ידם

תמ .5 במעבד  יוקלדו  טכניים,  מפרטים  כגון  כתובים  כדוגמת  מסמכים  לילים 
WORD .בסביבת חלונות, או במעבד תואם , 

ותישאנה   .6 כל התכניות הממוחשבות תהיינה במידות מאוחדות וסטנדרטיות 
ם  הכל על פי הנחיות מפורטות של המפקח. רצועות השוליי  -צועות שוליים  ר

של   ופקס  טלפון  ומספרי  כתובות  שמות,   , הקבלן  לוגו  המזמין,  לוגו  יכללו 
ים והיועצים, רשימת עדכון, רשימת תפוצה, סטטוס התכנית,  הקבלן, המתכננ 

שם   קנ"מ, פרוט העורכים המבקרים והמאשרים, שם הקובץ ומס' המהדורה,
 התכנית ומספר התכנית.  

 כל מסמך שיוגש לרשויות יובא לאישור מוקדם של המפקח. .7

 

 אישור מסמכי התכנון:  .יא
יבדוק את התכנון שהוגש ע"י הקבלן,   .1 יציין את ההערות התיקונים  המפקח 

 יום מיום קבלתם.  15וההשלמות הנדרשים ויחזירם  תוך 
וההשלמו  15בתוך   .2 התיקונים  הערות  מסירת  ממועד  יגיש  יום  הנדרשים  ת 

המתוק התכנון  תיק  את  למפקח  השינויים  הקבלן  התיקונים  ביצוע  לאחר  ן 
 העתקים.  3- וההשלמות הנדרשים, ב

ב .3 כנדרש  המסמכים  את  הקבלן  את  תיקן  המפקח  יאשר  המפקח  הערות 
 המסמכים ויעבירם לקבלן תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתם. 

השלבי .4 שוב  יבוצעו  כנדרש,  המסמכים  תוקנו  עד  לא  לעיל  המפורטים  ם 
 לאישורם הסופי. 

עותקים של    4לאחר בדיקת ואישור התכנון ע"י המפקח יגיש הקבלן למפקח   .5
תימסר מערכת אחת של דיסק    התכניות המאושרות על נספחיהם. בנוסף לכך

– CD .של כל התוכניות בפורמט אוטוקאד הנדרש 
ימת שנדרשו  בכל מקרה שתיק התכנון אינו כולל פרט מסוים או עבודה מסו .6

או במפרטים, יהיה על    במסמכי המכרז וחוזה ההקמה או בתכניות המנחות
 הקבלן לבצע גם את הפרט החסר או את העבודה החסרה.

פיגור    .7 עקב  שנקבע  הזמנים  בלוח  שיבוש  ו/או  העבודה  בביצוע  עיכוב  נגרם 
באספקת תיק התכנון או עקב אי אישורו ע"י המפקח   בגלל היותו לקוי או  

יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לכל התוצאות   –או בלתי מתאים חסר 
לוח    הנובעות מאותו עיכוב או שיבוש. האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת 

 הזמנים של התכנון.  
ב"מיכלולים   .8 כלשהם  חלקים  של  בביצוע  להתחיל  יורשה  לא  הקבלן 

לביצו המאושרות  חתומות  תכניות  בידיו  כשיהיו  אלא  ע"י  המוגמרים",  ע 
 המפקח. 

ע"י   .9 התכנון  אישור  התכנון.  לטיב  ובלעדית  מלאה  באחריות  יישא  הקבלן 
ת ולאי דיוקים, בכל זמן  המפקח  לא יפטור את הקבלן מאחריותו לנ"ל, לטעויו

מן הזמנים. כל נזק הכרוך בליקויי תכנון העלולים להתגלות במועד מאוחר  
 ע"י הקבלן ועל חשבונו. יותר ובכל זמן מן הזמנים, ו/או הנובע מהם יתוקן  

 
 פקוח עליון .יב

ידי מתכנני ויועצי הקבלן, יכללו גם, בין היתר, את ביצוע הפעולות  - עבודות התכנון על
 ידו:-הבאות על
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פיקוח עליון על ביצוע  העבודות להקמת הפרויקט במתחם העבודה ובמפעלי   .1
,   הייצור של כל הציוד, הרכיבים והחומרים המשמשים לצורך ביצוע הפרויקט
בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י  המפקח, לרבות ביצוע  

לפני תחילת    פי מסמכי המכרז, בין- תיקונים בפרויקט שהקבלן חייב בהם על
 ביצוע העבודה הספציפית באתר הפרויקט ובמהלך ביצוע וכן בתקופת הבדק. 

ד הדרושים  יעוץ והמלצה למזמין לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציו  .2
 לצורך הפרויקט. 

להקמת   .3 העבודות  ביצוע  התקדמות  ועל  הממצאים  על  בכתב  למזמין  דיווח 
הפרויקט, לאחר כל ביקור במתחם העבודה ובמפעלי הייצור של הקבלן ו/או  
מי מטעמו. דוחות פיקוח עליון יוכנו ע"י מתכנני ויועצי הקבלן כך שכל מתכנן  

ם אם לא  עליון לפחות פעם בחודש ) גויועץ מטעם הקבלן יוציא דו"ח פיקוח  
ישירות   גם  כעותק  יועברו  העליון  הפיקוח  דוחות  בתחומו(.  עבודה  בוצעה 

 רמדורנט.   – למפקח,  )ללא "צנזורה" של הקבלן(  וכן יועלו לאתר ה 
ביצוע   .4 בזמן  הפרויקט  באתר  שבוצעו  לשינויים  בהתאם  התוכניות  עדכון 

 אחר גמר הביצוע. העבודות להקמת הפרויקט והגשתן למזמין ל
 דה ואישור גמר ביצוע. קבלת העבו .5
על .6 ובירורים,  בדיונים  והשתתפות  למזמין  בקשר  - ייעוץ  המפקח,  דרישת  פי 

בתקופת   ובין  העבודה  מסירת  לפני  בין  הפרויקט,  להקמת  העבודות  לביצוע 
 הבדק.

אחריות לביקורת לאחר התחלת ביצוע העבודות להקמת הפרויקט, במהלכן   .7
 ירתן למזמין.ועד לסיומן ומס 

ן יבוצע לפי צרכי הפרויקט אך לא פחות מביקור אחד בחודש  הפיקוח העליו .8
 )בתחומים רבים יידרש לאורך רוב תקופת הביצוע ביקור שבועי(. 

 
 זכויות יוצרים וזכות בעלות  .יג

מובהר בזאת, כי זכות הבעלות, לרבות זכויות היוצרים והזכויות המוסריות,   .1
המ המפרטים,  התוכניות,  החישובים,  בכל  התרשימים,  העבודה  פות,  ניירות 

וכל המסמכים, בין שהם בכתב ובין שהם אגורים על גבי מדיה מגנטית כלשהי,  
 "מסמכי העבודה"( הינם של המזמין ובבעלותו.     –בקשר עם הפרויקט )להלן 

המזמין יהא רשאי לנהוג מנהג בעלים במסמכי התכנון ולעשות בהם כל שימוש   .2
וב לנכון,  עת,  שימצא  בכל  רשאי,  יהא  זה  לשנותם, לתקנם,  כלל  לעיין בהם, 

להעבירם לאחר, להשמידם או לא לעשות בהם כל שימוש, הכול לפי שיקול  
דעתו הבלעדי של המזמין ומבלי שהקבלן ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לסעד  

 כלשהו כנגד המזמינן ו/או מי מטעמו בגין כך.  
המזמין   למסמכי העבודה או לזכויות כל טענה, דרישה ותביעה שתועלה בנוגע .3

 תטופל על ידי הקבלן ועל חשבונו.  – בהם
 

 שווה ערך 00.30
בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן   .א

יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל   -הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 
 ישור המפקח. ידו לא -המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

ערך משמעותו גם שווה ערך מבחינת איכותו ההנדסית/טכנית והן  מוצר שווה  .ב
 . מבחינת המראה

 המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.  .ג
אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות   .ד

 הזמנים ו/או תביעות עתידיות.
כנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל  אם יציע הקבלן הצעות לת .ה

ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם  
 המזמין.  
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 מחיר יסוד  00.31
בחלק מהסעיפים במפרט, בתוכניות ו/או בכתב הכמויות נרשם לגבי חומר או מוצר,   .א

 "מחיר יסוד" .  
: מחיר נטו במקום רכישתו של אותו  פירושוי חומר או מוצר, "מחיר יסוד", לגב  .ב

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, פחת, רווח    -חומר או מוצר 
הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או  

 בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה. 
כהגדרתו בסעיף ב'  מויות זהה למחיר היסוד במקרה שמחיר היסוד המוצג בכתב הכ .ג

 לעיל, לא ישתנה מחיר הסעיף.
במקרה שמחיר היסוד שונה ממחיר היסוד הרשום בכתב הכמויות המפקח יקבע   .ד

את מחיר היסוד המעודכן לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום  
מטה(  המבנה ומחיר הסעיף שהתבסס על מחיר היסוד, יעודכן )כלפי מעלה או 

 ר בין מחיר היסוד שנקבע בחוזה למחיר היסוד המעודכן.  בהתאם לשינוי המחי
נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או   .ה

 התוספת על מחירי היסוד.  
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר   . ו

 ולמחירם.
ובכלל זה גם פחת   כלשהו ומרח ולאספקת לרכישה בקשר הקבלן הוצאות כל .ז

 למחיר יתווספו  לא מקרה ובשום העבודות הסעיפים לביצוע במחירי ורזרבה יכללו 
 היסוד. 

במקרים של מחלוקת לגבי התאמת מוצר או פריט למחיר היסוד הנקוב  בהסכם ,   .ח
כתב  המפקח יהיה  רשאי לסכם את  מחיר החומר  ו/או המוצר עם ספק אחר  ב

 הקבלן לרכוש מהספק  האחר את החומר במחיר שנקבע. ולחייב את  
 

 חומרים כרזרבה  00.32
עבור    3%הקבלן ימסור למזמין   גופי תאורה, עמודי תאורה.  מכל הריצופים, החיפויים, 

במחירי היחידה השונים. הובלת   עלותם  לכלול את  ועליו  בנפרד  לקבלן  ישולם  הנ"ל לא 
 כלולה במחיר ולא ישולם עבורה בנפרד.ום בארץ החומרים הרזרביים לאחסון בכל מק

 

 דוגמאות 00.33
ים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה, במסגרת  יעל הקבלן לספק תוך חודש  .א

תערוכה שיקיים באתר, דוגמאות של כל החומרים, האביזרים והמוצרים בהם הוא  
מתכוון להשתמש בעבודה טרם הזמנתם או ייצורם, ולקבל את אישור המפקח  

 ובכלל זה: 
 , דבקים.מוספיםיטום,  חומרי א .1
 מוצרי ריצוף, חיפוי וכיסוי, לרבות מדרגות וכו'.  .2
 גופי תאורה ועמודי תאורה.  .3
 אביזרי, כריזה ומתח נמוך מאוד אחרים.  .4
 פריטי נגרות לסוגיהם לרבות אביזרים ופרזול. .5
פריטי מסגרות אומן לסוגיהם לרבות אביזרים   .6

 ופרזול 
 פרטי שילוט  .7
 צבעים וגוונים.  .8
 ריהוט  וגינון י פריט .9

 . וכל מוצר, חומר אחר שיידרש ע"י המפקח  .10
התערוכה תמוקם במבנה ייעודי זמני שיוקם ע"י הקבלן ויהיה קבוע באתר עד   .ב

 להשלמה סופית של הבצוע ואכלוס. 
הערות המפקח ייושמו בהספקה ובייצור הסדרתי של החומרים,  האביזרים   .ג

תיקונים שבעקבותיו לא יהיה  והוהמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן. תהליך הדיגום,  
בהם בשום אופן כדי להאריך את תקופת הביצוע. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום  

 עבור תערוכת מוצרים והנ"ל ייחשב ככלול במחירי היחידה.
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 הצגת החומרים/ מוצרים תלווה  בתעודות יצרן, מפרטים טכניים והתאמה לתקן.  .ד
 ם תקופת הבצוע לצורך השוואה. תוהדוגמאות המאושרות יישמרו במרוכז עד ל .ה
החלפת חומר או  מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של  המפקח והמזמין אינה   . ו

 מתחייבת שאישור כזה יינתן.
למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם  אבי טיפוס על פי תוכניות   .ז

 יצור אשר יוכנו על ידו מראש.
ר זהים מכל בחינה שהיא לאלה  צוטיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי יי-אבי .ח

שישמשו בייצור הפריטים מאותו סוג, ויועברו לאישור  המפקח.  המפקח רשאי  
כנדרש לפי שיקול דעתו   להורות  על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור,
 להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה. 

תקנים במקום שיורה  מוהמוצרים מוגמרים, יהיו מושלמים  מכל הבחינות ו .ט
המפקח. דוגמה שלא תאושר ע"י   המפקח  )פסיקת  המפקח הינה סופית( תיפסל  

 ועל הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות.  
טיפוס שתאושרנה תשמרנה במתחם העבודות לצורך השוואה, עד  -דוגמאות אבי .י

 לסיום העבודה.  
 גמאות לצורך התקנתם בפרויקט.  דוהקבלן לא יהיה רשאי להשתמש ב .יא
 הפריטים שיבוצעו ע"י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות.   .יב
הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על   .יג

הטיפוס  -ידי  המפקח   ואך ורק מחומרים  ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אבי
   ח.שאושרו על ידי  המפק

אין באישור המפקח כדי לגרוע מחובתו ואחריותו של הקבלן לחומרים/מוצרים   .יד
 שיסופקו ולעמדתם בדרישות החוזה ועל פי כל דין. 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   . טו
או  ל יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע'  בכתב הכמויות ובין אם

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 דוגמאות של חלקי עבודה  00.34
הקבלן יבצע גם דוגמאות של חלקי עבודה בשטח שיקבע ע"י המפקח )לפי העניין(   .א

 מכל העבודות שעליו לבצע.  
גמאות נוספות   הקבלן יבצע את כל התיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דו .ב

 עד לקבלת אישורו הסופי של  המפקח לדוגמאות. 
ן הקבלן לבצע את העבודה  בצוע הדוגמאות  יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוו .ג

 כולה. 
במידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן   .ד

 ח.  תלויות בו. יידרש הקבלן להגיש דוגמאות חדשות לאישור  המפק
 ביצוע הדוגמאות  ישולבו בלוח הזמנים שיוגש ע"י הקבלן לאישור.  .ה
 לפני בצוע הדוגמות. הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של המבצעים  . ו
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא   .ז

אם לאו   יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע'  בכתב הכמויות ובין
 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 
 

 ודוחות ביצוע )אלקטרוניים( ניהול יומני עבודה  00.35
 כללי:  .א

יומני העבודה ינוהלו על בסיס תוכנת רמדור. היומן ימולא על גבי גיליון יומי   .1
 וקובץ חודשי. 

   10:00קטרוני למפקח עד שעה היומנים ימולאו כל יום וישלחו בדואר אל .2
 למחרת.  

 הקבלן יחתום על הגיליון היומי בחתימה אלקטרונית לפני משלוח הדו"ח.  .3
 המפקח יוסיף את הערות שלו על גבי הדו"ח ויוסיף חתימה אלקטרונית.   .4
 המפקח  ישלח את הדו"ח החתום  בדואר האלקטרוני אל הקבלן. .5
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 יפי  יומן העבודהסע .ב

 ים צוות ניהולי של הקבלנ .1
 פירוט הציוד העובד באתר  .2
 פירוט מספרי של כוח האדם על פי מקצועות  .3
 מהלך הביצוע  .4

 תיאור מהלך הביצוע היומי  ( א)
 דווח ביצוע בפועל -התקדמות ביצוע על פי לוח הזמנים ( ב)
 פרוט מזג האוויר  ( ג)

 הערות והוראות  .5
 תוצאת בדיקת נתוני דיווח קבלן  ( א)
 מפקח הוראות  ( ב)
 הערות קבלן  ( ג)
 הערות מפקח  ( ד)

 מי : ורפים לדו"ח היומסמכים אחרים מצ .6
 תעודות משלוח ציוד וחומרים ( א)
 טפסי מסירת תכניות  ( ב)
 דיווחי נוכחות וסיורים אנשי המזמין  ( ג)
 דיווחי סיורי מבקרים  ( ד)
 דוח בטיחות  ( ה)

 כל הדיווחים יועלו למערכת האלקטרונית במחיצה המתאימה.  .ג
 

 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.36
 עבירו לאזורי המילוי הנדרשים. על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולה

המזמין  שומר לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי החומר החפור לכל אתר 
 שהוא, בכל כמות ובכל מרחק בתחום העיר אילת. 

 לאתר שפיכה מורשה. את יתרות עודפי החפירה והפסולת יסלק הקבלן על חשבונו  
 להלן פרוט נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר:

 אישור חפירה  .א
לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם   .1

 שעות לפחות מראש.  48המפקח שיעשה  
יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה   .2

 המפקח. 
פינוי עפר ופסולת תורשה רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר על ידי הרשויות   .3

שרד לאיכות הסביבה וע"י המזמין, הכל באחריות הקבלן.  המקומיות, ע"י המ
פנות מהאתר פסולת במשאיות בודדות  הפינוי יבוצע במרוכז. לא יורשה ל

 מלבד אלה שקיבלו אישור מיוחד מראש של המפקח לכך. 
 ורשותרשימת משאיות מ .ב

הקבלן ימסור למפקח באם יידרש לכך, רשימת משאיות מורשות המועסקות   .1
פסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי  בפינוי אדמה ו 

 משאיות המופיעות ברשימה. למילוי כל ההוראות החלות על ה
הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגרוע   .2

 זאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. משאיות מהרשימה( ו
 הרשימה כפופה לאישורו של המפקח באם יידרש לכך.  .3
ורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש ע"י  ת לא .4

 המפקח.  
 אכיפה וקנסות .ג

על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות   
 פר מהאתר. המועסקות בפינוי פסולת ועודפי ע

בלתי    באתר  עפר  או  פסולת  שפיכת  כגון  וההוראות,  מהנהלים  חריגה  של  במקרה 
 לוח ניכויים.  – Dקנס כמפורט בנספח שר, יוטלו על הקבלן מאו
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הקנס ינוכה מידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, יישא הקבלן בכל   
וכ הנ"ל  ההוראות  הפרת  בגין  שיגרמו  והנזקים  בדבר  ההוצאות  דין  כל  הוראות  ן 

 שפיכת פסולת. 
תשלום אגרות שפיכה ,  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, לרבות  .ד

לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד  ייחשב  ככלול במחיר העבודה, 
כתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת  בלכך סעיף  

 מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
במחירם את  ות, ההריסות והפרוקים השונים שבתחום האתר כוללים כל החפיר .ה

 בהתאם לנוהל זה.פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים 
מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים   . ו

 השונים בתחום האתר, על מנת לפזרו בשלבים השונים של הפרויקט. 
       

 לילה , ברצף ועבודות בשעות חריגות עבודות  00.37
, שעות העבודה הינם בהתאם לרישיון המשטרתי  קשרותהסכם ההתמהוראות מבלי לגרוע 
 והעירוני. 

הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה מיוחדת בגין עבודות לילה , עבודות ברצף ועבודות בשעות  
 חריגות.

 הקבלן מתחייב לעבוד במשך כל שעות העבודה המאושרות.
 
 

 סידור השטח בגמר העבודה  00.38
המפקח,  הוראות המפקח ולפני קבלתה על ידי עם גמר עבודה או כל קטע ממנה לפי  .א

יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר  
ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו  

במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר   למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח 
 כת קבלת העבודה בשטח ובאישורה על ידי המפקח. לבדיקה רק לאחר ערי

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .ב
יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  

ר  יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמולאו והקבלן לא  
 לעיל.  

 
 

 התקנת שלטים לאתר  00.39
בכל אחד מאתרי העבודה  יתקין הקבלן  שלט   00.01בכל קטע )שלב( עבודה כמוגדר בסעיף  

 מ' כל אחד.   3.0מ' ובגובה   2.0ברוחב 
 על גבי השלט יופיעו :
 מ והלוגו שלהם. "בע המלח  ים להגנות הממשלתית עיריית אילת והחברה

 שם הפרויקט והעבודות המבוצעות.  
 טי הקבלן. רפ

 פרטי המפקח. 
 פרטי המתכננים. 

 מיקום מדויק, גודל וצבע האותיות וכן צורתן ייקבעו ע"י המפקח. 
 הדמיה של הפרויקט )תסופק ע"י המזמין(.

בטון. הקבלן יגיש  השלט יותקן על עמודי פלדה מתאימים עם תמיכות מתאימות ויסודות  
וסח השלט, בטרם יזמין את ביצוע  לאישור המפקח סקיצה של מבנה השלט וכן טיוטה של נ

 השלטים אצל בעל מלאכה. 
והיטלים   וכן תשלום אגרות  ייצורו, התקנתו וסילוקו בגמר העבודה   עבור תכנון השלט, 

 חיר העבודהלעירית אילת לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה במ
ימים    7ע"י הקבלן תוך    יום מצו תחילת עבודה. סילוקם מהשטח  7תוך    –התקנת השלט  

 ממסירת העבודה למזמין. 
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 עבודה ביומית 00.40
ביצוע עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. 

ש"ע שלא אושרו באותו  מס' השעות שעבדו טעון  אישור המפקח בכתב באותו יום בו בצעו.  
בע לפי המחיר שהוצע ע"י הקבלן בכתב יום לא תשולמנה.  ערך ביצוע  עבודה ביומית יק

בכת מתאים  סעיף  בהעדר  לענף  הכמויות.  מחירים  מאגר  לפי  המחיר  יקבע  הכמויות,  ב 
ביצוע העבודה בהנחה של ביום  אלו    17  הבניה שבהוצאת דקל התקף  אחוזים.  מחירים 

ם רווח והוצאות כלליות. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת המובאות במאגר כוללים בתוכם ג
 בכלל זה תוספת קבלן ראשי. ו
 

 "( AS  MADE)"  עדותתכניות ו תיק מתקן 00.41
  4ד'  נספח  ו הוראות פרטניות ב ראנוסף על ההוראות במפרט זה וביתר מסמכי ההסכם,  

   .מצורףה
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור בנספח זה, ייחשב  ככלול במחיר  

יוחד לכך סעיף  בכתב    העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם
הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה  

 ל. שהיא בגין ביצוע האמור לעי 
 

 ם ו/או אורכים קצריםעבודות בשטחים ו/או נפחים קטני 00.42
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או  

 דיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה. בגין עבודות בי
 

 עבודה בקווים לא ישרים  00.43
 לא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות בקווים לא ישרים.

 למדידה ותשלום לפי סעיפים שוניםאפשרות  00.44
יותר(   חלק מהעבודות ניתן למדוד ולשלם על פי סעיפים שונים בכתב הכמויות, )אחד או 

לפי מ"ק או לפי במ"ר בציון העובי. בכל מקרה תימדד העבודה וישולם לקבלן  למשל מדידה  
בלן ולא  מוך ביותר שמתקבל והדבר אינו נתון לא לשיקולו של הקעל פי המחיר הכולל הנ
 לשיקולו של המפקח.   

 

 קבלת העבודות בשלבים   00.45
יבוצע    לעיל ומסירתו  00.01בעבודה כמפורט בסעיף    קטע של העבודהלקראת השלמת כל    

 להסכם ההתקשרות.   34בכפוף לאמור בסעיף  אתרהליך של קבלת העבודות ע"י המפקח ב 
העבודה תימסר  הקבלה תעשה אך ורק כאשר כל העבודות יהיו מושלמות וכל  .א

בשלימות ולאחר ביצוע מושלם של אותו שלב, לרבות תיקונים במידה וידרשו  
לדרישות המפורטות  אם בהת , (AS MADEולאחר הכנת תכניות "לאחר ביצוע" ) 

 תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.    המפקחחתימת  .4-ד בנספח 

קבלת העבודה  למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת  .ב
ע"י החברה, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: 

 כ וכו'.  העירייה, תאגיד המים והביוב, חב' בזק, חב' חשמל, טל" 

קיבלו את  עין נטפים "השלמת העבודות" תאושר בתנאי שהעירייה ו/או תאגיד  .ג
קבלת  והקבלן עמד בכל דרישות ההסכם המהוות תנאי ל העבודות לחזקתה
 .  "תעודת השלמה"

המפקח ו/או   השלים הקבלן את העבודה בכפוף לתנאי החוזה לפי קביעת  לא .ד
ל את האתר ולתחזק את  קבלן לנהימשיך ה תאגיד עין נטפים  העירייה ו/או 

 . העירייה ו/או התאגיד יקבלו את העבודות לחזקתםהמפקח העבודות, עד אשר  
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 כח אדם של הקבלן  00.46
לרשות הקבלן יעמוד כח אדם בכמות מספקת לביצוע כל העבודות והמלאכות על פי דרישות   

 חוזה זה.  
 החוזה ותחייב את הקבלן:רשימה זו, לאחר אישורה, תהווה רשימת עובדים זו חלק מתנאי   
   מנהל פרויקט .א

מנוסה בסוגי  אחד , מנהל פרויקט כולה עבודהב על הקבלן יהיה להעסיק  .1
תבוצענה במסגרת חוזה זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות  העבודות אשר 

באתר. שמו של מנהל הפרויקט ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו  
ויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח  לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפר 

 בכתב.
מנהל הפרויקט  מטעם הקבלן יהיה מהנדס/הנדסאי או אדריכל בעל ניסיון   .2

 שנים לפחות בניהול ביצועם של פרויקטים דומים.  7  מוכח של
 מנהל הפרויקט יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.  .3
תקופת  על מנהל הפרויקט להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל  .4

המפקח. המגע הרשמי    ביצוע העבודות ועליו יהיה לעמוד בקשר הדוק ומלא עם 
 פרויקט. בין המפקח והקבלן, יהיה בדרג של מנהל ה 

על הקבלן לשמש, באמצעות מנהל הפרויקט או מהנדס הביצוע של הקבלן   .5
מטעמו, כ"אחראי על הביקורת" על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתום, 

 אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.   בתוקף תפקידיו
הקבלן אחראי על הביצוע לרבות אחריות לביצוע השלד בהתאם להגדרתה   .6

ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי  כחוק 
התכניות המאושרות, והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית  

 הנוגעת לקבלת תעודת גמר.   וכל רשות מוסמכת  
 
 מהנדס ביצוע   .ב

תקופת לצורכי בקרת ביצוע , ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל 
המהנדסים  בפנקס  רשום  אזרחי  מהנדס  באתר,  וצמוד  קבוע  באופן  הביצוע 

   שנים לפחות בעבודות דומות.  5והאדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 
 
 
 
 
 

   מנהלי  עבודה .ג
ארבעה  העבודה ככל שידרש ולפחות  קטע עבודה על הקבלן יהיה להעסיק  .1

שנים לפחות   7מוכח של מנהלי עבודה מוסמכים בעלי ניסיון )אחד לכל קטע( 
בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על  

 מינויים של מנהלי העבודה. 
ישמשו, בין היתר, כממונה  בטיחות   מנהל העבודה של הקבלן והעוזר לבטיחות .2

קום העבודה, במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות  במ
לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי  קבלנים אחרים   המבוצעות בו,

 המועסקים על ידי המזמין. 
 מנהלי העבודה יהיו באתר באופן צמוד לכל אורך תקופת הביצוע.   .3

 מך מודד מוס .ד
על הקבלן יהיה להעסיק באתר העבודה, מודד מוסמך שיעמוד בראש צוות מדידות של 
הקבלן וימצא באתר בכל עת שיידרש. המודד וצוות המדידות  ,יהיו עם ציוד מלא, כולל 
דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש בכל עת שיידרש.  

 ם מראש עם הקבלן. תאו המפקח רשאי להזמין את המודדים ללא
 בקר איכות   .ה

 כמפורט בסעיף בקרת איכות.
 מהנדס בטיחות   . ו

הבטיחות,   בנספח  מהאמור  לגרוע  יהיה מבלי  הקבלן  על  הבטיחות  לממוני  בנוסף 
בעל ניסיון לעבודה בכללותה,  להעסיק מהנדס בטיחות  מוסמך ע"י משרד העבודה ,  

 שנים לפחות  בפרויקטים דומים אשר:  5של 
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 ים שבועיים באתר לבדיקת העמידה בנוהלי הבטיחות. יקור יערוך ב  .1
 יוציא דוח חודשי למפקח. .2
 יוציא סידורי בטיחות לצוות העובדים והמבקרים.  .3
 יוציא נוהלי בטיחות מוגדרים לפרויקט  .4
יום   30מהנדס הבטיחות יכין תוכנית בטיחות יחודית לאתר ולפרויקט תוך  .5

ל ליקויים בנושא בטיחות  עי עויוציא ד"וח דו שבוצו התחלת העבודה  מועד 
 והדרכים לתיקון הליקויים. 

 

 ישיבות תאום  00.47
 

פעם בשבוע תתקיים ישיבת תאום במשרדי המפקח בנוכחות מנהל העבודה   .א
ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן  והמפקח  . פרוטוקול הישיבה יהווה הוראות עשה  

 לקבלן. 

להתקדמות  לכל ישיבה שבועית יגיש הקבלן טבלת לו"ז מעודכנת בהתאם  .ב
 העבודה. 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .ג
יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות ובין אם  

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע  
 האמור לעיל.  

 אישורי המפקח  00.48
 בסמכות האישור ע"י המפקח בכדי להטיל עליו או על המזמין אחריות. אין 
 

 תכולת העבודה 00.49
כנ"ל יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד )בין שצוין הדבר בסעף    00כל האמור בפרק  

גופו ובין שלא צוין(, למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד.  כן כוללת  
השלמות אף אם לא פורטו במסמכי החוזה אך משתמעים מהם  עבודות הכנה, עזר ו העבודה  

 לפי קביעת המפקח. 
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המזח   -חוף צפוני  -  06טכניים למבנה המפרטים הה – הבהרה
ייכתבו בנפרד, בסוף  המערבי בכניסה ללגונה )מרינה מסחרית(, 

 המפרטים הטכניים המתייחסים לכל שאר העבודות. 
 

 פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
 

 כללי  02.01
עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות, עפ"י הוראות המפרט הכללי הבין  

על כל חלקיו    118, ת"י  896, ת"י  466ולפי ת"י    המפרט המיוחד להלן  לפי  ,    02פרק    -  משרדי
 ו/או כל תקן רלוונטי.  

ת  לפני כל יציקת בטון, הקבלן יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכו
יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור בקר   כמו מים, ביוב, חשמל וכיו"ב שונות

ן לא פוטר את הקבלן מאחריותו  בנדו פקח. אישורו של המ מפקחהאיכות של הקבלן וה
על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת  

ידרוש, החלפת )פרוק   מפקחבמידה וה היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים.
ויציקה מחדש( האלמנט תהיה על חשבון הקבלן. תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון  

 יו באיכות גבוהה ומתאימה להנחת דעתו של המנהל. נשוא חוזה זה יה 
 עבודות  הבטון כוללות בין היתר :

 רצפות מונחות. .א
 רצפות תלויות. .ב
 טריבונות / מדרגות.  .ג
 קלחות ושירותים וכו'( עלות, מבני ממבני בטון )ת  .ד
 בבטון.  ביסוסמילוי כלונסי  .ה

 

 תערובות בטון  02.02
תערובת בטון אשר תתוכנן    אישור המפקח, הקבלן יגיש  באתר  במהלך תקופת ההתארגנות

ע"י טכנולוג הבטון של המפעל המאושר. הקבלן יידרש לבצע בדיקות מעבדה אשר יאששו 
המיוחד למפרט  התערובת  אחרתאם    אלא  .את התאמת  ב  ,צוין  הבטון  דרגת   40-סוג   ,

   .118לפי תקן ישראלי  8חשיפה  
   בטון לאלמנטים בחוף )לא בתוך המים( .א

   40-ב -סוג הבטון    .1
 ים -. איזור התזת מי 8 –דרגת חשיפה  .2
 0.40יחס מים צמנט מירבי   .3
 CEM III/Bהצמנט סיגים מסוג  .4
 ק"ג  350  –תכולת צמנט מינימאלית  .5
 מ"מ.  25 – אגרגטים . גרגר מירבי .6

 מקטעי אגרגטים ביחסים שיבטיחו רציפות, ודירוג רציף ועבידות טובה.  4
 יום. 60, 7,28בגיל  חוזק הבטון יבדק .7
 סיבים:  .8

מרוצפים (א) אופקיים  סיבי    -משטחים  הבטון   לתערובות  להוסיף  יש 
 מ"ק בטון טרי ל גר'  900מ"מ בכמות של   19פוליפרופילן 

ף לתערובות הבטון סיבים  יש להוסי  –משטחים אופקיים מסורקים   (ב)
  2או שווה ערך בכמות של     FERRO FORTAניים מסוג  פולימרי מב 

 ן טרי. ק"ג למ"ק בטו 
של     Eclipse Floor 200מוסף מרסן  התכווצות במשטחים אופקיים: כגון    .9

 ליטר/מ"ק   5במינון  של   GRACEחברת 
מוספים   .10 בין  הבטון    – התאמה  המוספים  יספק  בין  התאמה  יאשר  בדוק 

 שונים ה
 סומך הבטון יהיה בהתאם לסוג האלמנט.   - סומך הבטון  .11
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 5S  –יציקות אופקיות )רצפות(  •

 6S –קירות עמודים ו •

עבור אלמנטים   • סומך הבטון  להגדיל את  ניתן  הקבלן  של  שיקול  פי  על 
, בתנאי שהבטון     SCCאו שימוש בבטון מצטופף מעצמו    7Sאנכיים ל  

 תהיה סדיקה של הבטון.  יעמוד בדרישות המפרט, תוך הקפדה שלא
מכמות המים הכוללת למ"ק בטון    0.5%הפרשת מים כוללת לא תעלה על   .12

 טרי מחושבת על בסיס רווי יבש פני )רי"פ( 

 אישור תערובת הבטון ויציקת ניסיון .ב
 הרכב כל תערובת יובא לאישור המפקח.  .1
 הקבלן וספק הבטון יכינו תערובת בטון לניסיון שתעמוד בכל הדרישות לעיל  .2
 התערובות על ידי המפקח שור ליציקת האלמנטים יינתן לאחר אישור יא .3
 לפני תחילת היציקות באתר  הקבלן יבצע את התערובות ניסיון כ חודש .4
  מפקחיציקת האלמנט הראשון תשמש כיציקת ניסיון ויש לקבל אישור של ה .5

 לצורך המשך העבודה.
 

 בטון לאלמנטים ימיים או במגע עם מים    .ג
ימ  .1 אלמנטים  מיעבור  עם  ובמגע  מצויים  בבטון  להשתמש  יש  מעצמו    ףפם 

SCC  . 
 0.40יחס מים צמנט מירבי   .2
 CEM III/Bהצמנט סיגים מסוג  .3
 ק"ג  450  –תכולת צמנט מינימאלית  .4
 מ"מ.  25 –אגרגטים . גרגר מירבי  .5
 מקטעי אגרגטים ביחסים שיבטיחו רציפות, ודירוג רציף ועבידות טובה.  4 .6
 יום   60, 28,  7חוזק הבטון ייבדק בגיל    .7
 מ"מSF1    (550-650  )שקיעה זרימה   -סומך הבטון .8
מסוג   .9 מצמג  מוסף  להוסיף  טרי,  "ק"ג/מ  1-1.2במינון    VMAיש  בטון  ק 

 ובהתאם להמלצות יצרן הבטון והבדיקות המקדימות. 

 

 חציץ בטון כולל הנחת אבן הגרניט  .ד
  )כולל הנחת    400חציץ בטון כולל הנחת אבן הגרניט יבוצע ע"י קבלן ימי בסיווג  

 אבני הגרניט( הביצוע יכלול:
 חפירה של הקרקע באזור ביצוע החציץ ובאזור ההנחה של האבנים השטוחות.   .1
 . 1:2שיפוע החפירה יציב  ללא גלים   .2
לפינוי   .3 או  בגמר העבודה  לכסוי  בקרבת מקום  לערום את החומר החפור  יש 

 לאזור מוסכם ומאושר.  
   ביצוע תבניות , ברזל הזיון ויציקה: .4

היו תבניות מפלדה או עץ מחוזקות ע"י משקל נוסף על מנת למנוע  התבניות י
 תזוזות. תכנון התבניות והביצוע באחריות הקבלן. 

לתוך   בגר  ע"י  להורדה  כלובים  בצורת  הזיון  ברזל  את  מראש  להכין  יש 
 התבניות.  

לבצע יציקת בטון בתוך מי הים כך שהבטון עולה מלמטה כלפי מעלה.  יש   .5
 עות צינור טרמי.מצ באיציקה 

 כמופיע במפרט.   40 -בטון ליציקה ב .6
 הנחת אבני מגן שטוחות: .7

אבן    תתקבל  לא  לשניה.  צמודה  אחת  שאבן  באופן  תונח  השטוחה  האבן 
 טון.  2-3שאינה במשקל 

 מילוי חוזר:  .8
 ס"מ.  20להדק עם הבגר בשכבות של  -בתוך המים 
  98%להדק לצפיפות   -מחוץ למים 
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 יח ללא הידוק הנ ל  בחוף  -חול רט"ג 
החציץ הינו תת קרקעי ולכן ניתן לביצוע בקטעים ישרים ולא עגולים. את   .9

 הטיילת העליונה ניתן לבצע בקו עגול.  
גיאוטכנית   .10 יריעה  החפירה  עבודות  תחילת  טרם  להציב  הקבלן  באחריות 

 למניעת אפשרות של זיהום ים.
ון כך  לי העהיריעה תהיה מצוידת במשקולות בתחתיתה ובמצופים בחלקה   .11

שיווצר קיר אנכי במים. היריעה תתאים לקבלת תנודות גיאות ושפל )עודף  
 בד(.

 

 דיוק בביצוע 02.03
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך  
בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. עלות המודד כלולה  

 ולם בגינה בנפרד. ולא יש  הבטוניםבמחירי  
 

 TOLERANCES –סיבולות  02.04
  6דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצויין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה   .א

 (. 1)חלק   789לפי טבלת הדרגות בת"י 
 (. 1)חלק  789 לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  .ב
להלן  יהסט .ג נדרש  לא  אם  המותרת,  מיה  תהיה  הסיאחרת,  ערך  בולת,  חצית 

 כמפורט לעיל )לפלוס או מינוס(.

 לא תורשה צבירת סטיות! 
בכל  לשאת  הקבלן  על  יהיה  לעיל,  שהוגדרו  מאלה  גדולות  סטיות  שיתגלו  מקום  בכל 

 ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש. 
 מודד מוסמך. לא ויחתם ע"יר, היומן ימועל הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באת

 

 דרישות ליציקה  02.05
שעות לפני    72על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות  

 מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו מועד.
 ין. בלן ע"י המזמיוכן על טופס מיוחד שימסר לק:  נוהל ביצוע ואישור יציקות

יודיע הקבלן למפקח  מהנדס הביצוע מטעם הקבלן  בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של  
 כי היציקה מוכנה. 

אשר הוגדרה בקטע    בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד חלופי בנוסף לכמות הויברטורים 
ניסוי. היציקה לא תתבצע טרם התקבל אישור יציקה וללא נוכחות המהנדס ומנהל העבודה 

מטר. הקבלן ישתמש בשוקת    2.4בלן. גובה נפילה חופשית של הבטון לא יעלה על  מטעם הק
ו/או במשאבה. יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם   או בדוד בטון המחובר לצינור גמיש

 .  המפקחאש ובכתב עם לסיכום מר 
 

 סגרגציה .א
מדובר באלמנטים שחשופים למי ים, ולכן יש חשיבות רבה שפני הבטון יהיו ללא   .1

 קים, פגמים, וסגרגציה. סד
בכל מקום בו התגלה סגרגציה, סדיקה, או כול פגם אחר בבטון, הקבלן יידרש   .2

 לבצע תיקונים מתאימים תוך שימוש בחומרי שיקום ייעודיים. 
 התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המפקח חומר  .3
 הקבלן יידרש לתקן על חשבונו את הליקויים השונים.  .4
הלי .5 חומרת  למידת  לפר בהתאם  ינחה  המפקח  לאלתר  קויים,  האלמנט  את  ק 

 ולצקת אלמנט חדש במקומו והכול ע"ח הקבלן. 

 
 אשפרה .ב
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 ימים. 10הבטון תבוצע אשפרה במשך  על כל אלמנטי .1
אשפרת פני בטון אופקיים תתבצע באמצעות מים ויריעות אשפרה )בד גיאוטכני   .2

די להבטיח  מצופה בפוליאתילן(.  יש לפרוס טפטפות מתחת ליריעות האשפרה כ
 שהבטון יהיה רטוב במשך כול תקופת האשפרה.

סות יש לכסות את  לאחר פירוק הטפ  – אשפרת אלמנטים שנוצקו כנגד טפסות   .3
 האלמנטים ביריעות אשפרה ולפרוס טפטפות לאורך האלמנט. 

לחים  יישארו  הקבלן ינקוט בכול האמצעיים הנדרשים כדי להבטיח שפני הבטון   .4
 במשך כול תקופת האשפרה. 

לא יאשר לקבלן לצקת במידה וכול האמצעיים הנדרשים לצורך ביצוע    מפקחה .5
    האפשרה לא נמצאים ליד מקום היציקה.

 יציקה בטמפרטורות גבוהות .ג
שעות   24לא תורשה יציקה אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה לעוד  

 מעלות.  35גבוה מ  
היציקה   של  מיוחדת  התארגנות  נדרשת  אלה  מפורש  במקרים  ואישור  בכתב קבלן 

 ח.  מפקמה
 במקרים אלו תותר יציקה רק בשעות הערב או שעות הבוקר המוקדמות.  

 מעלות.  33טמפ' הבטון הטרי בעת היציקה לא תעלה על 
 
 קיטום פינות .ד

ס"מ,  גם אם בתכוניות    2*2כול פינות הבטונים תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה  
 לא מצוינת קטימה. 

יש לבצע   –פורש כי אין לבצע קיטום  בתכנית שונה או צוין במת הקטימה שרק ועם מיד
 לפי התוכנית. 

 
 מישקים והפסקות יציקה  .ה

במפורש   סומנו  אם  אלא  אנכיים  או  אופקיים  ומישקים  יציקה  הפסקות  יורשו  לא 
 .בתוכנית

דקות בין    20הקבלן יארגן את קצב הספקת הבטון כך שלא יהיו המתנות העולות על  
 . הערבלים

על טרי במקרה של תקלה והיווצרות של תפר קר,   בכול מקרה היציקה תהיה בטון טרי 
 . המפקחהמשך היציקה יהיה על פי אישור 

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות  לפי אישור מיוחד בכתב של 
באישור  חייבים  היציקה  הפסקות  של  הביצוע  ואמצעי  הצורה  השיטה,  המפקח. 

תב את בקשתו להפסקות יציקה, שבועות מראש ובכ  3בלן יגיש למפקח  המפקח. הק
תכנון   את  לקבל  מוכן  הוא  אם  יקבע  המפקח  הבצוע.  שיטת  של  מפורט  תכנון  כולל 
יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות  הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא 

 היציקה והפרטים הנילווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח. 

חתוכלא   בגין  הקבלן  של  תביעות  כל  בהתאם רנה  היציקה  הפסקת  את  לבצע  יובו 
להנחיות המפקח, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע 
הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן  

תוספת ת כל  ללא  וזאת  בכל הפסקת  חורגות מההפסקות המתוכננות מראש,  שלום. 
 ישים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה.  יציקה יבוצעו שקע 

להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם  
)אלא אם נדרש הקבלן אחרת באחד ממסמכי החוזה או   את הברזל להמשך העבודה

התחברות עד וקה הזיון באיזור הבמפרט הכללי ינ . בנוסף לאמור  בתוכניות העבודה(
 לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט. 

 כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול במחיר ולא ישולם בנפרד. 
מריחת  דרש  יות בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט  

 . ןון יש לשיפור הדבקות בין בטון חדש לבט  פריימר
יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים במחיר הסעיפים השונים  
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 ולא תעשה מדידה נפרדת למרות האמור במפרט הבין משרדי.
 

 ציפוף וריטוט  . ו
 ריטוט יתבצע באמצעות מרטטי מחט, ולפי הנחיות המפרט הכללי. 

רי לבצע  יש  יציקת משטחים  ב  בעת  של    2טוט  כדי   10-15מחזורית בהפרשים  דקות 
 ל הבטון הטרי. למנוע שקיעה פלסטית ש

 . יש חשיבות רבה להקפיד על שלב זה כדי למנוע סדיקה של המשטח
רק לאחר מחזור הריטוט השני יש אפשר ליישר את פני הבטון ולבצע החלקה ידנית 

 . ראשונה
הבטו פני  את  לשמור  יש  ראשונה  ידנית  החלקה  ההחלקה  לאחר  לסיום  עד  לחים  ן 

 . רבהליקופט

 
 גימור פני הבטון .ז

חלק   .1 סיבובי    -גימור  מחליק  עזרת  יוחלקו  ותקרות(  )רצפות  אופקיים  בטון  פני 
 "הליקופטר".  

 . עבור גימור מסורק, עבודות הסירוק יתבצעו לאחר ההחלקה - גימור מסורק  .2
מברשת   עם  יעשה  הבטון  מברשת  ייעודית  סירוק  כגון  הבטון,  לסירוק 

Chamaleoon     של חברתMarion Brush  4. יש להשתמש במברשת ברוחב של  '
 ס"מ(.   121)

שונות.   טקסטורות  כמה  עם  לדוגמה  קטע  יבצע  הקבלן  העבודה  תחילת  .  לפי 
יבחר את הגימור    מפקחה במפרט זה .  40פרק  הדוגמה תבוצע בהתאם למפורט ב

 הסופי מבין האופציות השונות
 
 
 יציקת בטון חשוף גלוי   .ח

 CEM III/Bהצמנט סיגים מסוג  .תעשה בהתאם להנחיות המפרט הכללי

ישרים   תבניות: בטון  פני  לקבלת  פלדה  תבניות  יהיו  האלמנטים  של  התבניות  כל 
 וחלקים. בין יציקה ליציקה, יוודא הקבלן כי פני התבניות נוקו ביסודיות.  

: הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצורך אישור עבודות דוגמת יציקה
 . אישור המפקחטעונה הבטון. הדוגמא 

 גן על  שטחי הבטון הגלוי החלק בכל תקופת הביצוע. : על הקבלן לההגנה
 Fabricshieldיש ליישם על קירות בטון אדריכלי חומר הגנה בפני לכלוך וגרפיטי כגון  

יש להתאים את החומר לאילת.   .Sikagard 850 AGאו    Fabrikemשל חברת     600
א החומר  ספק  ע"י  תעשה  לפרויקט  העבודה  הייעודיות  להנחיותיו  בכפוף  ותחת ו 

 פיקוחו. 

 
 פלדת הזיון .ט

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

 שהוא יהיו ישרים לחלוטין. 
עו אלמנטים צוע יופימ"מ. במידה ובתוכניות הבי  65  -כסוי מוטות הזיון לא יקטן מ 

מ פחות  לביצוע  הנחייה  ה  65  -בהן  כאמור,  לקבלן  מ"מ  הנחיות   מפקחיפנה  ויקבל 
שעות לפני יציקתם בבטון,    12-לביצוע האלמנט. מוטות זיון, שיהיו מונחים באתר יותר  

יציקה, הקבלן  מחול וממלחים באמצעות מים מתוקים בלחץ. כמו כן, לפני כל     ינוקו
 ישטוף את פלדת הזיון המותקנת במים מתוקים.

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה  
בנפרד לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין לא יספק רשימות ברזל  

 וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.
רך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה יהיה צובמידה ו 
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ובאופן כללי  פקחהמצויינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המ 
 ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

לריתוך מוחלט  איסור  הארכה    חל  לצורך  והן  חפיה  לצורך  הן  יבוצעו   -ברזל,  לא 
 ריתוכים באתר. 

מ'   -12הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסויימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ לע
עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא 

יאו  לעיל,  המפורט  באורך  זיון  ברזל  להשיג  יהיה  מוטות ניתן  בחיבורי  השימוש  שר 
 ים שיאושרו מראש על ידי המפקח. הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימ

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד. 
חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, 

 כמפורט במפרט הבין משרדי.
י המרחק  וכמותם שומרי  מפלסטיק  אביזרים  כגון  חרושתי  מייצור  סטנדרטים  היו 

 ק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח. תהיה במרח
והם  ישולמו  לא  עליון  ברזל  תמיכת  לצורך  שונים  ברזל  חיזוקי  ציפורים,  ספסלים, 

 כלולים במחירי היחידה. 
 ברזל רתיך לא ימדד בנפרד. 

מעל    918ון יבוצע בטבילה בחום לפי ת"י  ברזל הזיון המגולו  –  שימוש בברזל מגולוון
 .לפי נספח קורוזיה  מיקרון 60

גדר הרט"ג או ממשה, ייעשה שימוש במוטות זיון  פלב"מ   באלמנטי בטון במים כגון
316 SS rebar    8  -הקורוזיה. נדרש כיסוי בטון עבה של כ   נספחאו פלב"מ   אחר לפי 

 ס"מ בעמודים אילו.  
 

בפלב"מ   שנייה  בעדיפות  להשתמש  ניתן  הבסיסים  של  הבטון  זיון  מוטות  , 304עבור 
, ורק בעדיפות אחרונה ברזל זיון מגולוון בטבילה בחום לפי   Lean duplex 2101פלב"מ
 (. 918ת"י 

 
 זיון ברשתות פלדה

דרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות  המוטות והרשת יתאימו ל
יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות 

 דלהלן: 
 מינימום. -ק"ג/סמ"ר   5000מינימום. גבול נזילות   -ר סמ"/ק"ג  5900חוזק למשיכה 

 להכין מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, על הקבלן  
 תכניות הרכבת ופרטי הרשתות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המפקח. 

יוגשו לאישור ה ביצוע. המפקח  התכניות  אשר שומר לעצמו את הזכות למפקח  לפני 
הנ"ל לא תשולם לקבלן כל  ות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון  שבוע   3התכניות עד  

 תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי היחידה. 
אופקיים לא תמדדנה ותמורתן תיכלל במחירי היחידה.  חפיפות רשתות באלמנטים 
המדידה לצורך התשלום תהיה לפי שטח פני הבטון החשוף כפול במשקל הטיפוסי של  

שטח רשתות בתוך באופן ספציפי.  תפורטנה  הרשת הספציפית, זאת גם אם הרשתות  
 מדד רק השטח הנגלה לעין. יהמפגש עם הקירות והתקרות לא ימדדו, כאמור, י

 
 מילוי פינות )רולקות(  .י

בהתאם   .1 רולקה  תבוצע  לקיר  רצפה  בין  מפגש  ישנו  שבה  יציקה  הפסקת  בכול 
 . למצוין בתכנית

או שווה     SIKA RAPחומר מסחרי  כגון  לפחות או מ   30-תבוצע מבטון ב  הרולקה .2
 .ערך

טעון אישור  יש להקפיד על ניקיון המשטח לפני יישום הרולקות. ניקיון המשטח   .3
 לפני ביצוע העבודות. המפקח  
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 מצע בטון רזה בטון הגנה מתחת לאלמנטים מבניים  .יא
יים על פי  מיועד מתחת לאלמנטים מבנ ן זה  ו . יישום של בט30-בטון רזה יהיה ב  .1

 . מפקחת ובכל האלמנטים הנוספים לפי דרישת ה המופיע בתוכני 
 . הטיפול בבטון זה תהיה ככל בטון על היבטיו השונים לרבות עיבוד פני השטח .2
מתוכננת   .3 בהם  כבדים  בשבילים  מכאניים  כלים  של  תוכנית  נסיעה  פי  )על 

של    אדריכלות(   בעובי  יהיה  הרזה  זיון  10הבטון  רשת  ותתווסף  עית  מצא  ס"מ 
 . 15/15כל   6.5קוטר 

 
 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' .יב

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של כל   .1
החריצים,   ביצוע  סיתותים,  החורים,  על  מראש.  לבצעם  שיוכל  כדי  השרוולים 

 ים.עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונ 
 לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב. 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המפקח   .2
יתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין  את כל ההכנות הנדרשות להם ובין ה 

 לתוכניות מערכות התברואה, החשמל, אינסטלציה וכו'. 
בתכניות    בזאת   מודגש .3 יופיעו  וההכנות  הסידורים  שכל  ההכרח  מן  זה  שאין 

 הקונסטרוקציה או האדריכלות. 
חריצים,   .4 שרוולים,  החורים,  כל  של  תוכנית  הקבלן  יכין  הבטונים  יציקת  לפני 

  מטעמו   י שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות השונותשקעים וכו' כד 
רם כל  ים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבווכל שאר הנוגעים בדבר את כל הפרט

 הנדרש. 
הן   .5 שיבוצעו  וכו'  וניקויים  פתיחתם  החריצים,  השקעים,  השרוולים,  כל  הכנת 

ביצוע   ובהוראות  ביומנים  מהרשום  והן  בתוכניות  ואף  מהמסומן  היציקה  לפני 
שום   זו  עבודה  עבור  תשולם  ולא  הבטון  במחירי  כלולים  יהיו  היציקה,  במהלך 

 . תוספת שהיא
כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל   .6

סיבה שהוא, יבוצע על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המפקח.  
 ך תהיינה ע"ח הקבלן. כל ההוצאות הכרוכות בכ

 

 CLSMבטון בעל חוזק נמוך מבוקר  -בחנ"מ  02.06
פי שנדרש כין משטחים ובמקומות אחרים  בחנ"מ משמש למילוי חללים בחפירות, ב .א

 . מפקחבתוכיות ו/או ע"י ה 
 02של פרק    02.13דרישות עבור החומרים, שיטות הייצור והיישום מפורטים בסעיף   .ב

 במפרט הכללי. 
 מגפ"ס  5-8החומר יהיה בעל חוזק גבוה של  .ג
ק לביצוע המשך ימתנועה והפעלת עומסים עד לקבלת חוזק מספ  CLSMיש להגן על   .ד

 ות.  העבוד 

 

 משטחי בטון הנוצקים על פני תשתית מוכנה  02.07

של המפרט   50משטחי הבטון הנוצקים על פני תשתית מוכנה יבוצעו לפי הנחיות פרק   •
 הכללי. 

ליעיל החומרים, תערובת הבטו  • יבוצעו בהתאם לנדרש  ן, שיטת יישום, אופן אשפרה 
 במפרט זה. 

ל • ובהתאם   א',  סוג  ממצע  עשויה  תהיה  הבטון  המשטח  בפרק  תשתית  של   51נדרש 
ידי   ועל  היציקה רק המפקחהמפרט הכללי  בעבודות ההכנה לקראת  . הקבלן יתחיל 

 לאחר שאושרה התשתית. 
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 ס"מ 18  –עובי משטח הבטון  •

 ס"מ.   15/15כול    10רשת לפי תוכנית. קוטר זיון ב – זיון  •

חיות מ', בהתאם להנ  3X3הקבלן יבצע קטע ניסיוני מייצג  )לרבות מישקים( בגודל של   •
 של הפרט הכללי.   50.01.07סעיף 

 

 יריעות הפרדה על התשתית   .א
ההפרדה בין התשתית למשטח הבטון תיעשה בשתי שכבות של יריעות פוליאתילן   .1

 ס"מ לפחות.  20כל אחת, עם חפיות של    מ"מ 0.4לפחות בעובי של 
שלמות   .2 על  יוקפד  בטון  שימת  בעת  וערב.  שתי  בצורת  יונחו  היריעות  שכבות 

  6עיגון היריעות לתשתית יבוצע באמצעות מסמרים עם דיסקית בקוטר    .תהיריעו
 .ס"מ

 חיזוק זיון באזורי פינות  .ב
מוטות זיון    5את האיזור באמצעות  באזורים שבהם יש פינות או שינויי חתך יש לחזק  

  100מ"מ. את מוטות הזיון יש למקם ברחקים של    1300מ"מ ואורך    10מצולע קוטר  
 ג'  (   VIIשל המפרט הכללי פרט   50ראה פרק מ"מ ובניצב לפינה )

 
 תפרי הפסקות יציקה  .ג

 בהפסקות היציקה יש להשתמש במוטות מקשרים להלן:  .1
 מ"מ   20קוטר המוט :  .2
 מ"מ  460אורך המוט:  .3
 מ"מ  300מרחק בין מוטות :  .4
המוטות יותקנו כמסומן בתוכניות והיו בקווים ישרים ומקבילים זה לזה, ניצבים   .5

 וי המישקים.לפאת המשטח, ולקו
שתמוקם מחוץ לטפסה. אין להחדיר מוטות   ת המוטות ייקשרו אל תמיכה מיוחד .6

 לבטון טרי. 
 של המפרט הכללי.  50בפרק  Vראה פרט  .7

 
 )ניסורים( תפרי דמה  .ד

ניסור הבטון יתבצע מוקדם ככל שאפשר, בהתחשב במזג האויר ובתערובת הבטון.   .1
שעות   12ם היציקה )בקיץ( וכ  שעות מסיו 8 - ניתן להתחיל את העבודות הניסור כ

 )בחורף(.  
 שעות מסיום היציקה.  18בכול מקרה יש להתחיל בניסור לא יאוחר מ  .2
ולו .3 הניסור  לפני תחילת  ניסיון  לבצע  וללא  יש  ישר  נותר חלק,  הניסור  ודא שקו 

 התפוררויות.
 מטר.  4בשבילים יש לבצע ניסור כול  .4
 מ'     4X4רובעים של עד  במשטחים יש לבצע את הניסורים  תוך כדי יצירת מ .5
 שליש מעובי החתך.  –עומק הניסור  .6
 מ"מ  5רוחב הניסורים :  .7
 .של תרמוקיר  963יאטמו  בסיליקון עמיד לשמש חזקה, כגון   תפריםה .8

 
 מישקי הפרדה  .ה

שבילים   .1 עמודים,  )קירות,  אחרים  בטון  ואלמנטי  הבטון  רצפת  בין  במפגשים 
 חות פוליסטירן מוקצף. ו לבאמצעות  שקי הפרדהיממתוכננים צמודים וכו'( 

 ס"מ  2רוחב מישקי ההפרדה יהיה    .2
   (P-15)קילופסקל   150הלוחות  יהיו  עשויים פוליסטרין מוקצף בעל חוזק   .3
   יחוזקו במקומם באמצעים המבטיחים שהם לא יזוזו בשעת היציקההלוחות  .4

 מילוי מישקים   . ו
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בס .1 על  אטימה  אלסטומר  מסוג   יהיה  המישקים  סוגי  לכול  מילוי  יס  חומר 
 .  250פוליאוריתן כגון סיקה הייפלקס 

יש להקפיד על ניקיון מוחלט של התשתית לפני יישום חומר המילוי על ידי אוויר   .2
 . דחוס 

 . לפני יישום חומר המילוי   sika primer 3Nאים כגון תיש ליישם פרימר מ .3
 

 גימור פינות של משטחי בטון  .ז
כגון מאלג' גימור קצוות של   גימור קצוות המשטחים יעשה באמצעות מאלג' מעורגל 

 שמשווק על ידי חברת בטון בטון.   KRAFTחברת 
 .  מפקחלפי תחילת העבודה הקבלן יבצע קטע לדוגמה לאישור ה 

 
 מישוריותסטיות רום ו .ח

( טובה  דיוק  לרמת  יתאימו  הבטון  משטח  פני  רום  של  טבלה    4הסטיות  לפי  מ"מ(, 
 של המפרט הכללי.  50.10/1

מיוחדת. זאת אומרת,  ים לרמת דיוק  למשטחים גלויים תתא  רמת הדיוק במישוריות 
 מ"מ.  3סטיות מרביות מותרות של  

 עבור משטחים מרוצפים רמת הדיוק תתאים לרמה רגילה. 
 של המפרט הכללי.  50.10.03המישוריות תיבדק לפי סעיף 

 
 סטיות מותרות בעיבוד המישקים .ט

  .מ"מ  - 2+ מ"מ,  5 הסטייה המירבית המותרת ברוחב המישק המתוכנן היא:
העולות  ידי   סטיות  על  הדבר  נדרש  אם  חלקות.  לפסילת  עילה  הן  לעיל  המצוין  על 

חלקות  וייצק  ההריסות  את  יסלק  הפסולות,  החלקות  את  הקבלן  יהרוס  המפקח, 
 חדשות. 

 
 
 
 
 אופני מדידה ותכולת מחירים 02.16

 
 עבודות בטון תחשבנה ככוללות גם את כל האמור במפרט הכללי כנ"ל 

 המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם: הבטוניםרי  מחי
בצוע כל הבטונים בטפסות עשויות פלדה לקבלת בטון ישר או מעוגל או   .1

בשיפוע, בהתאם לאלמנט הנדרש לרבות שימוש בשומרי מרחק והרחקה  
 דיוידים.  -

 קיבוע פלטקות , אינסרטים, ואביזרים בבטון.  .2
חריצים .3 חורים,  מעברים,  פתחים,  שרוולים,ביצוע  אלמנטים,    ,  ביטון 

קיטום פינות העגלות  וכו' והכנות נוספות כמפורט בתוכניות ובמפרט או  
 המשתמע מהם והן אלו שיידרשו ע"י המפקח לפני בצוע היציקה. 

 סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרושים למערכות השונות.  .4
צנים  ים ו/או לחעיצוב שקעים פינות וכו',  לכל מטרה ובכלל זה עבור שלט  .5

 כפי שיידרש 
קשתיים,    .6 בקווים  לרבות  שונות  גיאומטריות  בצורות  אלמנטים  עיבוד 

 עגולים, משוננים וכו'. 
מ', לרבות הארכת  מוטות זיון    24מ' עד    12שימוש בברזלים שאורכם    .7

נתונה   המוט  הארכת  צורת  מוטות.  בין  לחיבור  מכניים  באביזרים 
 להחלטת המפקח. 

ד וחלקיו באופן זמני בעת ביצועו לרבות  לתמיכת השלתמיכות ופיגומים   .8
מתחת   כגון  הבטיחות,  דרישות  לפי  מיוחדים   פיגומים  ובצוע  תכנון 
לאלמנטים כבדים ובכל מקום שידרשו וידרשו על פי  התוכניות או לפי  

 דרישת המפקח.   
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ביצוע כל החורים, המעברים, הפתחים, הקדחים, לצורך העברת מערכות   .9
 אחר .  או לכל צורך 

במועדים  יצי .10 ויציקה   , התארגנות  קשיי  וקטנים,  שונים  בהיקפים  קות 
 בלתי שגרתיים. 

מחירי הברזל לזיון הבטון יהיו אחידים לכל הקטרים, אורכים  סוגים    .11
וכו'. המחיר כולל עיבוד הברזל כגון: כפופים, פיגורות ריתוכים וכו', כמו  

ן, "ספסלים"  שכבות הזיוכן המחיר כולל מוטות ברזל ליצירת רווחים בין  
לתמיכת הברזל העליון ברצפות ותקרות, שומרי מרחק למיניהם ובכלל  
זה דיוידים  כולל עצר גזים . חפיות ברשתות, חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל  

 רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות בטון טרום - 03פרק 
 

 מדרגות רכיבים טרומיים כגון  03.01
 ובנוסף.     03הכל בהתאם למפרט הכללי פרק 

 .    המיחד לעילבמפרט  02.02איכות הבטון עובי הכיסוי יותאם לדרישות סעיף 
 

 התוכניות השלמת  03.02
השלמת התוכניות לכל האלמנטים תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.   .א

בתוכניות האלמנטים ישולבו כל האביזרים: אינסטרטים, אמצעי הרמה,  
י חיבור וכו', הנדרשים לצורכי הרכבה ו/או חיבורים זמניים בין  אמצע

 הרכיבים. 
הקבלן יכין את תוכניות הייצור על חשבונו ויגיש אותן לאישורו של   .ב

 ח. המפק
 התוכניות יפרטו את הגיאומטריה ואת כל פרטי הזיון הנדרשים. .ג

 

 תכניות ביצוע 03.03
 רכיבים השונים. על הקבלן להכין על חשבונו תכניות מפורטות של  סוגי ה  .א
לצורך זה על הקבלן להעסיק מהנדס או אדריכל בעל ניסיון בעבודות מסוג   .ב

 .מפקחדומה, שיעמוד בקשר מתמיד עם ה
 יתבסס על הקריטריונים והמסמכים הבאים: התכנון המפורט הנ"ל  .ג

 התכניות המפורטות לעיל וכל יתר מסמכי החוזה.  .1
ויתר התקנים    414,  413ת"י    כל התקנים המפורטים במפרט הכללי, ובנוסף להם, .2

 הרלבנטיים. 
 המפרט הכללי למוצרי בטון טרום. במהדורתו האחרונה.  .3
 המפרט המיוחד, כתב הכמויות והמחירים.  .4
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 ידי הקבלן -תוכניות ומפרטים שיסופקו עלפרוט  03.04
בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לספק לאישור המפקח בתוך חודש ימים ממועד צו התחלת  

 -והפרטים הבאים: העבודה את התכניות
     -תכניות ההרכבה של הרכיבים השונים,  לרבות כל אמצעי החיבור .א

פלטקות מעוגנות ביציקות הבטון, אינסרטים שונים לחיבור ו/או לתמיכה  
 זמנית וכו'. 

 תכניות מיקום של אביזרים לעיגון הרכיבים לשלד.  .ב
 תכניות ייצור של כל הרכיבים השונים כולל: .ג

 .1:25או      1:20  חד ואחד( בקנ"מ   פריסת האלמנט )כל א .1
 . 1:25או    1:20זיון האלמנט וסידורו בקנ"מ     .2
זמניים   .3 קיבוע  אמצעי  הרמה,  ווי  כולל  באלמנט  האביזרים  של  פריסה  תכנית 

 ואמצעי שינוע. 
בין   .4 ואטימה  חיבור  ופרטי  עצמם  לבין  האלמנטים  בין  ואטימה  חיבור  פרטי 

 . 1:5בקנ"מ אופקיים ואנכיים( האלמנטים לבין שלד המבנה )חתכים 
 מפרט הקבלן שיתייחס לשיטת הייצור, לפרטי ההרכבה, השינוע וההנפה.  .5

 
 אישור התוכניות   03.05

למוצר           המלאה  מאחריותו  הקבלן  את  פוטר  אינו  המפקח  ע"י  התוכניות  אישור 
ובדרישות   ההנדסאיות  הדרישות  בכל  והעומד  למבנה  המתאים  מושלם 

 הגיאומטריות. 
 

 
 ייצור 03.06

 הרכיבים הטרומיים ייוצרו במפעל מורשה לבטון טרום.  
, מכל טיפוס  המפקחעל הקבלן להכין על חשבונו דוגמה אחת או יותר )עד לאישור סופי של  

לפני התחלת היצור   מפקחשל  רכיב/אלמנט מבטון טרום בצורה מושלמת, לאישורו של ה
 השוטף. 

 . המפקחמנט מתוקן עד לאישור סופי של ל ,יש לבצע  א  מפקחלאחר קבלת הערות ה              
 הייצור הסדרתי ייעשה  רק לאחר האישור הסופי של האדריכל לדוגמא.                

אחר כל אלמנט )מספר    הקבלן יסמן כל אלמנט מיוצר בשיטה שתאפשר איתור/מעקב מיידי
מפקח  זיהוי לאלמנט הבודד( באופן שלא ימחק/ידהה בשמש/גשם. אלמנטים שיפסלו ע"י ה

 יסומנו בצורה ברורה ולא יובאו לאתר. 
 

 שינוע ואחסנה  03.07
הרכיבים יפורקו מהתבניות, יאוחסנו יובלו לאתר, לאחר אשפרתם, באופן שלא יגרמו להם  

 פגעים ונזקים.
שליפה של הרכיבים מהתבניות, את צורת אחסונם ואת האמצעים  הקבלן יציע את שיטת ה

 ח. להובלתם ויקבל על כך אישור מראש מהמפק 
הקבלן יגיש תכנית לשטח אחסנה נדרש באתר, כולל שיטת האחסנה, המעקב והאיתור אחר  

 התכנית תועבר לאישור המפקח.   -האלמנטים הבודדים 
 

 הרכבה 03.08
רכיבי המבנה ועליו לקבל את אישור המפקח  הקבלן יציע למפקח את שיטת ההרכבה של  

 לשיטה שהציע. 
 מסוים לא תפריע להרכבת אלמנט אחר. סדר הרכבת הרכיבים יהיה כזה שהרכבת אלמנט
 הקבלן ימסור למפקח תכנית לביצוע ההרכבה . 

 התכנית תכיל את סדר ההרכבה ופירוט ציוד ההרמה וההרכבה.
 פחות לפני ביצוע ההרכבה. התכנית תוגש לאישור המפקח שלושה שבועות ל

 כמו כן, יפרט הקבלן את התמיכות הזמניות הנחוצות לצורך ההרכבה. 
כל אלמנט מורכב במבנה כך שיתאפשר בעתיד איתור  יערוך  הקבלן   רישום אחר מיקום 

 אחד מהאלמנטים המיוצרים.כל מדויק על פי מספר הזיהוי של 
 

 סיבולות בייצור 03.09
 מ"מ.  3.0הרכיבים לא תעלינה על  הסטיות בעובי וברוחב  
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 מ"מ.  5.0הסטיות לאורך רכיבי  והקורות לא תעלינה על  
 . L: 350לינה על סטיות ממישור לא תע 

 
 מדידה באתר  03.10

לפני ייצור ו/או הרכב האלמנטים, על הקבלן לערוך מדידה מדויקת על ידי מודד מוסמך, 
ולוודא ההתאמה להשל מידות   תכניות המקוריות ולרבות  שלד כפי שבוצע בפועל באתר 

 לשיטת ביצוע המבנה כולו.
המפקח   לאישור  הקבלן  ידי  על  תועבר  המדידה  ל  15תכנית  הרכבת יום  לפני  פחות 

 האלמנטים. 
 

 החלפת רכיבים פגומים  03.11
מודגש בזה כי רכיבים פגומים, מכל סיבה שהיא, ובכל עת שיתגלו, כגון: מידות לא נכונות,  

מתאים לדרוש לפי התכנון, או מראה פנימי ירוד, אשר סדקים, מראה חיצוני במצב לא  
דיחוי, ללא  הקבלן  חשבון  על  יוחלפו  המפקח  ידי  על  עיכובים   ייפסלו  ייגרמו  שלא  כך 

 בהתקדמות בעבודה. 
 החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ותחייב את הקבלן לכל עניין. 

כל  של  סופית  להרכבה  המפקח  לאישור  עד  במפעל  הייצור  תבניות  את  ישמור  הקבלן 
 הרכיבים  בבנין. 

 
 פני תבנית לייצור הפריקסט  03.12

 מרוח שמן על תבנית הפריקסט.  כדי לקבל פני בטון חלקים לגמרי כבטון חשוף , אין ל
 כתים.לשם כך יש להשתמש בחומר נוזל הפרדה היוצר חציצת קרום ולא בשמן תבניות מ

 דיוק הביצוע 03.13
 על מנת לבצע את קיבוע הרכיבים השונים בצורה מדויקת , על הקבלן להיעזר בכל זמן  

 ההרכבה במודד רשוי מטעמו ועל חשבונו. 
 

 תכולת המחירים  03.14
 כמפורט במפרט המיוחד ובכלל זה: ק זה תכלול הכלהעבודה נשוא פר

 ותוכניות הרכבה. תכנון הרכיבים, לרבות תוכניות עבודה מפורטות  .א
 (.AS ISביצוע מדידות באתר, )תוכניות  .ב
 הכנת דוגמה אחת, מכל טיפוס של הרכיבים.  .ג
 ייצור הרכיבים , לרבות מערכת בקרת איכות.  .ד
 זיון הרכיבים. .ה
 שלד המבנה.אביזרים לקיבוע הרכיבים ב  . ו
 גילוון וצביעת אלמנטי פלדה המותקנים ברכיבים.  .ז
 הצורך בצורה נאותה ומאושרת ע"י המפקח. שינוע הרכיבים לאתר ואחסנתם במידת  .ח
 דייס צמנט. .ט
 הרכבת הארכיבים, לרבות אמצעי הרכבה.  .י

 טיט בלתי מתכווץ במקום הרכבת הרכיבים על שלד המבנה.  .יא
נכיים ע"י מסטיק כדוגמת סיקה פלקס  איטום מישקים אופקיים ואיטום תפרים א .יב

 ג פרופיל גיבוי. ע"
 גימור בטון חשוף של פני הרכיבים.  .יג
 וצאות הכרוכות בתאום ובקבלת אישור הרכיבים. כל הה  .יד
 אביזרי פלדה שונים למטרת חיבור הרכיבים.    . טו
 סתימת נקודות הרמה בבטון בלתי מתכווץ במישור הרכיב  ובאותו גוון.  .טז

 
 יחול כל שינוי במחירי , לא 5%ות הרכיבים עד  עבור שינוי בשטח יחיד  
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 מתקני תברואה  - 07פרק 
 

 סוגי  צנרת   07.01
 להלן סוגי הצנרת התקנות והבדיקות בהם הם צריכים לעמוד:  .א

 
 בדיקה לחץ/זמן  התקנה/הערות  חיבורים  סוג צנרת  מערכת 

פוליאתילן מצולב   מים קרים במבנה 
רב שכבתי מחוזק  

 יום,  באלומינ
 2242ת"י 

                 –בהתאם ל  לחיצה 
 ; 57,  07מפרטים: 
 וכו';    1205תקנים: 

 ומפרט היצרן 

  12מינימום  
  120אטמ', במשך 

 דקות 

     
מופות   פוליאתילן מצולב  חוץ   –מים קרים 

אדומות למים  
 חמים 

 אלקטרופיוזן 

 כנ"ל  - כנ"ל 

 פלדה מגולבנת   מים לכבוי אש 
   40סקד' 

 כנ"ל  - ל כנ" הברגה 

פוליאתילן בצפיפות   דלוחין ושופכים
ת"י  , HDPE -ה גבוה
4476 

ריתוך פנים  
 על פנים 

 

  0.3מינימום   - כנ"ל 
  30אטמ', במשך 

 דקות 
צנרת: פי וי סי   - ביוב 

 -8SN"ביוב עבה"  
 884לפי   ת"י  

שוחות מבטון, לפי   -
, תקרות לפי  658ת"י 
, שלבי ירדה  489ת"י 
 .   658י "לפי ת 

 קע תקע ש -
 אורך צינור   -
 מ'  4מקסם'   

          0.3מינימום   - כנ"ל 
  30אטמ', במשך 

 דקות 

 
שנים עבור טיב החומר וטיב העבודה,   10אחריות ל  הקבלן יגיש למזמין תעודות   .ב

חתומות ע"י   יצרן הצנרת. מסירת תעודות הנ"ל למזמין, הוא תנאי בל יעבור  
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 לקבלת העבודה.  
וכו' יהיה באמצעות שרוול בלתי דליק או חומר עם   רותמעברי קירות, מחיצות, תק .ג

אלסטוסיל או שווה  עמידות אש   גבבוה. חלל שבין הצינור לבין השרוול יאטם  ב
 ערך. מעברי קירות ושרוולים יחשב במחיר הצינורות ולא ישולמו בנפרד.  

': כל צינורות התלויים על קירות, בתקרות  תמיכות, מתלים, חבקים וכו  .ד
כו' מיוצרים  , וכו' יקבעו   באמצעות קונזולות, מתלים, חבקים ואקוסטיות

 מפקח. חרושתית, מגולבנים, ויצבעו בגוון לפי בחירת  ה
שטח המגע בין הצינור לבין אביזר יש לעטוף בחומר פלסטיק עם עמידות אש של   .ה

 שעה לפחות. סוג וצורת מתלים, חבקים וכו' יאושר ע"י המפקח.  
 מ'; 2.0=   1" -  3/4מ'; "  1.0=  1/2וטר צינור הקטן: " מרחק בין תמיכות לפי ק  . ו

מ' וליד כל שנוי תוואי והסתעפות יותקן   3.0=  2מ' מעל "   2.5=   2" – 1  1/4" 
 תמיכה נוספת הנ"ל.       

עבור מתלים וחבקים וכל האביזרים, על התקנתם לא ישולם בנפרד, מחירם ייכלל   .ז
 במחיר היחידה. 

ק הקירות מגבס וחיזוקים  ברגים כולל חיבור לחיזו  חיבור תמיכות לקירות עם  .ח
 לטה   מגולבנת לחיבור לרצפה כולל פ 

 אסור בהחלט לחבר )גם זמני( בין שתי מערכות שונות.  חיבור בין מערכות: .ט
יבוצע  חיבור בין הצנרת )ו/או ברזי ניתוק( לבין ברזים, סוללות ומכשירים:  .י

יים. כל הצינורות והאביזרים  באמצעות צנרת גמישה  בשיטה חצי רקורד עם כתפ
 אטמ'.   20 -לאים הנ"ל יהיו צנרת לחץ מת

 ביצוע:   .יא
 אין לבצע שתי מערכות שונות בעת ובעונה אחת.  .1
המערכות יבוצעו אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים שעברו הכשרה   .2

 וברשותם תעודות  מתאימות.
 צינורות.  ביצוע חיבורים, אביזרים וחומרי עזר יותאמו לדרישות יצרן ה .3

יסודי להסרת שמן ומזהמים. הניקוי  כל רכיבי המערכות יעבור ניקוי ניקוי צנרת:   .יב
יהיה בדרגת איכות   המתאימה לשימוש המערכת.    בגמר הניקוי יש לאטום  

 קצוות הצנרת ולארוז אביזרים. 
 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד, מחירם ייכלל במחיר היחידה שבכתב הכמויות.   .יג

 
 

 טיפה:טימות ושבדיקות א 07.02
 בדיקת לחץ )אטימות( לקוי מים קרים וחמים   .א

 
משרדי ו תיערך בנוכחות המפקח, הלחץ  -בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם למפרט הבין

 שעות לפחות, רק לאחר אישור המפקח תכוסה החפירה.   3ישמר במערכת   
 

 בנוסף לבדיקות המערכות בקטעים, יש לבצעה בדיקת לחץ נוספת לכל המערכת.    
חים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים או פקקים ולעגנם  את הקצוות הפתו

בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור, אם  
 תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל. 

 
ל איטום  על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל ש

ים והבדיקה ההידראולית, לרבות אגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות,  החיבור
 משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.  

 
 תנאים מינימליים לבדיקות: 

 דקות.   120אטמ', במשך   12מערכת מים קרים חמים : מינימום  .1
 

  : מערכת נקזים ואוורור )דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים( וביוב .2
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הבדיקה תבוצע כמפורט במפרטים, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק  
שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים   24במים שיעמדו בתוך הצינורות  

שעות נוספות. בפרק זמן זה לא יהיה   24החסרים, לסמן את גובה המים ולהשאיר  
 איבוד מים.  

 
יפה בהתאם לדרוש לפני ולאחרי בדיקת  י ושט כל המערכות יעברו בדיקות,  ניקו 

 אטימות.   
 

 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד, מחירם ייכלל במחיר היחידה שבכתב הכמויות.  
 
 

 אביזרים ומגופים   07.03
 סוג המגופים, ברזים וסוללות יהיו על פי פרטי האדריכלות והנחיות המפקח. 

 
 הרכבה יש לבצע פתיחה   לפני הרכבת מגופים וברזים יש לפתוח פתיחה מלאה ולאחר 

 וסגירה  לבדיקת המנגנון. 
 
 

 מערכת נקזים ואוורור )דלוחין, שפכים, ניקוז מזגנים(   07.04
ובכפוף להוראות התקנה מפורטות של היצרן    4478המערכות תעשה לפי ת"י התקנת 

 ותחת פיקוח שרות שדה של היצרן.  
מאת    דת הסמכהובעל תעו   HPDEבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב  על המ

 נציגו המורשה של היצרן הצנרת והאביזרים.  
 

, לרבות אחריות היצרן לתפקודה  תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף לת"י
 שנים.   10התקינה של המערכת, לתקופה של  

 על הקבלן להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו המורשה של היצרן. 
רטות, שיסופקו לקבלן ע"י נציג היצרן, פי תכניות ביצוע מפוהרכבת המערכת תעשה ל

כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן להמציא את תכניות הביצוע המפורטות 
 לאישור המפקח, לפני תחילת העבודות היצור וההרכבה. 

ריתוך,  במכונת BUTT WELDING –חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 
י שיקוע לרבות מחברי ההתפשטות, או מחברי  וך חשמליים, עם מחברעם ראשי רית 

הברגה, הכול לפי דרישות התכנון המפורט. החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו  
 במיקום ובחוזק הדרוש לפי ת"י והוראות היצרן, תוך ציונם ע"ג תכניות הביצוע.  

,  באחריות לטיב העבודהמתוצרת היצרן הנושא שימוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם 
יעשה באחריות הישירה של יצרן האחראי. הקבלן אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים  

ואביזרי צנרת של היצרנים השונים ללא אישור היצרן הנושא באחריות ובאישור מפורש 
 של המפקח.  

 ד.  בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלב
ם במהלך העבודה יש לקבל אישור מפורש של  החיבור החשמליי  להחלפת סוג ראשי

 המפקח.  
 

תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי ת"י, הוראות היצרן   הרכבת מחברי התפשטות
ותכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקום, כמותם וחיזוקם של נקודות הקבע לאורך  

 הצנרת, יתאמו לדרישות המפרט. 
י המפקח, יש להביא לידיעתו ואישורו  המפורטות שאושרו ע"   טייה מתכניות הביצועכל ס

 של המפקח.  
נציגו של היצרן, ספק הצנרת, ספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המפקח 
 והקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלבי הרכבת המערכת. 

סתימת הצנרת ביצוע וההרכבה בפני תחי הצנרת בכל שלבי הקבלן אחראי להגן על כל פ 
 ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך. 
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העבודה  כוללת: אספקה, הרכבה, הפעלה של צנרת, ספחים, אביזרים, פקקים, מתלים, 

 עטיפות בטון, חיבורים לקבועות, תעודות אחריות וכו'.  
 
 

 קבועות סניטאריות  07.05
 

סוג א', בהתאם לרשום בכתב   ריות תהינה מחרס לבן : כל הקבועות הסניטאכללי     
 הכמויות.            

 הקבועות תורכשנה ותותקנה רק לאחר אישור המפקח בכתב.       
 

 סוג המגופים, ברזים וסוללות יהיו על פי פרטי האדריכלות והנחיות המפקח.       
 

יהיו מסגסוגת נחושת מצופים  ' תליה וחיזוק, וונטילים וכו ברזים, סוללות, רוזטות ווי      
 כרום   מלוטש. הברזים יהיו בהתאם לכתב הכמויות.  

ברזים וסוללות מסוג פרח, כוללים גם ברזי ניתוק כדוריים בתחתית הכיור או משטח,        
'(,  אטם 20חיבור  עם  צינור גמיש בשיטה חצי רקורד עם כתפיים )צינור ואביזרים דרג 

 וכו'.  
 

יהיו לפי פרוט בכתב הכמויות , סוג א' , כולל סיפון, פקק ושרשרת, זיזים   כיורי רחצה     
 וכו'  

 
יהיו מחרס לבן, כולל מיכל הדחה דו כמותי סמוי ו כולל אביזר חיבור למערכת אסלות      

 מים, שופכים,   אטמים וכו'. 
 

 

 מערכות ביוב.  07.06
 ות שדה של היצרן.  והנחיות שר   1083, ת"י 57פרט הנחת הצינורות יהיה בהתאם למ

 ללא תעודה ואישור משרות שדה של היצרן, הקבלן לא יוכל למסור את עבודתו למזמין. 
 

 יבנו מבטון מזוין בהתאם לתכניות. מכסי השוחות יהיו בהתאם לת"י.   תאי בקרה
 . על המכסה יוטבע יעוד השוחה )ביוב(.  489המכסים יהיו מיציקת ברזל, לפי ת"י 

אמה לפי תכנית סופית של כבישים ו/או  תאם לחתך לאורך והת רום מכסים יהיו בה 
 פיתוח.  

מכסים באזורים מרוצפים יהיו מדגם אמבטיה ועליהם יותקן הריצוף הקיים  
 במשטח בו הם מותקנים. 

 
 קיימת: חיבור לשוחה 

 על הקבלן לבדוק מיקום ורומים בתחתית השוחה, ותנאים מיוחדים הדרושים לחיבור.
 רכת הביוב הקיימת. לפינוי גזים שבמעיש לנקות בפעולה 

החיבור כולל פעולות הנ"ל ופריצת דופן השוחה, תיקון והתאמת "עיבוד קרקעית  
 השוחה, איתום הדופן לאחר החדרת צינור החדש ומחבר לשוחה. 

 
 

 עבודות עפר  07.07
 

 בעבודות קווי מים, קווי ביוב יש לבצע גם:  
 סלעים, בכלים מכנים מכל סוג.   חפירה ו/או חציבה בכל סוג שהוא של קרקע ו/או .א
 שתית התעלה מהודק בהידוק לא מבוקר.   .ב
 ס"מ מסביב(.   20מצע חול ועטיפת )ריפוד( חול סביב הצינורות )בעובי    .ג



61 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 ו/או סילוקם בהתאם להוראות המפקח.  הרחקת עודפי עפר ע"י פזור בשטח  .ד
נקי מהודק    מילוי התעלות: מעל ריפוד צנרת, יש לבצע מילוי התעלות בחול דיונות .ה

 הריפוד לא תהודק.   ס"מ שמעל  20ע"י מחט  וויברציוני. שכבה ראשונה בעובי  
 במשטחים וכבישי אספלט ו/או ריצוף קיימים יש לבצע:   . ו

 ניסור ופרוק משטח האספלט בהתאם לרוחב התעלה,  -     
 פרוק שתית,    -     
 ה.   –בסעיפים א  החזרת שתית והשלמת משטחי אספלט לאחר ביצוע עבודות  -     

 
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל הנזקים שעלולים להתהוות עקב שקיעות  שקיעות: 

 במילוי של החפירות לצנרת, שוחות וכו' כתוצאה מעבודותיו.  
 

אין להתחיל עבודות חפירה ללא סימון ציר החפירה וציר של כל המתקנים והאביזרים 
ועבור   דאוג "להבטחות" עבור גבהיםכגון: שוחות,  מגופים, שסתומים וכו'. יש ל

המיקום       המדויק של הקוויים ביחס לצירי הכבישים וביחס לקווי הפרצלציה. אין  
 להתחיל  בחפירות ללא אישור  המפקח.  

 
 

 שלטים סכמות, הוראות הפעלה והדרכה   07.08
 העבודה כוללת גם :      

פונקציונליים   שלטים: יש לספק ולהרכיב לכל מערכת, מגוף, ולכל האביזרים .א
      אחרים      

שבמערכת.  השלטים יהיו מפלסטיק סנדביץ' ובו ירשמו סוג ותפקיד האביזר   .ב
 )לדוגמה:  "ברז ראשי  אספקת מים" וכו'(.  

 סכמות לכל המערכות עם סימון כל הברזים, אביזר וציוד כולל מספור והסברים על                     .ג
 .  ה ברז ניתוק קומתי, פתוח וכו'(תפקידם ומצבם במצב רגיל )לדוגמ .ד
על הצינורות ידבקו מדבקות עם חצים המראים כיוון הזרימה ושם הנוזל. צבע   .ה

 המדבקות              
 לפי אישור המפקח.  החצים והאותיות   . ו
תיקי הוראות הפעלה, ואחזקה כולל:  סכמות הנ"ל, הסברים רשימת ספקי הציוד,   .ז

 ספח התחזוקה. והכל בהתאם לנדרש בנתעודות אחריות
 הדרכה, הרצה והפעלת המערכות לפני מסירתם למזמין.   .ח
 מיספור הרכיבים יבוצע בהתאם לנדרש במפרט התחזוקה. .ט

 
 מחירם ייכלל במחיר היחידה שבכתב הכמויות.  עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד, 

 
 

 שטיפה וחיטוי קווי מים:  07.09
 

ות תוך הזרמת מים  עם גמר הנחת הקווים, יבצע הקבלן שטיפה יסודית של המערכ
 ופתיחת ברזים להוצאת המים.  

 השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח.  
 מ"ג לליטר.   50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריד בריכוז   

יכוז במספר  שעות, בתום תקופה זו ייבדק הר 24תמיסה הכלור תוכנס לקויים למשך  
שעות   24  -יטר יש להשאיר את מי הכלור ל  מ"ג לל  1 – 10נקודות, אם יהיה הריכוז בין  

 נוספות.  
המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור   בתום החיטוי תרוקן ותשטף 

 מ"ג לליטר.  0.2הנותר בנקודת צריכה כל שהיא לא תעלה על 
 

 שמירת ניקיון המערכות  07.10
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ת לא לאפשר יש לסגור קצוות כל הקווים ע"י פקקים ואמצעים אחרים מתאימים על מנ
 חדירת גופים זרים לתוך הקווים.  
 שכן אין גופים זרים בקווי מים, שופכים וביוב.  לפני שטיפות ובדיקות יש לבדוק 

 
 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד, מחירם ייכלל במחיר היחידה שבכתב הכמויות.  

 
 

 בדיקה סופית:  07.11
 

ן ישלים ויתקן  לפני מסירה, הקבלן עם המפקח יבדקו סופית כל המערכות והקבל 
 לשביעות רצון המפקח.  

 
 

 תאום עבודות וגמר:   07.12
בודותיו תחת פיקוחם ואחריותם של נציגי היצרנים של המוצרים. עם על הקבלן לבצע ע

גמר העבודות, עליו להעביר אישור בכתב מהיצרן או מאחד מנציגיו המורשים שהעבודות  
 אכן בוצעו בפיקוחם ובאחריותם המקצועי.  

 אי לקבלת העבודות במקום.  נ"ל תהיה תנהגשת מכתב כ
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 מתקני חשמל  -  08 פרק

 

 תיאור העבודה  והנחיות כלליות  08.01
  

והתכניות .א הכמויות  כתב  זה,  עבודות    מפרט  לביצוע  מתייחסים  המצורפות 
חשמל ותאורת חוץ בחופים בעיר אילת, קבלן המשנה לחשמל טעון אישור   

הסיווגים התאימים לסוג העבודה    ע"י הממונה על המאור בעירייה, ובעל כל
באופן מלא   רשום   יהיה  ומאושר, הקבלן  הרלוונטי,  פי הפרק  על  והיקפה, 

  270,  2-)חשמלאות כללית א  160באים  ברשם הקבלנים כאמור, בסיווגים ה
( שניהם גם יחד. קבלן המשנה לחשמל יהיה  גם מאושר  2-תאורת רחובות א

 מעיד על כך. לעבודות חברות התקשורת, ויציג מסמך ה
 

 הנחיות ומפרטים: .ב
 

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמסמכים המפורטים להלן: 
 

פרק   .1 טכני  תת  -  08מפרט  ובקרה,  חשמל  מערכות    02פרק  -מתקני 
 ומתקני תאורה של נת"י , במהדורתו האחרונה והעדכנית .

 
דרכים   .2 למאור  עמודים  ואספקת  לייצור  מיוחד  טכני  מפרט 

הע חברה  וזרועותיהם  מעצ  בהוצאת  פלדה  או  מאלומיניום  שויים 
 . 1989  הלאומית לדרכים אוגוסט

 
 ו האחרונה.בהוצאת –חוק החשמל  .3

 
מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל, במקרה של סתירה בינו למפרטים  

 הנ"ל, המפקח יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה. 
 

הדרושים להפעלה תקינה של מתקן   מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים .ג
כדלקמן, לתקנים הישראליים,  החש לתוכניות, למפרט הטכני  בכפיפות  מל 

  - למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר    -   1954לחוק החשמל תשי"ד,   
ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה.    08פרק  
 אופני מדידה מיוחדים בהמשך.    אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק לגבי  

 
סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או שווה   .ד

 ערך טכני וכלכלי שיאושר ע"י המפקח.  
 

 כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.    .ה
 

 צוות הקבלן   . ו
ימנה  הקבלן יעסיק צוות שיש ברשותו הידע לביצוע העבודה. הקבלן   .1

אי בעל  חשמל  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  
 רישיון "הנדסאי".  

לביצוע   .2 רישיונות  של  צילום  המזמין  דרישת  לפי  למסור  הקבלן  על 
 עבודות חשמל של העובדים. 

עובד   .3 כל  לפסול  המפקח  של  זכותו  העבודה  הקבלן  במהלך  מעובדי 
 ולדרוש החלפתו באחר.  

 
 :מרכיבי העבודה .ז

שלביצו .1 חוף    ע  מדרכה/  כביש/שביל/טיילת/  תעלות/פתיחת  חפירת 
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 קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות. 
 ביצוע העתקות תשתיות .  .2
אופקית   .3 הארקה  ומוליכי  לתאורה  צנרת  והנחת  הובלה  אספקה, 

 בצינורות. מנחושת בחפירה והשחלת כבלים 
בחציות   .4 מעבר  שרוולי  והנחת  מעבר  תאי  והתקנת  הובלה  אספקה, 

 ישים. כב
אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה רגילים בגבהים   .5

 המפורטים בתוכניות, כולל זרועות. 
ע"י   .6 העבודה  ביצוע  שלבי  כל  במשך  תאורה  עמודי  על  הגנות  ביצוע 

כלול במחירי    –ודרישות הפיקוח  מעקה הגנה זמני בהתאם להנחיות  
 היחידה בהצעת הקבלן. 

והפעלה   .7 התקנה  הובלה,  אבטחהופנסי  אספקה,  מגשי  של  בשלמות 
 אורה כולל כל האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת. ת

ואלקטרודות   .8 אופקית  הארקה  מערכת  של  וחיבור  התקנה  אספקה 
 הארקה. 

ם עיריית  פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום ע .9
אילת ובעלי העסקים בחוף. לרבות ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם  

, הובלת כל הציוד המפורק למחסני העירייה או לכל מקום  לתוכניות
 אליו יורה המפקח. 

אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזיות תאורה חדשות, לרבות   .10
 יחידות קצה לבקרה ע"פ הנחיות מחלקת המאור של עיריית אילת. 

 התחברות למתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות.  .11
 ן ע"פ דרישת העירייה. שדרוג של מרכזיות קיימות, ותיקו  .12
 הקמת מתקני תאורה משולבים בפרגולות,    .13
 מתקני תאורה להארת שבילים באמצעות עיני חתול,  .14
 הכנות לחשמל ותקשורת עבור מתחמי הסוחרים,   .15
 מערכות מצלמות,   .16
 משאבות, הזנת חשמל לשירותים ול .17
 הזנות לסוכות מציל, .18
 הזנות למערכות השקייה, וקולרי מים,  .19
 ביוב. שמליים במערכת ההזנות למגופים ח .20
בהתאם   .21 המזמין(  דרישת  )ע"פ  זמנית  תאורה  מתקני  וביצוע  תיכנון 

לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שינויים, העתקות והתאמות ע"פ שלבי  
המזמ לאישור  תוכניות  להגיש  נדרש  הקבלן  וכן  הביצוע.  מראש  ין 
 לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של עיריית אילת.

בגין בדיקת בודק, ותיקון כל  מוסמך וכן תשלום  טיפול בהזמנת בודק .22
הפעלת   ביקורת  העברת  תשלום,  תוספת  ללא  שיתגלו  הליקויים 

 התאורה ומסירתה למזמין. 
 
 
 
 
 

 אישור שלבי העבודה:  08.02
כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון  

אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן  אישורו של המפקח לפני שיכוסה על ידי  
הקבלן    לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של

 או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/
יהיה לסמן, באמצעות מודד מוסמך מטעמו, את מיקום העמודים   באמצעות  על הקבלן 

המפקח לאישור סופי של  יתדות כפי שיפורט בהמשך מפרט זה. עם גמר הסימון יזמין את 
לפי    - אם לצורך  ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהת  -המיקום. מדידות נוספות  



65 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

עד לקביעת המיקום הסופי של העמודים או של ארונות. לא תשולם   -דרישות המפקח  
יתקין    -ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב    לקבלן כל תוספת כספית בגין

 הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.  
 

 אישור ציוד ונתונים טכניים:  08.03
מראש   לקבל  הקבלן  לספק  על  נדרש  הינו  אשר  לציוד  המפקח  אישור  את  מועד  ובעוד 

ישור מכון  ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם א
התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של  

ותע האנגלית  או  העברית  בשפה  הציוד  בנוסףיצרן  בדיקה.  המחשה   ודת  הקבלן  יספק 
)באמצעות תמונות או הדמיות דגם פיזי( של הציוד על מנת לקבל אישור אדריכלי. המחשה  

מנטים במלואם, לרבות היסודות, כיסוי היסודות ע"י פחים, זו צריכה להציג את כל האל 
ה, פרטי  העמודים לכל הגובה, גופי התאורה על אביזריהם, שיטת ההתקנה, שיטת הצביע

כל מידע שיאפשר לקבל תמונה מושלמת של האלמנט המותקן, לפני שהוא מותקן  החיבור ו
קבלת צו התחלת עבודה, לפי  ימים מיום    10בפועל בשטח. הפניה לאישור הציוד תהיה תוך  

המקדים עם קבלת תוכניות חתומות לביצוע. ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל  
הקבלן   יאפשר  לא  דוגמעוד  לבדוק  בכתב למפקח  אישור  התקבל  שלא  ועד  הציוד  ת 

מהמפקח. אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב  
הציו בהתאם המוצר.  או  הכמויות,  ובכתב  במפרט  למפורט  בהתאם  יהיה  שיאושר  ד 

ד המפקח באתר לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשר
 מאות לקבלת האישור. דוג

 

 אחריות: 08.04
 מיום החל להלן כמפורטבהתאן לדרישות המפורטות בנספח התחזוקה ו תהיה האחריות
 המפקח כמפורט י" ע סופית  מסירה פרוטוקול וחתימת י המזמין"ע קבלתו  , המתקן אישור

 שנים.  5 –לכבלי חשמל  .א
 שנים.  10  -גופי תאורה ורפלקטורים לתאורת לד .ב
 שנים.  10לדרייברים   - ציוד הדלקה לגופי תאורה )דרייברים(  .ג
 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.  -שנים   10 -עמודי תאורה וזרועות   .ד
 ם מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  שנתיי –ת חשמל מרכזיות ולוחו  .ה
  
 

 שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות  08.05
 יבוצעו בהתאם לתהליך הבא: השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית 

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.  .א
 ל. סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמ .ב
 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.  .ג
 חפירה בהתאם לאמור בתכניות, המפרט הטכני ובכתב הכמויות.   .ד
 במקביל לצנרת בחפירה.   Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה    .ה
 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.   .ו
 כיסוי בשכבות.   .ז
 השחלת כבלים.   .ח
 ע.  אישור המפקח לביצו  .ט
 

 סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה: 08.06
התאורה   עמודי  וגובה  מיקום  את  מוסמך  מודד  ע"י  לסמן  הקבלן  לפי  על  להציב  שיש 

מכרז/חוזה זה באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן  
עמוד במרחק  בעזרת יתדות על גבי מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן  

מ' מ מתיל חיצוני של קו    2.5 -מ' מתיל חיצוני של קו חשמל מתח גבוה עילי ו  5קטן מאשר  
 וך עילי.  חשמל מתח נמ
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 חפירות ותעלות 08.07
תת וצינורות  כבלים  להנחת  שבתכנית  - החפירות  למידות  בהתאם  תבוצע  קרקעיים 

 ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים, המידות הם נטו ללא התאים:  
 

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

 
מתחת   .ב או  מעל  מעבר  של  מקרה  בכל  הקרקע,  מפני  ממטר  פחות  לא  התעלה  עומק 

למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהיא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב 
ת הצורך, לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים במידקח.  של המפ

 בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך. 
 

  20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על   .ג
 ס"מ למטר בצינורות.  10ס"מ למטר בכבלים ועל  

 
אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות    ס"מ  40ה  רוחב התעלה בתחתיתה יהי  .ד

מפתיחת  כתוצאה  המתהווה  הפסולת  את  העבודה  ממקום  מיד  לסלק  ויש  ישרים 
 כבישים.  

 
  10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי   .ה

ד(  בנפרדים  ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמד
 ס"מ.    10בעובי של  

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

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

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או     :ביצוע החפירה .ז
שיונחו לפני  וזאת  ליסוד  יסוד  המוחזר   בין  המילוי  הכבלים.  ו/או  הצינורות  בתוכה 

ולאחר שכל העבודות הללו  וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר,  
שעוביים לאחר ההידוק נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות  

ור  ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיע  20אינו עולה על   
הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור  

 ו. ועד למחצית גובה
 

ומילוי .ח חפירה  למיניהם  :  אישור  והמצעים  המילוי  ופני  החפירה  קרקעיות  עומק 
פורט להלן טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני  כמ

 . קבלת אישור המפקח בכתב
 

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

 
 

 צינורות 08.08
 

   צינורות לתאורה .א
 . 1531מ"מ, ת"י  5.4קשיח בע"ד   PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו   110קוטר  .1
 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י    110קוטר  .2
 . 4519דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י   מגנום" שרשורימ"מ "   75קוטר  .3
 . 4519, ת"י  מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה  50קוטר  .4
 

של   .ב בקוטר  שזור  מניילון  משיכה  חוטי  יושחלו  ריקים  קצוות    8בצינורות  כל  מ"מ, 
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פית בגין  הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כס
 ביצוע האמור בסעיף זה.

 
: הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק של  הנחת צנרת .ג

הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע  
חול נקי )ים או דיונות או שווה ערך באישור המפקח( שיעטוף את הצנרת. עובי  שכבות  

ול הנ"ל ויונח סרט סימון  תואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת החהחול כמ
 על פי פרט.  

 
-קשיח, תת P.V.C: קטעי צינורות פלסטיים מסוג  קשיח  P.V.Cחיבורי צנרת מסוג   .ד

רקעיים, יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב  ק
 תקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.  בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה ה

 
לתאורהצינורו .ה תתת  פלסטיים  צינורות  מיסוד  -:  רציפים  יהיו  לתאורה  קרקעיים 

 ליסוד ללא מופות.  
 

: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים  כניסות לתאים .ו
תעלה  בעת המשיכה. קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של קיר התא או ה

 וע בכבלים.  ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפג 
 

משיכה .ז בקוטר  חוטי  שזור  מניילון  מיוחד  משיכה  חוט  יושחל  צינור  בכל  מ"מ.    8: 
קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על  

ר היחידה של  הנ"ל כלול במחי  - ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור    20יתד/מוט באורך  
 הצנרת ולא תשולם תוספת כספית. 

 
 
 
: בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות  סגירת קצוות צנרת .ח

פקקים אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג  
 . הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית –הצנרת שנקבע 

 
ולוודא כי הם נקיים  : לפני סתימת החפירה יש לבדבדיקה וכיסוי .ט וק כל הצינורות 

מפסולת 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.  
 
: לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים  ומיפויסימון   .י

הכנת   לצורך  הצינורות  קווי  של  מדויק  מיפוי  להכין  כדי  נקודות  במספר  הצינורות 
סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם  -   AS MADEתכניות הביצוע  

 שלט פח וכיתוב מתאים. 
 

 כבלי חשמל  08.09
יהיו ת  הכבלים  כבל  הכבלים  N2XY רמופלסטי  מסוג  סוג  פלסטי.  מחומר  עטיפה  בעלי 

יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. הכבלים יתאימו לת"י  
הכבלים,   547 הנחת  בזמן  התקן.  לפי  יהיו  הגידים  של  הבידוד  צבעי  האחרון.  בעדכונו 

לתוך מרכז הדל או  לתוך העמודים  הוהכנסתם  יאטום  שלא קבלן את הקצקה,  כדי  וות 
תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון  

( תכניות  האתר  למפקח  ימציא  הקבלן  קיימא.  כבלים  3בר  הנחת  של  סופיות  העתקים( 
  10וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה. כל קצוות הכבלים, בחתך של  

 מפצלת מתכווצת )"כפפה"(. , יסתיימו בממ"ר ומעלה
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 מעבר -בריכות, תאי 08.10
תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו  

 לפי תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:  
 

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

 כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט העירייה.  489
 

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.  10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  .ב
 
יורכב מ .ג גליליות טרומיות,  מתאימות לת"י    3או    2-גוף התא  מטיפוס    658חוליות 

201.1  . 
 

ק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית  בפתחים בבטון בחלהצינורות יותקנו   .ד
ס"מ מתחתית הבריכה. פתחים בבטון יבוצעו על ידי ניסור    20הצינורות יהיו בגובה  

 או קידוח בלבד. 
 

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

ס"מ. פני החצץ    20ובעובי    1בי של "צץ, עם אגרגט מירבתחתית הבריכה תונח שכבת ח .ו
 ס"מ מתחתית הצנרת.   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
תקן   בעומס    DIN1691לפי  ת"י    B125העומד  במדרכת  489לפי  המותקן  מכסה   .

מטיפוס   יהיה  פתוח  בשטח  או  "כרמל    103.2אספלט  העומד  33כדגם  מכסה  עם   "
, כדגם "כרמל  103.1. מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס 489לפי ת"י  B125בעומס 

ס"מ    50. פתח המכסה יהיה בקוטר  489לפי ת"י    D400" של וולפמן" העומד בעומס  33
בקו בקוטר    60טר  לתאים  בתאים  בקוטר    80ס"מ.  הפתח  יהיה  כל  ס"  60ס"מ  מ. 

 המכסים יכללו סמל העירייה והמערכת )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(. 
 
 ללא תוספת מחיר.  22DFפרט אדריכלי  מכסה שוחה באזורים מרוצפים יהיה לפי   .ט

 

 יסודות לעמודי תאורה רגילים 08.11
 
בגינון   .א היסוד  הקרקע    5גובה  מפני  מעל  משתלבת  ס"מ  לפני    20ובאבן  מתחת  ס"מ 

 הקרקע.  
מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון    02יציקת בטון תבוצע לפי פרק   .ב

ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין    30לפחות )  30-ב
. מ"מ מציר היסוד  5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על    3הברגים לא תעלה על  

מ"מ לגבי   10  -יסוד( לא יסטה יותר מ מקום מעברי ההספקה )במשטח המאוזן של ה 
 ציר היסוד. 

 
, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני  209.6, סעיף  812הברגים לפי ת"י   .ג

מ"מ, ינוקו מכל שומן    30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל    4הכנסתם לתוך הבטון.  
בורגי היסוד יגלוונו  חמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין.  פ-כלור-באמצעות טטרה

 מיקרון או בהתזה.  80אבץ חם 
  

 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת הבטון.    .ד
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מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של השביל או קו אבן השפה הקיים    .ה

ס"מ מתחת למפלס הריצוף.    10-ים ביסוד כאו העתידי. בשטחי ריצוף יהיה גובה הברג
יבלטו   היסוד  בורגי  גינון  שב  10בשטחי  של הקרקע. המרווח  הסופי  ין  ס"מ ממפלס 

 דירת מים. פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת ח
 

אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים    .ו
 גדולה ביותר.  כנדרש לקבלת צפיפות ה

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

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

 הברגים והתאמתם לדרישות התכנון. 
 

 עמודים וזרועות  08.12
 
  עמודי תאורה מפלדה .א

 כללי  .1
ושר ע"י מחלקת המאור  ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המא  (א)

א אילת,  עיריית  נמצא  של  הישראלי,  התקנים  מכון  ע"י  הוסמך  שר 
 תחת ביקורתו.  

ובעל תעודת הסמכה    ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן   (ב)
של רתכים הקבלן/יצרן עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים.  

 דרישות הבאות בנוגע לריתוכים:  על היצרן לעמוד ב

אושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך.  ריתוך יתהליך ה -
המוסד או המומחה ייקבעו על ידי מנה"פ בתאום עם  מח' המאור  

 של עיריית אילת. 

היצרן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של מנה"פ בתאום   -
 המאור של עיריית אילת.  עם מח'

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

 נציג המזמין  לפקח על הריתוך.  ל
כל העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני   (ג)

 הבדיקה. 
תהיה   (ד) והזרועות  העמודים  למכרז.  צורת  המצורפת  התוכנית  לפי 

.  414פי ת"י  מטר לשנייה ל  47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  
  414העמודים והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י  

וחתך  בהוצא קריטיות  על  בזרימות  התחשבות  תוך  האחרונה,  תו 
 מינימאלי. 

יריית אילת,  העמודים יכללו הכנות ל"באנרים" לפרסום בסטנדרט ע (ה)
מחזיקי   וכן  המפקח,  הנחיית  ע"פ  וצבוע  מגולוון  יהיה  כולו  המתקן 

 . דגלים
)  (ו) ת"י  לפי  יהיה  והזרועות  העמודים  וביצוע  בהוצאתו    812תכנון 

האחרונה( בהעדר הוראה אחרת, העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד  
  פנסים  3או     2יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על     -או לשניים  

בשטח   ערך(    0.22לפחות  שווה  מלבני  )שטח  לפחות  אחד  כל  מ"ר 
אחד. כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה  ק"ג כל    20.7במשקל של  

בו ליחידה אחת בהתאם  לעומס פנס אחד. בורגי היסוד לכל עמד יוצ
לשתים   או  אחת  לזרוע  מיועד  אם  בין  עמוד,  לכל  בתכנית.  לפרטים 

 יותקנו שני פתחים. 
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ום ממועד צו התחלת העבודה, יגיש הקבלן תכנית מפורטת  י  30בתוך   (ז)
יבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסודות  של העמוד, של הזרוע )כולל ח

כול מפורטים,  סטטיים  וחישובים  לעמודים  כוחות  הבטון  חישוב  ל 
הניסוי. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח רשאי הקבלן לבצע  

ם המפקח . כל המסמכים  את העמודים ואת הזרועות בתיאום מלא ע
קונסטרוקטור מהנדס  ידי  על  יוכנו  ואחרים  זה  בסעיף    המוזכרים 
 ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק מטעם הקבלן ועל חשבונו.  

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים   (ח)
ישראלים או אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון  
לעמוד   הבורג  בנתוני  פגיעה  ללא  וכיו"ב,  התבריג  העמקת  ע"י  כגון, 

 בכוח המתוכנן. 
חשבונו תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניון  להביא על  על הקבלן   (ט)

העמודים   התאמת  את  המאשרת  המזמין,  על  המוסכם  אחר  גוף  או 
ולמפרט הזה. מועד הבדיקות    812והזרועות המסופקים לדרישות ת"י  

עליו יוחלט    מח' המאור של עיריית אילתבנוכחות נציג    יתואם ויערך 
ב שינויים  וידרשו  במידה  המפקח.  הגדלת  ע"י  )כולל  הביצוע  תכנית 

 ( הם יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.  עוביים, שינוי בפרטים
והזרועות   (י) עמודים  של  והפריקה  ההובלה  הטעינה,  בזמן  להקפיד  יש 

מת העמודים תתבצע תמיד ע"י  ולהימנע מחבלות, מכות ושריטות. הר
  מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה.
אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד  

פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה,    למשנהו בזמן ההובלה. כל
אשר    הטעינה והפריקה, תתוקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המפקח,

 רשאי גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. 
ובכך למנוע  יש להקפיד על משטח ישר    באחסון ממושך של העמודים (יא)

גבי   ועל  יד השני  על  יונחו אחד  גליות בעמודים. העמודים  היווצרות 
קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. את העמודים  

מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה    יש לאחסן במקום מוגן
 לאנשים הנמצאים בסביבה  

ין לדרוש את החלפת  ט וכיו"ב יאפשרו למזמ אי העמידה בתנאי המפר (יב)
וידרשו   במידה  הקבלן,  היצרן.  של   לביצוע  התכנון   חישובי  פי  על 

)כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכיו"ב(    המזמיןשינויים בתוכנית  
ע"  יבוצעו  בתנאי  הם  לעמוד  כדי  וזאת  נוסף,  תשלום  ללא  הקבלן  י 

 המפרט, החוזה וכיו"ב. 
מאחריותו היחידה והבלעדית  ן כנ"ל כדי לגרוע  אין בדרישות מהיצר (יג)

 של הקבלן לעמודים. 
 

 פירוט  .2
מגולוונת   (א) בנויים מפלדה  יהיו  נגד  העמודים  הגנה  לפי מפרט  וצבועה 

לפי תוכניות פרטים    קורוזיה, וזרועותיהם,  פלדה  לפי מפרט לעמודי 
 לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם האחרונה. 

צלעות, שיתחברו    4ת העמוד גם ע"י  תך בנוסף לתחתיפלטת היסוד תרו  (ב)
 מ"מ לפחות.   8לעמוד לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של  

ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות וכל   -הגנה בפני שתוך )קורוזיה(  (ג)
חלקי המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים  

מוסתרים בטב.  או  ייעשה  )גלוון(  הציפוי  חמה  התקן  ילה  פי  על 
)בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים: פחים וכו': עובי    918הישראלי  
מיקרון(. ברגים    60הדרוש    918פחות )בניגוד לת"י  מיקרון ל  80הציפוי  

מיקרון לפחות. כל עבודות הריתוך ייעשו    56על חלקיהם: עובי הציפוי  
במקרים מסוימים ועפ"י  לפני הגלוון. לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן.  

תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת  
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מיקרון. הכל לפי    56-א יהיה פחות מהאלקטרוליזה, אך עובי בגלוון ל
 נספח הקורוזיה. 

תקנים   (ד) )עפ"י  המתאימים  האמצעים  בכל  מראש  ינקוט  הקבלן 
האומים של  ההברגה  אפשרות  להבטחת  אמריקאים(  או    ישראליים 

הגלוון   הבורג    -לאחר  בנתוני  פגיעה  ללא  וכד'  התבריג  העמקת  ע"י 
לוון של החלק  ק בגלעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפ

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

בשיטת   והדסקיות  האומים  גם  הברגים,  הגלוון  אך  האלקטרוליזה, 
מ פחות  יהיה  לא  זה  הברגים    56  -במקרה  וכל  יסוד  בורגי  מיקרון. 
לעירייה   יסופקו  כאשר האחרים  זה,  במפרט  כנדרש  מגולוונים 

האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג ,גוון וצבע העמוד ע"פ  
 הנחיות המפקח. 

יסוד( במקרה כזה  המפקח רשאי לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי   (ה)
מכון התקנים, טכניון    -בדה מאושרת  על הקבלן לספק אישורים של מע

מתם לדרישות התכנון. כמו כן גם  לתכונות החוזק של הברגים והתא  -
מחליד.   שאינו  מסוג  אלו  ברגים  כי  הנ"ל  המעבדות  של  אישורים 

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

 הכמויות.  
אשר ייסגר  מ"מ לפחות    6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה   (ו)

יטבלו   הברגים  חלודה.  בפני  מוגנים  שקועים,  אלן  בורגי  באמצעות 
 בגריז סמיך בחלקם הפנימי. 

ת"י   (ז) לפי  לסימון  נוסף  והזרועות:  ו  812סימון העמודים  עמוד  כל  כל 
   זרוע יסומן במספר רץ )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור.

המחובר בתא ציוד של  הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה   (ח)
 העמוד. 

 לבורג יחוברו: (ט)

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה.  -

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

 מנורה על העמוד. ממ"ר ל 2.5מוליך הארקה   -
 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.  (י)
חם   (יא) אבץ  מצופים  הם  אף  יהיו  לעמודים  והברגים  הזרועות 

 . וצבועים לפי מפרט הגנה נגד קורוזיהבטבילה 
 

בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י  
מקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר  משחה מונעת החלודה וכן האומים ב

כל בורג הבולט עם האומים. לאחר    יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על
ביוטה   והאומים  יעטפו הברגים  של האומים  סופית  ומתיחה  העמוד  יישור 
רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת  

העמוד  של  התחתון  החלק  ועל  מסביב    יסוד  בטון  ויוצק  השרוול,  תום  עד 
  30  -לפלטה ובחלקו הפנימי כ   לפלטה. על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת

 ס"מ לפני הצבת העמודים. 
 

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד   .3
כ מוגבה  הבטון  יסוד  כי  להבטיח  יש    7- יש  שבסביבתו.  הקרקע  מפני  ס"מ 

ניקוז, שימנעו חדירת ושהיי ת רטיבות במגע עם  להבטיח שיפועים וסידורי 
תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים  

כ יסופקו  והדסקיות  האומים  האומים  וכן  כאשר  זה,  במפרט  נדרש 
ם מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם  המגולווני
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היסוד   בין הבסיס לבורגי  להבטיח חיץ חשמלי  יש  יגלוונו.  ע"י דסקיות  הן 
וצינורות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של  

חות, שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד  ס"מ לפ  10מ"מ לפחות ובקוטר של    10
ון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים, האומים וחורי  הבט

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

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

 
 

 מגש אבטחה בעמוד תאורה 08.13
 במפרט הכללי(   08.09ף  )סעי
 

 המגש יהיה מבנה מפוליקרבונט דגם עיריית אילת. 
 

 . A6 ,KA10מא"ז לאבטחה יהיה  דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  .א
 
 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.   SOGEXI  מהדקי .ב

 
ממ"ר,    4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד    3/8בורג הארקה "  .ג

 הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס. לבורג
 
מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד   .ד

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

 וליך הארקה(. " ומ10ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך "  2.5*3כבל   .ה
 

 מושלם.  חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט .ו
 

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.  .ז
 

מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן  
898 IEC .סוג הציוד טעון אישור המפקח  מראש . 
 

 הארקות למתקן תאורת חוץ 08.14
 הכללי(.  במפרט 08.05)סעיף  

 
 ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

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

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

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

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט   .ב
ממ"ר. האלקטרודה תהיה    35בתוכניות. לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף   

מטר    1.5יחידות של     2מטר לפחות )  3אורך  מ"מ וב  19מפלדה מצופה נחושת בקוטר  
כסה לעומס "חצי כבד" לפי  ס"מ עם מ  60כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  

 כולל כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט בתכניות.   489ת"י 
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 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה 
 

 LEDגופי תאורה, פנסים מבוססי  08.15
 לתאורה כדלקמן:   בפרויקט זה, קיימים מספר אלמנטים

 עמודי תאורה להארת שבילים, ומשטחים.  -

 עיני חתול להארת שבילים,  -

 תאורת פרגולות,  -
בעל תפוקת אור, הספק חשמלי     LEDגופי התאורה יהיו גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  

בהתאם  נתון,  שטח  ו/או  השביל  עבור   תאורה  תכנון  דרישת  על  יענו  אשר  אור  ופיזור 
המזמ גופי  לדרישות  בדרכים.  מאור  לתכנון  התחבורה  משרד  והנחיות  ישראלי  תקן  ין, 
וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי     FULL CUT OFFהתאורה יהיו   למניעת סינוור 

 הפנסים בפרויקט זה, עיני החתול שיותקנו יבוצעו תמיד כשכיוון ההארה לשביל והגב לים.
 

 :  כולם גם יחד( –)תנאי סף ׁ   ורט להלןגופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפ
 

)יש להציג תעודת בדיקה    2.3חלק    20לי  גוף התאורה יתאים לכל  דרישות תקן ישרא  .א
 (. 20מלאה לכל דרישות ת"י 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק   .ב
 ממקורות האור וממערכת ההפעלה.

ה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית  תקנה ולהתחברות לזינ גוף התאורה מיועד לה  .ג
ייעודית   ההתקנה    –(Driver) אינטגראלית  להוראות  בהתאם  תתבצע  ההתקנה 
 המקוריות של היצרן. 

פוטומטרי .ד פיזור  עקומות  מספר  בעלי  יהיו  התאורה  גופי  סדרת  או  התאורה  ,  גוף 
שצ"פ הנדרשים בכל  ליישום דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או ה

ואיכותה התאורה  עוצמת  קיום  ויאפשרו  ותקן    אתר,  המזמין  לדרישות  בהתאם 
 ישראלי.  

)בידוד כפול( בהתאם    2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג   .ה
 . 20לדרישות תקן ישראלי  

יהיה   .ו בהתאם לדרישות תקן   IP-66בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  גוף התאורה 
 . 20ראלי  יש

וזעזועים   .ז מכאני  הולם  מפני  הגנה  דרגת  בעל  יהיה  התאורה  בהתאם    IK-08גוף 
 . IEC62262לדרישות תקן 

 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.  .ח
של   .ט הספק  מקדם  בעל  יהיה  המוצע  התאורה  מלאה,    0.92גוף  בהעמסה  לפחות 

 מתח הרשת.בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום 
 או שווה תכונות, איכות וערך.   CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  .י
 לפחות.  75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  .יא
שעות לפחות בטמפרטורה    50,000וגוף התאורה הנדרש    LEDאורך חיי מקור האור   .יב

 .70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35סביבה של  
בהתאם לדרישות התכנון. על הספק יהיה להחליף כל    3000Kאור יהיה  גוון מקור ה . יג

 גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון. 
 .   Surge – Protectionגוף התאורה יכלול מערכת הגנה  .יד
יש להגיש    –ל ידי יצרן גוף התאורה  גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית )מאושרת ע .טו

ימים ממועד צו התחלת העבודה( לבקרת תאורה כמפורט   10אישור זה למפקח בתוך  
 טכני. במפרט ה

 שעות לפחות.  100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור   .טז
או תקן אמריקאי   IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן  -אישור פוטו .יז

האישור חייב להיות מותאם    –ביולוגית( של מעבדה מאושרת  - ומקביל )השפעה פוט
 ". EXEMPTרמת "ל

שנים מעת ההתקנה כולל עלות    10תעודת אחריות מלאה מקורית של היצרן למשך   . יח
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 ההחלפה באתר. 
 תעודות בדיקה:  .יט

 . 2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי    -

ישראלי    - לתקן  מלאה  בדיקה  תבוצע  )בהעד  2.13חלק    61347תעודת  ת"י  ר 
 . IEC-61347-2-13הבדיקה בהתאם לתקן 

בד  - להתאמתעודת  ישראלי  יקה  לתקן  )הפרעות    2.1חלק    961ה 
 אלקטרומגנטיות מוקרנות(.

)הפרעות מולכות, זרמי   12.3חלק    961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי    -
 הרמוניות(. 

ישראלי    - לתקן  להתאמה  בדיקה  מולכות,    12.5חלק    961תעודת  )הפרעות 
 שינויים רגעיים(. 

 :  ISO17025ות של מעבדה מוסמכת לתקן יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלא .כ

ביולוגית( של מעבדה  -)השפעה פוטו   IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן   -
)קרינת לייזר(, בהתאם לסוג ג"ת המוצע כהגדרתו    IEC60825 מאושרת ו/או  
 בתקן הרלוונטי. 

 (.LED  -)דרישות בטיחות מנורת ה   IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן   -

בדיקה - לתק  תעודת  מכאני    IEC62262ן  להתאמה  הולם  מפני  הגנה  )דרגת 
 ( IK-08וזעזועים 

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי   -
 ,עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. LUMDATאו  IESבפורמט 

 
 ערך  נתונים טכניים של ג"ת  

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות  LEDכמות קבוצות 

  ( barבקבוצה )  LEDכמות נורות 

  ( )יש לפרט( mAאפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה )

  (mAזרם פעולה של הדגם המוצע )

  ( driver(  )כולל Wשל הדגם המוצע ) כלליהספק חשמלי 

ׁ של הדגם המוצע  LM79 פי  -( עלlmשטף אור כללי של הדגם המוצע )
( Absolute Photometry  עבור טמפרטורת סביבה )Ta=25º 

 

   40º- Ta=35ºמקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה 

  Ta=25º(  עבור טמפרטורת סביבה   lm/Wנצילות הדגם המוצע )

 
  √סימון   המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 

צירוף   על 
 המסמך  

 הערה 

מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת )במקרה שהייצור   1
בארץ  בחו"ל שהספק  כך  על  המעיד  בארץ  לספק   )

בלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן  הינו המורשה ה
 תמיכה טכנית, שירות, אספקת חלפים ואחריות.
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  √סימון   המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 
צירוף   על 
 המסמך  

 הערה 

איכות    2 אבטחת    2008מהדורה    ISO9001תעודות 
 של הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי 

  

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או   3
גופי תאורה    3,000של    –גו"ת המוצע    של התקנות

 לפחות. 

  

תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות   4
  2.3וחלק    1חלק    20המזווד לזרם המוצע בת"י    גו"ת

 כולל דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו.  

  

 קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע  5
הרכבה,  הכולל שרטוטים , הסברים, הוראות, נוהלי  

 הפעלה ואחזקה שוטפת. 

  

בפורמט     דיסק 6 פוטומטרית  עקומה  קובץ  קים  או 
IES    ו/אוLDT    וגם פלט מודפס(I-Table)    של אותן

מוסמכת   פוטומטרית  מעבדה  ע"י  חתום  העקומה 
מבוסס על ערכים    ISO17025לפי מעבדה מאושרת  

פורמט  (Absolute Photometry)אבסולוטיים    .
 . AGI32ע  חישובים בתכנה הקבצים יאפשרו ביצו

  

   הצהרת המבקש על אימות עקומות פוטומטריות  7

חלק    61347בדיקת התאמה לתקן ישראלי  תעודת   8
לנורות:דרישות   2.13 ובקרה  הפעלה  "אבזרי 

לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי   מיוחדות 
 " או לתקן בינלאומי מקביל LEDדיודה פולטת אור  

  

  2.1חלק    961אלי  תאמה לתקן ישרתעודת בדיקת ה 9
לתקן   או  מוקרנות(  אלקטרומגנטיות  )הפרעות 

 בינלאומי מקביל 

  

ישראלי  10 לתקן  התאמה  בדיקת  חלק    961תעודת 
לתקן    12.3 או  הרמוניות(  זרמי  מולכות,  )הפרעות 

 בינלאומי מקביל 

  

ישראלי    11 לתקן  התאמה  בדיקת  חלק    961תעודת 
שינו   12.5 מולכות,  לתקן  )הפרעות  או  רגעיים(  יים 

 בינלאומי מקביל 

  

או תקן    IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן   12
פוטו )השפעה  מקביל  של  -אמריקאי  ביולוגית( 

 מעבדה מאושרת 

  

או תקן    IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן    13
)דרישות   מאושרת  מעבדה  של  מקביל  אמריקאי 

  (LEDבטיחות של מודולים 
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  √סימון   המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 
צירוף   על 
 המסמך  

 הערה 

בד  14 התאמתעודת  לתקן  יקת  תקן    IEC62262ה  או 
מכאני   הולם  מפני  הגנה  )דרגת  מקביל  אמריקאי 

 ( IK-08וזעזועים 

  

או תקן    IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן    15
רעידות   מפני  )עמידות  מקביל    – אמריקאי 

Vibration test) 

  

או תקן    IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן   16
 EMC)אלקטרומגנטית אמריקאי מקביל )תאימות 

  

עובד מן המניין אצל הספק המוסמך לנושא בקרת   17
שנות   בתחום,  ניסיונו  שנות  ומס'  איכות, הכשרתו 

רו"ח  הוותק   אישור  )לצרף  בעירייה   בתפקידו 
 +קורות חיים( 

  

טכנית   18 תמיכה  למתן  המוסמך  המניין  מן  עובד 
חשמלית הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות  

ק בתפקידו ביצרן  )לצרף אישור רו"ח + קורות  הוות
 חיים( 

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית   19
הוותק   שנות  בתחום,  ניסיונו  שנות  ומס'  הכשרתו 
 בתפקידו ביצרן  )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים( 

  

 
 

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  .כא
הספק יחליף  הקבלן באמצעות  עשר שנים.  לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של  

 כל גוף תאורה שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות. 
 

 חובת אספקת מסמכים נלווים .כב
בכל  עומדים  הנתון  במשלוח  המסופקים  שהפנסים  המעיד  יצרן  הצהרת  מסמך 

המפורט לעיל, בדרישות    , בדרישות  המפרט טכני  2.3חלק    20דרישות תקן ישראלי  
ובדר החשמל  פרק  חוק  שבוצעו    08ישות   וכן  הכללי,  הבדיקות  המפרט  כל 
 האינדיווידואליות. 

 
תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק  

ישראלי   תקן  פרוט  2.3חלק    20לדרישות  עם  הנבדקים  הפנסים  של  צילום  בצרוף   ,
 . C.O.C  ,T.O.Cקות תצוגת הציוד.  עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדי

 

 מרכזיות הדלקה דגם עיריית אילת   08.16
  
 כללי  .א

המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. המרכזייה  
שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד  

זיה יהיה ע"פ תקן  מפורטת לאישור המפקח וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכ
לעיל. המ  898 יהיה כמפורט ברשימה  לפי הדרישות  סוג הציוד  בנויה  רכזייה תהיה 
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הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של עיריית אילת ודרישות  
 חברת החשמל, מחלקת חל"ב.

, מתאימה להתקנת חוץ   IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים  
 . 43629 לפי תקן

עם סגירת דלתות מתכת  המרכזייה תהיה מורכבת על יסוד בטון בתוך גומחת בטון  
 ונעילה. 

ארונות: ארון   3  -מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל
)בקר(.   קצה  יחידת  עבור  וארון  התאורה  מרכזית  עבור  ארון  חשמל,  מונה  עבור 

 " או שווה ערך מאושר.הארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ
  10  -חב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כהארגזים יותקנו על יסוד בטון. אורך ורו

ו צד  ויכלול    5  -ס"מ מכל  יבלוט מעל הקרקע   ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד 
 ברגים לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד. 

 נה נגד גשם. נעול תליה עם גגון להגהארונות יכללו הכנה למ 
וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות.    כל הברגים, הצירים, ידיות

כל חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים 
 ונעלי כבל מתאימים. 

ים. נוסח השילוט  הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברג
 יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן. 

 זמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.  יש לה
פלאורוסצנטי   תאורה  גוף  תכלול  עם    PLהמרכזייה  ברק  מגני  ומפסק,  מנורה  עם 
 נתיכים, פס אפס, פס הארקה, מהדקים כיו"ב.

לפי פרט    -BTBם דלתות מחופות בבמבוק  כל הארונות ישולבו בתוך גומחות בטון ע
 וכמפורט בכתב הכמויות.   23DLאדריכלי  

 
 הנחיות ודרישות לייצור המרכזייה: 

למפקח   להגיש  הקבל  העבודה,    30בתוך  על  התחלת  צו  קבלת  ממועד  תוכניות  יום 
יסומ  ועדכונים  הערות  מראש.  לאישור  המרכזייה  ייצור לייצור  תוכנית  על  נו 

ייצור המרכזייה. יש  קבלת אישור המפקח ניתן יהיה להתחיל ב  המרכזייה. רק לאחר
לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור המרכזיות  

 . ISO9002בפרויקט. היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן 
 

ו .1 הציוד  של  החיזוקים  מש כל  מפוליאסטר  בארגזים  יותקנו  וריין  האביזרים 
חורים  CIבקופסאות   לקדוח  ואין  אורגינליות  בהכנות  ורק  אך  יבוצע  הכל   .

 חדשים בארגזים ובקופסאות.
 

 . 918בחום לפי ת"י   כל החיזוקים יהיו מגלוונים .2
 

 הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח.  .3
 

או שווה     FGIמדגם    INBARהארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת   .4
מאושר   לפ  –ערך  ציליכמות  יכללו  הארגזים  תוכנית.  עם  י  בתאום  נדרים 

 . IP65 –עם דרגת אטימות לא פחות מ  המזמין,
 

 כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.  .5
 
 .”INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  .6

 
של     AS MADEתיקי תוכניות. האחד עבור תוכנית   2יש להתקין בדלת הלוח   .7

 של מתקן התאורה בכביש.  AS MADEוהשני עבור תוכנית  ת התאורהמרכז
 

 יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.  .8
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 ד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים. כל הציו .9

 
 פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל. .10

 
11. ( מיתוג  מ"זציוד  אחידה  מאמ"תים,  מתוצרת  יהיה  וכו'(  מגענים  פקטים,   ,

לתקן   , MERLIN GERIN ,ABB  ,SIMENS,G &Fכמפורט:  898בהתאם 
LEGRAND ,ROCKLWELL. 

 
 .  10KA –כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  .12

 
 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.  .13

 
פוטו  .14 ועין  עליFC צל  -ממסר  נגד  מתוומגעים  יהיו  מתח  כפי  ת  ומדגם  צרת 

 שמסומן בתוכנית. 
 

הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של   .15
 הארגז. 

 
16. " לפס  "0חיבורים  מוליך  כל  ברגים.  ע"י  לבצע  יש  הארקה  ולפסי   "0  "

" לפסי  חיבורים  נפרד.  לבורג  יחובר  תוכנית  0ו"הארקה"  ראה  ו"הארקה"   "
 העדכנית. הלוח בגרסתו 

 
 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.  .17

 
 

בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים    מאמ"ת .18
 של מעגלים שונים. 

 
ירידה   .19 חוק החשמל ללא  לפי  יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים  חתך החוטים 

 בחתך.
 

כנ  .20 מול  יותקנו  כבלים  לחיבור  כבל  מהדקים  כניסה    PGיסות  להבטיח  כדי 
 ישירה של הכבלים למהדקים.

 
 תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. התקנת המאמ"תים במסילות .21

 
התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית,   .22

 גוף התאורה יותקן מעל חזית הלוח. 
 

בברגים  CI סאות  רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופ .23
 עם אומים ולא בורגי פח. 

 
במצב   .24 "פקט"  מ"ז  במצמדים  נעילות  יהיו  מכסי  לא  פתיחת  "מחובר", 

 תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט". CI  קופסאות 
 

יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת.    –שילוט   .25
השלטים   הציוד    –נוסח  על  סימון  עדכנית.  תוכנית  בלתי  ראה  בטוש  יבוצע 

 מחיק. 
 

 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.  - סרגלי מהדקים  .26
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 כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח. יש לבצע  .27

 
 ע"פ תוכנית עדכנית.  -סכמות כוח ופיקוד  .28

 
 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות  .29

 
לפני תחילת    תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח  .30

 הביצוע. 
 

חוק החשמל, .31 לפי  מעודכנת  תוכנית  לפי  הלוח  לבצע  היצרן  וכללי    על  תקנים 
 המקצוע. כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח.

 
הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל   .32

 ע"י מפקח. 
 

 ארון לוח חברת החשמל  .ב
  5פאזיים מפרטינקס בעובי  - ת לוחות עבור מונים תל  2ו  בתוך תא חברת חשמל יותקנ

 (CI4) מ"מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן ארגז    450*300מ"מ. לפי מידות  
D4     3*125מפוליקרבונט עם מבטחים DIN 00   אמפר. את ארגז המבטחים יש לקבל

ל  ם המזמין במחלקת אחזקה שבחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלו
יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים. בין ארגז  D4 חברת החשמל. הארגז  

המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש  
לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה  

יציקת  ניתן לפתוח את בורגי הסגסגור בצורה שרק בעזרת כלים   יהיה  ירה. המסד 
מ"מ לפחות מעל פני הקרקע. בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור    300ון בגובה   בט

כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל. עבור    4שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי. בגודל "
יחים  הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קש

מודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה  התאים הצבין שני   לפחות.  4"
מ"מ המחוזק לדפנות הארגז    29החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון   ומפסק הראשי.

של המבטחים יותקן פס  D4 ע"י חבקים מתאימים המודבקים לדפנות. על ידי ארגז  
 מגולוונים.   3/8רגים " ב 3מ"מ לפחות עם    40*4הארקה מנחושת  

 
 התקנה  .ג

 הארונות יותקנו ע"פ תוכניות. 
בקרבת   ימוקם  המשטח  העירייה.  של  תחזוקה  לרכב  עצירה  משטח  להכין  חובה 

 הארונות  
  

 החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל. 
לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל,  

 סידור הליכים משרדיים.אחרי  
 
 

 לשלבי הביצוע  –מתקן תאורה זמני  08.17
 

 כללי  .א
מטעם   .1 מאושר  חשמל  מהנדס  ע"י  לאישור  ויוגשו  יתוכננו  התאורה  מתקני 

של   מראש  לאישור  ויוגשו  הביצוע  לשלבי  בהתאם  יערכו  התוכניות  הקבלן. 
 המזמין, ומחלקת המאור בעיריית אילת. 

ח רצף  במידה ובתחום העבודה קיים מתקן תאורה פעיל על הקבלן יהא להבטי .2
ת כל  למשך  החשכה  שעות  בכל  זה  תאורה  מתקן  של  תקין  קופת  ותפקוד 
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הביצוע. אחריות תחזוקת מתקן התאורה הקיים בתחום הפרויקט ותקינותו  
חלה על הקבלן ללא תוספת תשלום. לפני תחילת העבודות יבצע הקבלן בדיקה  

 ן התאורה והקיים בתחום הפרויקט יתקן ויסדיר במידת הצורך. למתק
א קיים מתקן תאורה בתחום העבודה יהא על הקבלן לבצע מתקן  ה ולבמיד

 תאורה  זמנית להבטחת רצף תאורה במהלך בכל שלב ושלב ע"פ התוכניות. 
מתקן התאורה הזמני יאפשר רמת התאורה מתוגברת בתחום העבודה במשך   .3

 כל תקופת הביצוע בערך של רמה אחת מעל הנדרש בתקן. 
ראש. מתקן  ק לאחר קבלת אישור המפקח ממתקן התאורה זמנית יבוצע ר .4

הקבלן   ע"י  בשלמות  ויופעל  יותקן  הקבלן,  ידי  על  יסופק  הזמנית  התאורה 
ב העבודה  תקופת  כל  לשלבי  למשך  בהתאם  המפקח  ע"פ  שיקבע  מיקום 

 הביצוע. 
יפורק   .5 הזמנית  התאורה  עבודות  מתקן  של  הביצוע  לשלבי  בהתאם  ויועתק 

   מניים וע"פ הנחיות הפיקוח.הסלילה, הגישור ולהסדרי התנועה הז
צורך בביצוע תאורה זמנית, וזמן הפעלתה יקבעו ע"י המפקח ובאישורו בלבד.   .6

 ניסוי וכיוון הפנסים.  לפני הדלקה של כל קטע יבוצע
המתקן יכלול עמודי עץ זרועות, כבלי מתיחה, עם גופי תאורה נורות, מגשים   .7

מקצועית כל עבודה שלא  וכבלים עיליים. העבודה תעשה בטיב מעולה ובצורה  
 תעמוד בדרישות, תפורק ותעשה מחדש. 

עם התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח דוגמא מכל דגם של כל האביזרים   .8
וא עומד להשתמש במשך העבודה זאת, לצורך קבלת אישור וקביעת  בהם ה

 סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים. 
לקבלן   .9 תינתן  הקבלן  הזמנית  התאורה  עבודות  לבצע  במסגרת  האפשרות 

לשימוש המיועדים  תאורה  בפנסי  אחריות    שימוש  הסופי.  התאורה  במתקן 
אביזרי ההדלקה גופי התאורה,  ושלמות  )דרייברים( תהיה    הקבלן לתקינות 

 לאורך כל תקופת הביצוע. 
בסיום השימוש בפנסים במסגרת המתקן הזמני תבוצע בדיקת התאמה ע"י   .10

ימושם החוזר במתקן הסופי. גופי  המפקח לכשירות גופי התאורה ואישור ש
 תאורה אשר לא יאושרו יוחלפו בחדשים ע"ח הקבלן ללא תוספת תשלום.  

אורה, ציוד ההדלקה והנורות תחל מיום  תקופת האחריות שתינתן לגופי הת .11
 מסירת המתקן הסופי למזמין. 

לאחר השלמת עבודות התקנת התאורה זמנית על הקבלן להזמין בדיקת בודק   .12
 שבונו. מוסמך על ח

לרבות   .13 הזמני  התאורה  למתקן  הזמניים  החשמל  חיבורי  הזמנת  עלויות  כל 
ה בתכולת  כלולים  הקבלן  ע"ח  יהיו  צריכה  בגין  חשמל  ללא  תשלום  עבודה 

 תוספת תשלום. 
פירוק   .14 הקבלן.  למחסני  ויפונה  הזמני  המתקן  יפורק  הסלילה  עבודות  בגמר 

רתו לרשות הקבלן  סופי של מתקן התאורה הזמני לרבות פינוי מהשטח והחז
 כלולים ולא ישולמו בנפרד.  

 
 עמודי עץ  .ב

. העמודים יהיו ישרים  33  -העמודים יהיו עמודי עץ אורן מהסוג המטופל בולידן ק 
קוטר   קונית.  חתוך  וראשם  אחרים  פגמים  או  סדקים  ללא  חזק  יבש  מעץ  עשויים 

באופן  ס"מ. העמוד יהיה ישר ללא "בטן"    15העמוד במקום הצר ביותר יהיה מעל  
ם יותרו בתנאי שרוחב כל אחד  שהאנך ייפול תמיד בתוך שטח בסיסו. סיקוסים בריאי

ההיקף.    1/3ההיקף, ורוחבם הסכומי באותו החתך לא יעלה על    1/6מהם לא יעלה על  
על   יעלה  לא  ואשר  5אחוז הלחות בעמודים  .  רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים 

ם יותרו לשימוש. החלק הנמצא בקרקע יצבע  חוסנו בחומר חיסון נגד מזיקים וטפילי
 בצבע בטומני. 

 יותרו סדקים רק בגבולות הבאים: 
 מ"מ.  15רוחב  .1
 עומק ¼ מקוטר העמוד במקום הסדק.  .2
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 פעמים קוטר העמוד במקום הסדק.  8אורך מקסימלי   .3
 
 

מ"מ    40סה"כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי   .4
 לכל היותר. 

 
 המפקח:בצע באחת מהדרכים הבאות בהתאם להחלטת די עץ תתהצבת עמו .ג

פלדה   .1 צינור  בתוכו  הכולל  יצוק  חיצוני  בטון  משטח/יסוד  ידי  על  יוצב  העמוד 
והידוקו   העמוד  ייצוב  כולל  בתוכו,  העמוד  החדרת  המאפשר  בקוטר  מגולוון 

 למניעת תנודות.  
הכולל, אך לא    מאורכו  1/5עד    1/6  -עמוד התקוע ישירות בקרקע ייתקע בעומק כ .2

מ ו  150  -פחות  חולית  באדמה  דבש  ס"מ.  באבני  העמוד  בסיס  יחוזק  סלעית 
 מסביב לכל עומק הבור. 

בניצב   .3 לפי מפרט מיוחד. תחתית העמוד תיחתך  יחוזק הבסיס  בוצית  באדמה 
 מעלות ביניהם.   45לצדו.  ראשו יעובד לפי שני שיפועים בזוית 

ס"מ מתחתיתו, ועליה    400בגובה    העמוד יסומן בדסקית אלומיניום, שתותקן .4
 ס"מ לפחות.  6רו. גודל הספרות שנת ייצותוטבע 

 
 כבל אווירי  .ד

הכבל יהיה מטיפוס ת.א.מ. בו התיל הנושא הנו חלק מהכבל עצמו.  התיל הנושא   .1
יהיה מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל ותנאי התקנתו. הכבל יחוזק  

 לתיל הנושא בחבקים מבודדים. 
תיל הנושא והכבל  קנה תבטיח שכל המאמצים המכנים יועברו אל הההת  שיטת .2

 יהיה משוחרר מהם לחלוטין. 
הסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על   .3

של   התחתון  בחלקה  מתאימות  כניסות  דרך  לקופסה  יוכנס  הכבל  העמודים. 
 מטה.  הקופסה, או בצדדיה ע"י כיפוף הכבל בקשת כלפי

 פורט בתוכניות וכ"כ. הכבלים העיליים יהיו מסוג ת.א.מ. חתך כמ .4
 מ'.  30המרחק בין העמודים לא יעלה על  .5
בחציית כבישים ודרכים יובטח כי מפלס הכבל מעל פני הקרקע בנקודת המתלה   .6

 מטר.  7 -הנמוכה ביותר יהיה לא פחות מ
ית המותרת  במתיחת בכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה מקסימאל  .7

 הכבל בטמפרטורת ההתקנה. לכבל הפלדה כמומלץ ע"י יצרן 
 הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק. .8
לפרטים   .9 בהתאם  הארקה  רציפות  בו  ותישמר  מוארק  יהיה  הנושא  הכבל 

 שבתוכניות. 
 

 ארגז אבטחה  .ה
ארגז האבטחה יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר הדרושים.   .1

ות בתוך הארגז והוא יכלול  ם רשת האספקה היא בכבלים, תבוצע ההסתעפא
 מהדקים ופתחים נוספים לכבלים. 

מ"מ )או מחומר אחר בתנאי שיאושר ע"י   1.5הארגז יהיה מחומר פלסטי בעובי  .2
בו מבוצעת העבודה( עם דלת   מפקח מחלקת התאורה של מע"צ באותו מחוז 

ולא    נפתחת כלפי מעלה. לפתיחה או סגירה לא יהיה צורך להשתמש בכבלים 
 ידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן הארגז.יישארו ב 

הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק. כל הברגים, הצירים וכו' יהיו מפלדה   .3
מצופה בקדמיום. הברגים, האומים ואשר האביזרים לא יתרופפו או ישתחררו  

 עקב תנודות ורעידות. 
ם ומחורים עם כל חלקי התליה  כל חלקיו כשהם מורכביאת הארגז יש לספק על   .4

 הדרושים.  
בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם כבלים ט.ב.ט בחתך   .5
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 ממ"ר לנורות ולרשת.  1.5
ברזל.   .6 או  בטון  או  עץ  עמוד  על  תלייתו  יאפשרו  אשר  חיזוקים  יוכנו  לארגז 

מ צמודים  יהיו  פרופיהחיזוקים  )או  לעמוד  בסביב  עם  הקונסטרוקציה(  ורגי  ל 
 חיזוק או סרט נירוסטה. 

 מ"מ עליו יורכבו האביזרים הבאים:  1בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל 

 אמפר עם ניתוק אפס.  6נתיך חצי אוטומטי לזרם    –אבטחה לכל  נורה  ▪

 .  SOGEXIמהדקי   ▪

 פס הארקה מנחושת.    ▪

 שלות לחיזוק הכבלים.    ▪

 ממ"ר.  2.5ט המגש עם מוליכים חיוו  ▪

ובלתי    ▪ דליק  בלתי  מבודד  מחומר  יסוד  על  למגש  יחוברו  המהדקים 
 מ"מ.   0.5היגרוסקופי בעובי 

 האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט לעיל. 
 

 המדידה תבוצע לפי שדה, כולל: פירוק/ העתקת שדה במתקן תאורה זמני   .ו
נתו  לקו, כולל העברתו ו/או התק תאורה זמני בשלמות ו/או בחפירוק שדה במתקן  

מחדש בקטע אחר בתחום העבודה לפי הנחיות הפיקוח. המדידה לפי שדה במתקן  
 תאורה זמנית. 

יחידה = שדה במתקן תאורה זמנית הכולל: עמוד עץ, עוגנים, עמודי משען, יסוד    1
כבלים   חיבורים,  אבטחה,  קופסת  פנסים,  זרועות,  פח, נייד,  הגנת  ותת"ק,  אווירי 

 חות הארקה וכיו"ב. שו
 

 תשתיות תקשורת   08.18
מפרט טכני זה הוא  השלמה למפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק לסיבים אופטיים  

 של עיריית אילת.  מפרט הנ"ל הנו חלק בלתי נפרד מחוזה עם הקבלן. 
 

 דרישות כלליות  .א
 

 מעל צינור עליון.)ראה תרשים  חתך תעלה(.  מ'  1.0-0.8הנחת קנים בעומק    .1
י.ק.ע.    50בקוטר    HPDEקנים צנרת פוליאתילן    6ת  הנח   2ו     (S.D.R)11מ"מ 

פוליאתילן   צנרת  י.ק.ע.    63בקוטר    HPDEקנים  חוט   (S.D.R)13.5מ"מ  כולל 
 מ"מ.  8משיכה 

 
 התקנת תאי מעבר מבטון   .2

ס"מ )מותנה בעומק ההנחה(, הכוללת    150ס"מ ובגובה    100)בריכות(, בקוטר  
טון במדרכה וכן יצקת עליונה    12.5טון בכביש ו    40תקרת בטון העמידה למעמס  

 ס"מ דגם עירית אילת.  60פתח 
 

 מרחק בין תאי מעבר  .3
החצייה,   צידי  משני  חציות,  ביצוע  בעת  כן  כמו  ישר,  בתוואי  ימוקמו  התאים 

 ובפניות חדות.  °90ת של בזויו
 

בריכות  .4 למקם  ניתן  לא  בהם  מסוג    במקומות  מעבר  תאי  על  לתכנן   ניתן 
A1ו/או    גמת כדו כפולה, אשר תתאים למדרכה  יצקת מלבנית  תאי בזק, בעלי 

 לכביש. 
 

  HPDEצנרת תקשורת מסוג פוליאתילן  .ב
 

 מפרט הקנים  .1
  2  -ו (S.D.R) 11מ"מ י.ק.ע.    50בקוטר    HPDEקנים צנרת פוליאתילן    6הנחת   .א
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עפ"י ת"י     (S.D.R) 13.5מ"מ י.ק.ע    63בקוטר    HPDEקנים צנרת פוליאתילן  
1531 . 

ויהיו  ים  הקנ .ב יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה, באמצעות לחץ אויר 
 . 3.13סעיף  1531+ בהתאם לת"י 0.5/-0בר   10עמידים בלחץ אויר פנימי של 

הגנה .ג יבטיח  )  הקנה  סגולית  אולטרה  קרינה  לדרישות  U.Vבפני  בהתאם   ,)
 . 499ההגנה והבדיקה כמוגדר  בת"י 

 יהיה צהוב. הקנים יסופקו בצבע שחור. צבע הפסים   .ד
 .5% – חתך הקנה יהיה עגול, מקסימום אובאליות מותרת  .ה
 . 3.12סעיף  1531רדיוס הכיפוף של הקנה, ללא גרימת פחיסה יהיה עפ"י ת"י  .ו
לקים, לא יהיו בו חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים  פני הקנה יהיו ח .ז

 הנראים בעין בלתי מזוינת וכן לא יהיה חלל בדופן הקנה. 
החי .ח בין  מקדם  אשר   כוך  התקשורת  כבל  ומעטה  הקנה  של  הפנימי  השטח 

-מ BELLCORE – 000356"בהתאם לנוהל " 0.15 – יושחל לא יהיה יותר מ 
1992 . 

חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של  השיטה להשגת מקדם   .ט
ללא   יושג  החיכוך  מקדם  של  זה  ערך  סיליקון.  בשכבת  הפנים  שטח  ציפוי 

 סיכה. שימוש בחומרי 
ביותר ממחצית   .י  , ואנכי  אופקי  בציר  הצינור  סטיית  תעלה  לא  ישר  בתוואי 

  –  1531עפ"י ת"י    –הקוטר הפנימי של הצינור לאורך שני סיבובים מהתוף  
 . 3.6עיף ס
מ"מ, העשוי מפוליפרופילן    8כל הקנים יסופקו כשהם  מושחלים חבל  משיכה   .יא

(PP המותאם לכח משיכה של  ,)חלת כבלי תקשורת. ק"ג המאפשר הש 700 
ביחס לאורך הקנה במצב    8%חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של   .יב

תסופק תוספת חוט משיכה בת    מ'  1300פריסה ישר )לדוגמא: לאורך תוף בן  
 מ' מכל צד של הקנה(.  50

 
 לכל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים: .2

 סוג הקנה עפ"י קוטרו החיצוני  (א)
 נו המסחרי הרשום שם היצרן, כתובתו וסימ  (ב)
 זהירות סיב אופטי.–עיריית אילת  – HPDEהמילים: צינור  (ג)
 טבעתית = קשיחות   S/N 64(   13.5/11מיון הקנה )יק"ע / (ד)
)  (ה) הנומינלי  הקנה  63(/)50הקוטר  של  הנומינלי  הדופן  ועובי  בהתאמה   ,)

 ( בהתאמה. 5.8(/)4.6)
 ספרור שנת הייצור ומנת הייצור. (ו)
 אורך הקנה בתוף. (ז)
 

 ול את הפרטים הבאים הקנה יכל הסימון על .3
 שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום.  (א)
 .  HPDEשם המוצר: צינור  (ב)
 .SN 64(/ 11/13.5מיון הקנה )י.ק.ע.   (ג)
 קוטר נומינלי של הקנה.  (ד)
 ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור.  (ה)
 ספרור מנת הייצור.  (ו)
 אורך רץ במטרים.   (ז)
 

 סדר הכיתוב על גבי הקנה יהיה כדלקמן:  .4
 תו תקן. ון סימ (א)
 מטר אורך רץ.  (ב)
 שנת הייצור/מנת הייצור.  (ג)
 . SN 64/ 13.5/11י.ק.ע. / 50 (ד)
 מ.ח.  – HPDE (ה)
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 קו ייצור.  (ו)
 לוגו עיריית אילת וכיתוב עיריית אילת.  (ז)
 זהירות כבל סיב אופטי.  (ח)
 שם היצרן.  (ט)
 

 מ"מ מקסימום.   7 – 5גודל הכיתוב יהיה בין  .5
 

ל   .6 ובעלי היתר    ISO 9002כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה 
 (. 1.4.1.3כמוגדר בסעיף  HPDE)צפיפות גבוהה  1531לסמן בתו תקן לפי ת"י 

 
 . 1531עיריית אילת רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י  .7

 
 הצינורות יהיו מדגם צינור:  .8

 "אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת.  (א)
 ע"מ. פלס ב"סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצר (ב)
 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ.  (ג)
 

 עיקרי ההנחיות להנחת צנרת  .9
 מ' מעל צינור עליון.)ראה תרשים  חתך תעלה(. 1.0-0.8בעומק     הנחת קנים (א)
 ס"מ.  10שכבת ריפוד חולית בת  – מתחת לקנים (ב)
לקנים (ג) בשכבות.בהתאם  -    מעל  מילוי  חומר  או  חולית  הגנה  לסוג    שכבת 

 או משתלבות.החפירה אספלט 
כמופיע בתרשים. על סרטי הסימון יהיה כיתוב    – ן  שני סרטי סימויונחו   (ד)

 "זהירות סיב אופטי" בשפות עברית אנגלית וערבית. 
 לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.  (ה)
 הקנה יסופק מגולגל על תוף.  (ו)
 ואי.  הקנה יורד מהתוף ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התו (ז)
 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבות.  (ח)
 מטר.  2הקנים יאוגדו בסרט הדבקה כל  (ט)
 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה.  (י)
  על מנת למנוע חדירת חול וגופים  -קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום  (יא)

 זרים לחלל הצינור. 
 

 אביזרי צנרת  .10
 

 מחברי צנרת )מופות( 
 ות המותאמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך: במופ שימוש
 

 יצרן "פלסים".  צבע שחור.   – "חבצלת" (א)
 הערה לפיקוח: יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות.  

 , יצרן "פלסאון" מחבר שקוף.  דו כיווני (ב)
הצינור   קצוות  שני  את  מחברים  כאשר  כי    –יתרון:  לראות  ניתן 

 מדרג. הותקנו נכון והגיעו ל
 מופות תקניות.  –יצרן אמריקאי  – JACKMOON (ג)
במידה וקיים הצורך  לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר   (ד)

 והם יתבצעו ע"י מחברים תקניים כמצוין לעיל. 
 " AS - MADEיקום  מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה "מ (ה)
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 אטמי צנרת  
וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין  שימוש באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול  

 : ו/או שווה ערך
 
צנרת לקוטר    -  COMFIT (א) )צבע "המוצץ"    50שימוש בפקקי  אדום(.   –מ"מ 

 תוצרת פלסים. 
 אטמי צנרת תקניים.  – אמריקאייצרן  – JACKMOON (ב)
את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדרול(,   (ג)

 בנוכחות המפקח בשטח.
מ' מכל צד    2  –פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ    ע ביצולאחר   (ד)

 של חיבור, עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם. 
 יש לתת דגש לשימוש באביזרי צנרת תיקנים. (ה)
לך חלק מהצנרת בתוואי הינה לשימוש עתידי והחשש הוא כי במידה    כידוע (ו)

צנרת תיקנים, הצנרת תיס  יעשה שימוש באביזרי  יהיה  ולא  ובעתיד לא  תם 
 ניתן להשחיל או לנשוף את הסיבים האופטיים. 

הטכני   (ז) המפרט  עפ"י  המחויבות  הבדיקות  לשאר  במחברים    - מעבר  שימוש 
 וואי לאחר ביצועו.ואטמים תיקנים  הינו תנאי לקבלת הת 

 
   תאי מעבר ותאי חיבורים .ג

 מפרט טכני והוראות התקנה
 

 תאי מעבר 
 

 תא מעבר גלילי )בריכה(    .1
בקוטר  איהת גליליים  יהיו  מכסי    100ם  עם  ו    40ס"מ,  בכביש  טון    12.5  –טון 

 במדרכה.
ס"מ . עובי    60ס"מ עם פתח כניסה    100קוטר המכסה )יצקת דגם ע. אילת( הינו  

ביצוע    20  – המכסה   יאפשר  המכסה  המפקח(.  קביעת  )עפ"י  עגול/מרובע  ס"מ 
 התאמה לגובה הרצוי.

  100  –ס"מ ו    50אם לעומק החפירה בגבהים של  התא יורכב מחוליות גליליות בהת
 ס"מ.

פתחים    2  –מ"מ  ו    50פתחים בקוטר    6בחוליה התחתונה יוכנו במפעל הבטון ,  
 עט צד המדרגות(. מ"מ בשלושה צדדים )למ 63בקוטר 

 
)גוב(   .2 מלבני  במדרכות    -תא מעבר  צפוף מערכות,  לשימוש בשטח  עירוני.  תוואי 

 עירוניות  
 בזק. סטנדרטלפי  – 1A, 2Aתא 

 טון   40טון/ 12.5חלקים, לעומס  3מכסה יצקת מלבני דגם עירית אילת, 
 המכסים יהיו מדגם יצקת:

 "עירית אילת" של חברת "יציקת המפרץ". 
 "עירית אילת" של חברת "וולקן" בע"מ. 

 
 באישור המפקח בלבד – Pתא מעבר מדגם  .3

 .ס"מ )רדימיקס( 95ס"מ )וולפמן(.  80ס"מ, גובה   61קוטר  
 דגם "עירית אילת"     Pמכסה ומסגרת יצקת ברזל לתא  

 
 תאי מעבר גלילי )בריכה(  .4

ליות יבוטן  התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה. החיבור בין החו
 בדופן הפנימית והחיצונית. 

 ס"מ.  20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ותפוזר עליו שכבת חצץ בעובי 
 דיפון בשכבות חול, כולל הרטבה והידוק. נית של התא יתבצע  בצמוד לדופן החיצו
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 התא ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצוינים לעיל.  
 

"אמבטיה"   .5 מסוג  יהיו  מרוצף  באזור  הנמצאים  המעבר  תאי  של  המכסים  כל 
 22DFויאפשרו ריצוף בתוך המכסה בהתאם לפרט אדריכלי  

 

 
 : DALIמבוססת דאלי  לתאורת רחובות VEmeshתקשורת אלחוטית  .ד
 

יחידות   -  VEmesh DALI Bridge Nodeמסוג     -  DALI  -יחידות קצה אלחוטית ל
גופי תאורה דאלי, תוך חיבור לממשק ה של הדרייברים    DALI  -אלה ישולבו בתוך 

 (. נדרשת יחידה אחת בכל מנורה.Osramאו    Philipsמתוצרת    DALI)למשל דרייברים  
 

פשוטה   לכ  -ההתקנה  מתח  חיבור  לדרייבר. ACניסת  חוטים(  )זוג  דאלי  וחיבור   ,
בהתקנות אופייניות אין כל צורך באנטנות חיצוניות, או בקדיחת חורים העלולה לפגוע 

 באחריות יצרן )מקל משמעותית גם על ההתקנה(. 
 

נורות  כל יחידת קצה מהווה גם ממסר ליחידות הנוספות, קרי אלה המותקנות בכל המ
 למספר המנורות בפועל בהתקנה. בהתאם  - ות הכולל הנדרש בטווח. מספר היחיד

 
 ( datasheetראה    -)לפירוט    DALI Bridge Nodeיחידת קצה אלחוטית    -פרמטרים   

 
 

 ערך אופייני  פרמטר

  V - 50/60 Hz 305÷85 מתח 

  mW 350÷250 צריכת הספק אופיינית 

  C˚ 70÷10- טווח טמפרטורה בעבודה 

  C˚ 85÷40- טווח טמפרטורה באחסון 

  95%÷5% לחות 

Altitude non-operating / operating  0÷40,000 feet / 0÷10,000 feet  

 שעות  100,000 מעלות  71  -אורך חיים ב

 / min. 90% survivals MTBF 
modeling  

 
 .TCP/IPממשק  , עם  DALI Gateway VEmeshמסוג    -   DALI  - רכזת אלחוטית ל

 
, והיא DALIרות דאלי, ללא בקר  שוריות הנדרשת לכל מנורכזת זו מאפשרת את הקי

, המאושרות ע"י משרד VEmeshמבצעת זו באופן אלחוטי, תוך שימוש בטכנולוגית  
 התקשורת. 

 
לטובת חיבור לאינטרנט באמצעות כבל רשת    TCP/IPהרכזת המוצעת כוללת ממשק  

 רנט זמין. סטנדרטי, או באמצעות חיבור למודם סלולרי באתרים בהם אין אינט 
 

 16,000לכל רשת תאורה מספיקה באופן עקרוני רכזת אחת. רכזת בודדת תומכת בעד  
מנורות(.   1,000-2,500מנורות דאלי )בפועל, קיימת העדפה בהקצאת רכזת אחת לכל  

המערכת יודג אמינות  גם  כך  יותר,  גדולה  בהתקנה  הקצה  יחידות  שכמות  ככל  כי  ש 
 גדלה. 
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מיוח  במיקום  צורך  כל  ניתן להתקינ אין  של הרכזת.  לחלק ד  בכל מקום בסמיכות  ה 
 מיחידות הקצה האלחוטיות. 

 
יודגש כי ניתן להוסיף מנורות להתקנה בהתאם לקצב ההתקדמות הפרויקט )גם אם 

 א כל צורך בהחלפת הרכזת. מבוצע בשלבים(, ולל
 

        
 
 
 
 

 ( etdatasheראה  - )לפירוט    DALIרכזת אלחוטית  -פרמטרים עיקריים 
 

 ערך אופייני  פרמטר

  C˚ 70÷10- טווח טמפרטורה בעבודה 

  C˚ 85÷40- טווח טמפרטורה באחסון 

  95%÷5% לחות 

Altitude non-operating / operating  0÷40,000 feet / 0÷10,000 feet  

 שעות  100,000 מעלות  71  -אורך חיים ב

 / min. 90% survivals MTBF 
modeling  

 
 
 

 הערות  ךער פרמטר

 לעבודה בישראל  MHz 917÷915 תחום תדר 

 אופייני   dBm 15+ הספק מוצא 

 אופייני   dBm 103- רגישות 

  (CE/US)  47/51 מדלג תדר 

 MOC ISM 0.9 אישור משרד התקשורת  סטנדרטים 
GHz regulations 

מאפשר עבודה עד     20עד  מספר   Hops)דילוגים( 
ק"מ    4 -לרדיוס של כ

  -מטר ל 200)בהנחת  
)hop 

מספר רשתות  
סמוכות נפרדות  
 שניתנות להפעלה 

250   
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 ספק כוח

 ערך אופייני  פרמטר

  Micro USB-B מחבר

  5V +/-0.25V מתח מוצא 

  mV p-p 80 אדוות מתח )מקס( 

  1,000mA זרם מוצא )מינימלי( 
 

 ממשקים 
 

 סוג מחבר

  Micro USB-B מתח 

 TCP/IP (100Mbit/s) תקשורת 
 

 
 רשימת רכיבים:סיכום 

 
 להתקנה בפנס.  DALI Bridge Nodeיחידת קצה אלחוטית  .1
 להתקנה בפילר קיים או בנפרד: .2

 אופציונלי או בארון פילר קיים ל התאורה.  80X100פילר במידות   (א)
 TCP/IP  ממשק, עם VEmesh DALI Gateway (ב)
בקר תקשורת  עם שתי כניסות לפחות ויציאה לתקשורת עם מרכז   (ג)

או בקר קיים של מערכת הבקרה   ICSמודם מטיפוס הבקרה קווית או 
 .MODBUSבפרוטוקול 

 ספק כוח לבקרים  (ד)
לגיבוי מערכת תקשורת במצב של חוסר זינה ומשלוח   UPSמערכת מיני    (ה)

 התראה למרכז הבקרה. 
 

ליחידת הקצה הקרובה   300-400מטר  טווח אופייני מרכזת 
 ביותר 
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 כללי   -אופני מדידה ותשלום   08.19
  

המתאים והנוגע של המפרט הכללי,    00-ו   08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   .א
בכתב  הנקובים  היחידות  במחירי  כלול  הכמויות,  שבכתב  המתאימים  לסעיפים 
הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. 

המש ו/או  הנזכרים  והעבודות  הפריטים  בתכניות  כל  הרשומים  ו/או  ורטטים 
ות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע  ובמפרטים כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמוי

בדיקת   השונים:  היחידה  במחירי  כלול  להלן  המוזכר  כל  לעיל,  האמור  מכלליות 
המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הם באחריות ועל חשבון  

והעיכובים   מהדקים הקבלן  קיים;  אספלט  של  פתיחה  מכך,  להיגרם  העלולים 
קרקעיים קיימים; חציבות;  - פירת ידיים בקרבת קווים תתלמיניהם; חוטי משיכה; ח 

 כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי. 
  
פיצול העבודה שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן   .ב

 יחידה.  עקב שלבי הביצוע של השבילים לא יגרמו לשינוי מחירי ה 
 

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

 זרת ניטים(. העמודים בעזרת )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בע 
 

 תכנון במקומות שהוא נדרש לעיל.  .ד
 

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה   .ה
במחירי   יכללו  אלו  סעיפים  מחירי  המזמין.  רצון  לשביעות  ופועלת  תקנית  בצורה 

 ם הרשומים בכתב הכמויות.  הסעיפי
 
 

 פריטים לתשלום   08.20
 ל פריט ופריט יהיו כדלקמן:  לום שיש לבצע במסגרת כאופן המדידה ופרטי התש

 
המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל    חפירת תעלות: .א

וכיסוי  ריפוד  כולל  ופנאומטיים במידת הצורך  סוג קרקע באמצעות כלים מכאניים 
מכסימלית  ס"מ עד לקבלת צפיפות    20חול, מילוי החפירה סתימה והידוק בשכבות של  

ו וסילוק עודפי  . החזרת השטח לקדמותMOD AASHTOלפי   %95לשיעור הדוק של 
המפורט   לפי  הכול  לאזהרה.  פלסטי  סרט  והנחת  אספקה  כוללת  העבודה  אדמה, 

  במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין. 
 המדידה לפי מטר אורך .

 
 
כביש .ב כ   :פתיחת  צינורות  הנחת  לצורך  קיים  כביש  ולל פתיחת 

כב ושבירת  בעזרת  חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך  ישר(  )בקו  בטון  או  אספלט  יש 
מכשירים מכאניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי  

הנדרשים    CLSMבסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט כולל  
ורט במפרט הטכני.  המדידה  נים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפאו מתוכנ 

 כולל המילוי החוזר בהתאם לפרט. לפי מטר אורך
  
מדרכה/שביל .ג הנחת   :פתיחת  לצורך  קיימים  מדרכה/שביל  פתיחת  כולל  המחיר 

צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה  
יל והחזרת המצב  לקדמותו  י הנחת סרט פלסטי, תיקון המדרכה או השבהידוק וכיסו

 הכול כמפורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך. כולל מצעים,  
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המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה    :צינורות מגן מובילים לכבלים .ד
והשח כולל אספקה  ומופות  חיבורים, אטמים, פקקים  כל האביזרים,  חוט  כולל  לת 

 מפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית. מ"מ לפי ה  8ניילון שזור למשיכה 
 המדידה לפי מטר אורך. 

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

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

  
ביקורת למעבר כביש    :מעברי  תא .ו והצבת תא  הובלה, אספקה, חפירה  כולל  המחיר 

 כולל:  
 . 489מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י  .1
 . 658המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י  חוליות לתא  .2
 תקרה לתא מעבר.   .3
 הכנת צנרת כניסה לתאים.   .4

 
בתחתית  מות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ  המחיר כולל חפירה, התקנת התא סתי

 התא הכל לפי תכניות פרט  
 

   מחיר היסוד כולל את כלח המפורט קודם לכן במפרט  יסודות לעמודים: .ז
 

השחלתו    :קרקעיים-תתכבלים   .ח או  תעלה  בתוך  כבל  והנחת  אספקה  כולל  המחיר 
הצ גלילת  ההדלקה,  ובמרכז  בעמודים  תא  בכל  הכבלים  וסימון  שילוט  ינור  בצינור 

העמודים.   מרכז  בין  נטו  יימדד  הכבל  אורך  הטכני,  המפרט  הנחיות  לפי  והנחתו 
אורך.   מטר  לפי  תרמופלסטיקרקעי-כבל תתהמדידה  כבל  תת  :  להתקנה  -כמפורט 

 לפי ת"י.    N2XYקרקעית מסוג 
 

גלוי כמפורט  כמפורט בכתב    :כבל נחושת שזור .ט אספקה והתקנת כבל נחושת שזור 
 הכמויות. 

 
המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות   :ה )פנסים(גופי תאור .י

לגופי תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה. כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונת. 
כבל   והתקנת  הספקה  ל  N2XY 3*2.5כולל  כולל    -1000-ממ"ר  העמוד  בתוך  וולט 

כיסויים צינורות ובכלל זה  חיבורי החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר
 אסבסט בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי יחידה . 

 
 מטר.  5מחיר כולל קופסאת ביטון, וכתב מרותך המעבדה באורך של    -עיני חתול 

לפרגולות תאורה  הפרגולה    –  גוף  לעמוד  והחיבור  העיגון  מערכת  את  יכלול 
 ויקט זה. המוגדת בפרקורוזיה, ויתים לאוירה  מ  הגנה    נספחמפלדה, גילוון ע"פ  

 
 

המחיר כולל בסיס מפוליקרבונט, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי    :מגשי אבטחה .יא
  כולל מ"ז חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט.

 המדידה לפי יחידה. 
 

המחירים של כל הפריטים המפורטים לרבות אספקה לאתר    :עמודים וזרועות מפלדה .יב
ן וכן כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה,  העבודה או למחסן המזמי
רך בדיקת הסגסוגת וכו' כולל צביעת העמודים והזרועות בגוון  את הדוגמאות כגון לצו

 ת המוגדרת. עליו יורה המפקח, גילוון ע"פ נספח הקורוזיה, בהתאם לאוירה הימי
 עמודים רגילים   (א)
 זרועות יחידות וכפולות  (ב)
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 שרשרת לדלת תא אביזרים.  (ג)
 

: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור,  זרועות
לדרישות   בהתאם  הזרועות  בדיקת  ואת  הסימון,  את  הגלוון,  את  הצביעה,  את 

כשהזרועות   ביחידות,  המדידה  זה.  כפולה(,  מפרט  או  )יחידה  סוג  לפי  ממוינות 
  E).והבליטה    Hובציון האורך )הגובה

רגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי  בזרועות ובבו  כל פגם בעמוד,
הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם  

 לפסול את הפריטים הנ"ל. 
 

 חשמל ועבודות במתחמים פרטיים: חיבורי .יג
ת ללוח  המחיר כולל את כל הנדרש לחיבור, כולל תיאום מול בעלי הנכס, התחברויו
ר מהנדס  חשמל קיים, התקנת מא"זים ע"פ כמות השקעים הנדרשים, קבלת אישו

 בודק. מחיר הצנרת והכבילה ונקודות החיבורים יחושב בנפרד. 
 

 ושירותים ציבוריים וסוכות מציל: חשמל להזנות משאבות מגופים חיבורי .יד
ל מערך  המחיר כולל את כל התיאום ההנדסי מול עיריית אילת וחברת החשמל, כול

בשירותים, וכן  התאורה בלדים מוגני מים בתוך השירותים, לוח חיבורים מקומי  
וכל   וארון,  הלוח  יסוד  הלוח,  כולל:  קבלני,  ביצוע  תכנון  למשאבות,  חשמל  לוח 

ב החשמלי  ומסירה  הציוד  הלוח,  לתקינות  בודק  מהנדס  אישור  וקבלת  תוכו, 
 מושלמת לעיריית אילת. 

 
 

 :גורטלויזיה במעגל ס מצלמות .טו
המתאימים  ,מותהמצל  מחיר בסעיפים  הכמויות  כמפורט  ארון  גם    כולל  ,בכתב 

מ"מ, כולל שקע חשמלי,    800*600*  300במידות     IP-65פוליאסטר אטום ברמה  
תאורת פנים, כל הנדרש להפעלה מלאה, יסוד ומנעול סטנדרט של עיריית אילת  

-Sהקלטה  , מכשיר    HIKVISION DS-2CD2685FWD-IZS)מאסטר(, מצלמת  
7604NI-K1(B)  רכזת  ,Aruba 2530-8G-PoE+ Switch  כריזה שידור  מכשיר   ,

BARIX Annuncicom 200  50, רמקול כריזה חיצוני מוגןW   . 
 
 

 מסגרות חרש  -  19פרק 
 

 כללי  19.01
 תכולת העבודה .א

   להלן: עבודת הקבלן כוללת, בין השאר את כל האמור
הסטטית   .1 הסכימה  לפי  והסיכוך  הפלדה  קונסטרוקציות  של  מפורט  תכנון 

 על פי התכניות.    ( Shop Drawings) המצורפת ותכנון בית מלאכה
 . המפקח על ידיאישור התכנון הנ"ל   .2
 יצור כל מכלול קונסטרוקציות הפלדה.  .3
אספקה והרכבה של פלטות מתכת ו/או אביזרים מתכתיים הדרושים לעיגון   .4

בטון בשלב יציקת הבטונים כולל פיקוח על מקומם של כל אביזרי העיגון  ב
 לפני ובזמן יציקת הבטונים. 

לאתר .5 הפלדה  קונסטרוקצית  מכלול  כל  של  העבודה,    -אספקה  המתקנים, 
יי לצורך  הדרושים  העזר  ואמצעי  הציוד  של  החומרים,  והקמה  בשטח  צור 

עיג  ברגי  קביעת   תכלול  העבודה  קונסטרוקציה.   (Anchor bolts)ון  פלדת 
של מרכיבי פלדה    (Grouting)בבטון, דיוס    (Inserts)מוטות קשר תותבים  

 ולוחות )פלטות( בסיס וכו'.. 
 הרכבת הקונסטרוקציה באתר )כולל כל התמיכות הזמניות הנדרשות(.  .6
לפי  הגנה אנטיקורוזיבית לקונ .7 פלדה  יש לזמן    הקורוזיה.  נספח סטרוקצית 

של   בהתראה  הפיקוח  החלקים  י  3את  את  לבדוק  לפחות  מים 
 טרוקציה  במסגריה לפני מסירתם ללמפעל גלוון או/ו מפעל צביעה. והקונס
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במקביל להזמנת הפלדות )פרופילים ופחים( שיעשה הקבלן לצורך הפרויקט,   .8
יבקש הקבלן מיצרן הפלדה או מהספק שיעביר לו בהקדם )בפקס או בדואר  

( להתכות  הטיב  תעודות  את  הרלבנטיות.  Heatsאלקטרוני(  להגיש  (  יש 
תעודות אלה יועברו    לאישור הפיקוח.   EN 10204, Type 3.1תעוזות בחינה  

זמין לצורך בדיקה ואישור, והמשלוח של הפלדה מחו"ל או לאתר ייעשה  למ
 רק לאחר שהקבלן יקבל מהמזמין אישור בכתב להתאמת הפלדה לייעודה. 

מסמכים של הספק עבור  מודגש בזאת שהקבלן חייב להגיש לאישור המנהל   .9
שירכוש   הפלדה  רכיבי  של  כל  הטכניים  הנתונים  כל  עם  ומחו"ל,  מהארץ 

י תחילת הביצוע, והקבלן לא יתחיל לעשות כל פעולת עיבוד ללא  החומר, לפנ
 אישור זה. 

כל הריתוכים של הקבלן במפעל ובאתר ייעשו ע"י בעלי מקצוע עם תעודות   .10
 שעברו הסמכה. 

מתכו  .11 מהנדס  מעסיק  )מטרלוגהיזם  מומחה  דרישות  ת  בכל  לעמוד  יש   .)
 המפרט של היועץ ולקבל את אישורו.  

הן   .12 ביצוע העבודה במפעל  הקבלן יספק אישור ממעבדה מאושרת לבדיקת 
והן   הריתוכים  איכות  מבחינת  הן  הריתוכים,  לביצוע  ההכנות  מבחינת 
היזם   של  זכותו  לזה  בנוסף  הנכונים.  בחומרים  והשימוש  הדיוק  מבחינת 

 ן הביצוע במפעל או באתר במהלך ביצוע העבודה. ר ולבדוק בכל זמלבק
של   .13 הביצוע  אופן  על  טכני  מפרט  למזמין  הקבלן  יגיש  העבודה  ביצוע  לפני 

זמניות,   תמיכות  הרכבה,  הובלה,  היצור,  לגבי  הן  הקונסטרוקציה  רכיבי 
 אמצעי הבטיחות וכו' בצורה מפורטת. 

שינו  .14 לדרוש  להעיר,  הזכויות  כל  יש  עלמזמין  תיקונים,  של  יים,  שונה  יבוד 
 הפרט וכו', בכל נושא ונושא ללא עוררין. 

על הקבלן לטפל בכל הדרישות להובלת אלמנטים חורגים בכבישים, לתאם   .15
תמרורי   העמדת  זמניות,  ותמיכות  תנועה  הגבלות  והמשטרה  הרשויות  עם 

 אזהרה, מעקות וגדרות בטיחות. 
המבנה  התארגנות על יד  על הקבלן להיות בקשר עם המפקח לקבלת שטח   .16

התת   והמערכות  הצנרת  מצב  את  יבדוק  הקבלן  כך.  על  אישור  ולקבל 
קרקעיות והעליונות הקיימות בתחום הפעילות שלו ויטפל בפתרונות בכפוף  

 למצב הקיים.
האפשריות   .17 העבודה  ושעות  המועדים  על  הגורמים  כל  עם  יתאם  הקבלן 

ולל  המוזכרות לעיל כלהרכבת הקונסטרוקציה. הקבלן ישא בכל ההוצאות  
 הסדרי תנועה, בטיחות וכו'. 

 
 מוקדמות טכניות .ב

לעבודות מסגרות חרש    19כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק   .1
של הועדה הבינמשרדית המיוחדת של משרד השיכון, מע"צ, משרד הבטחון,  
האחרונה   ההוצאה  הכמויות,  ובכתב  המיוחד  במפרט  אחרת  צויין  לא  אם 

2000 . 
י מיטב הכללים והנוהגים המקובלים במקצוע ועל ידי  בודה תבוצע לפ ע  כל .2

ויענו לדרישות   בעלי מקצוע ממדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות 
 . 19. הסיבולות כמפורט בפרק  127לפי ת"י 

לפני   .3 לתוכניות  כל חלקיו בהתאם  על  למידות המבנה  יהיה אחראי  הקבלן 
התאמה, ולפי  -אי  מידות. במקרה של היצור יבצע בדיקה בשטח לאימות ה 

מתכולת   כחלק  הנדרשות,  ההתאמות  את  הקבלן  יבצע  המזמין,  הנחיות 
 העבודות וללא תשלום נוסף. 

 
 תקנים ישימים .ג

 . 1998דצמבר  -, חוקת מבני פלדה 1חלק    1225 -התקן הישראלי 
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 הגנה מפני שיתוך   – 2.1-2.5, חלקים  1225תקן ישראלי  
 חם.לגלוון   918תקן ישראלי 

 לקביעת חוזק הפלדות.  630-1980ISO-הבינלאומי התקן 
 לקביעת חוזקי הברגים. 898/1-1978ISO-התקן הבינלאומי 
 לקביעת חוזק האומים. 898/2-1980ISO-התקן הבינלאומי 

 (.BSהתקן הבריטי לפלדה )
 

בפלדה  לבנייה  האמריקני  המכון  של  ופרסומים   תקנים 
(American Institute of Steel Construction): 

AISC: Manual of Steel Construction, Load and Resistance Factor Design, 
Second Edition (1994). 

AISC: Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges. 

AISC: Specifications for Structural Joints using ASTM A325 or A490 
Bolts. 

AISC / Lincoin: Welding of Steel Bridges 

 :(American Welding Society)פרסומי האגודה האמריקנית לריתוך 

ANSI/AWS DI.-57: Structural Welding Code D1.1-92. 

 

 פרסומי האגודה האמריקנית לבדיקות וחומרים 
(American Society for Testing & Materials): 

ASTM A36/A36M-88D: Specification for Structural Steel. 

ASTM A53-88A: Steel Pipe (galv.) Zinc Coated Welded and Seamless 
black and hot-dipped. 

ASTM A108: Cold Finished-Carbon Steel Bars and Shafting 

ASTMA120-84: Pipe, Steel, Black and hot-dipped Zinc Coated (galv.) 
Welded and Seamless, for ordinary uses. 

A123-89: Zinc Coatings, Rolled, Pressed and Forged Steel Shapes, Plates, 
Bars and Strip. 

ASTM A134-74: Electric - Fusion (ARC) – Welded Steel Plate Pipe (Sizes 
16 in. and over). 

ASTM A153-82(87): Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware. 

ASTMA283-75: Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel 
Plates of Structural Quality. 

ASTM A32588־AEL: High Strength Bolts for Structural Steel Joints 

 

 גרמניים  DINתקני  .ד

- וה  AWS-, הAISC-גרמניים במקום התקנים של ה  DINניתן לפעול על פי תקני  
ASTMמפקח, בכפוף לאישורו של ה . 

 

 איכות  תבקר 19.02
 ביקורת .א

יהיה אחראי   .1 החומרים, לייצור בשטח  טיב  על    לבצע בקרת איכות  הקבלן 
(Fabrication)    במפעל ה(Manufacture)ולייצור  זאת,  עם  שומר    מפקח , 

הזכות   את  החומרים,  לעצמו  של  איכות  את  להבטחת  או  בשטח  הייצור 
וטיב  הייצור במפעל בכל מועד שהוא במהלך העבודה כדי לוודא שהחומרים  

המקובלים   ביותר  הטובים  הייצור  ולנהגי  למפרטים  בהתאם  הם  העבודה 
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(Best shop practices)לגבי העבודה לא תפטור את    מפקח. הביקורת של ה
ולאיכות העבודה בכל  הקבלן בשום צורה ואופן מאח ריותו המלאה לדיוק 

הפרטים; שגיאות או תקלות שיתגלו במהלך הייצור בשטח או הייצור במפעל  
 ידי הקבלן על חשבונו.-וכל חומר שיימצא פגום יתוקנו על

: נוהל הכיול יהיה כפוף  (High Strength Bolting)ברגים ברמת חוזק גבוהה    .2
 . מפקחלאישורו של ה

כל   .3 הריתוך  ע    הבקרהריתוך:  )עבודות(  מפרט    תבוצעל  לדרישות  בהתאם 
AWS D1.1  ומים  וכמתואר בתכניות/שרטוטים. כל הריתוכים שיימצאו פג

 ן. יוסרו ויוחלפו בריתוכים תקינים על חשבון הקבל
על .4 תבוצענה  הבדיקות  כקבלן - כל  שתפעל  מוכרת  מעבדה  של  -ידי  משנה 

ה לאישור  בכפוף  הביקורת  מפקחהקבלן,  עלויות  כל  על  .  יחולו  והבדיקה 
 הבדיקות המתוכננות.  מראש על מפקח הקבלן. הקבלן יודיע ל 

 

 הסמכת רתכים  .ב
  AWS D1.1ישות מפרטנו והוסמכו בהתאם לדר רתכים יהיו כאלה שנבח .1
בעלי הסמכה    -)במידה ויידרש ריתוך תת מימי(, ובנוסףISO 15618- 1,2  -ו  .2

 של חברת החשמל. 

 

 Millבדיקות  .ג

בדיקות   ביצוע  לצורך  הדרושות  ההכנות  פי    Millתתבצענה  שעל  החומרים  לכל 
בתקני   לעמוד  נדרשים  תקן  ASTMהמפרט  לפי  בחינה  תעודות   ועם 

 EN 10204, Type 3.1 . 
 

 הגשות 19.03
 דו"חות בדיקה .א

 Mill-( עותקים של הדו"חות של בדיקות ה 2שני )המפקח  הקבלן יגיש לעיון ואישור  
ה זה.  לפרק  בכפוף  שסופקו  החומרים  כל  את    מפקחלכיסוי  לעכב  רשאי  יהיה 

- האישור הסופי של החומרים בבית המלאכה עד לאחר שהדו"חות של בדיקות ה
Mill  ושרו. נקראו וא 

 
 תעודת רתך .ב

תעודות ריתוך עבור כל רתך כולל שם הרתך, השם והתואר של    מפקח יש להגיש ל
הד סוגי  הבחינה,  את  שערך  הבחינה  האדם  תוצאת  הריתוכים,  מיקומי  גימות, 
על   לכך,  בנוסף  הבחינה.  סוג    הקבלןותאריך  בביצוע  הועסק  רתך  שכל  להצהיר 

( הוא הוסמך במהלך שלושת  לו  החו3הריתוך  אף  (  ועל  למרות  דשים האחרונים. 
 שומר לעצמו את הזכות לבחון את הרתכים באתר העבודה.  מפקחהאמור לעיל, ה

 
 רותתיעוד/רישומי ביקו .ג

יגיש תיעוד/רישומים של ביקורות הריתוך ל . בתיעוד יש לכלול את  מפקחהקבלן 
ומיקומי   הריתוכים  תאריך  והרתך,  הביקורת(  )עורך  המפקח  של  שמותיהם 

 . החיבורים
 
 

 נוהל ריתוך .ד

במקרים בהם יותר ריתוך בשטח יש להגיש לאישור נוהל כתוב מפורט עבור כל סוג  
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העבודה. יש לכלול זיהוי של כל סוג חיבור, ממדים,    לפני תחילת  (Joint)של חיבור  
של   והגודל  הסוג  הריתוך;  תהליך  של  זיהוי  )טולרנס(;  סבולת  ושיעורי  פרטים 

, הגז וכדומה, זרם ומתח )עם שינויים כנדרש עבור  (flux)האלקטרודות; סוג השטף  
; (Interpass)ובין מעברים    (Pre-heat)מעברים שונים(, טמפרטורות קדם חימום  

 סדר/רצף המעברים; סוגי הביקורות הנדרשות והוראות מיוחדות לרתך. 
 

 (Shop Drawings)תכניות ייצור  .ה

בשטח   הייצור  תחילת  כל    (Fabrication)לפני  לספק    רכיב של  הקבלן  על  שהוא, 
ה של  לאישורו  והקמה    מפקחולהגיש  ייצור  מתכניות  המורכבות  בנייה  תכניות 

וכל    רכיביםעבודה נוספות המראות את הפרטים, הממדים והגדלים של ה  ותכניות
יתר המידע והנתונים הדרושים לצורך ייצור מלא בשטח והקמה של עבודת הפלדה,  

 בהתאם לתנאים המיוחדים.  
יוכנוהתוכניו והאדריכלות    ת  הקונסטרוקציה  של  הכלליות  התוכניות  סמך  על 

 .  המצורפות למכרז/חוזה זה
 הן:               על ידי הקבלן  ש  החומר יוג

 בתכניות מודפסות  .1
 TEKLAבמודל של תכנת פירוט מקובלת כדוגמת  .2

ין לבצע כל שינוי בתכנית/שרטוט כלשהו לאחר האישור, אלא בכפוף להסכמתו  א
. החלפת קטעים שממדיהם שונים מאלה המתוארים  מפקחו להוראתו של הבכתב א

 . מפקחידי ה-היא אושרה בכתב עלבתכניות/שרטוטים תבוצע אך ורק אם 
 הקבלן יערוך את התכנון המפורט ויהיה אחראי לתכנון המפורט. 

 אישור המפקח אינו פוטר אותו מאחריותו. 
ר על ידי המפקח, ויועבר בשלמותו  התכנון יבוצע על ידי מהנדס רשוי מנוסה שיאוש

 ר. למפקח לאישו
 קנים הנזכרים לעיל. התכנון יתבסס על התקנים הישראליים הרלוונטיים והת

הקבלן יביא לאישור המפקח את שם ופרטי מפעל היצור שיבצע את אלמנטי הפלדה  
 עבורו. 

 באפשרות המפקח לא לאשר את מפעל הייצור שיציע הקבלן. 
  שינוי במהלך הביצוע. תכנון אלמנטי   לא יורשה   -את הקבלן  שיטת הביצוע מחייבת  

. אי עמידה בלוח הזמנים  המפקחהפלדה השונים יוגש לאישור במועד לפי דרישת  
 תהיה על אחריותו של הקבלן וזאת בהקשר ללו"ז הכללי של הפרויקט. 

 על הקבלן לספק במסגרת הגשת ה "תכניות בית מלאכה לאישור": 
 . 1:100,  1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  .1
 . 1:100, 1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  .2
 . 1:20נית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ תכ .3
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה והסיכוך למבנים בקנ"מ   .4
 כל הפרטים הנדרשים לעיגון בבטון כולל תכניות ההרכבה שלהם. .5
 מפרט פרוק ותמיכה, ייצור, הובלה והרכבה.  .6
מנטים ולכל החיבורים ולמצבי העמסה  מפורטים לכל האלחישובים סטטיים   .7

כל  הזמנ זה.  במפרט  המפורטים  התקנים  אחד  לפי  הנובעים מההרכבה,  יים 
 האמור לעיל כלול במחיר ההצעה.

 כל פרטי הסיכוך ותכניות הסיכוך כולל החיבור לאלמנטים קיימים.  .8

 

 משלוח, שינוע ואחסון 19.04
 משלוח ושינוע  .א

כל אמצעי הזהירות כדי    עבודות הפלדה יש לנקוט אתבמהלך השינוע והמשלוח של  
הפריטים   כל  העבודה.  פריטי  על  יתר  עומס  הפעלת  או  שפשוף  מכיפוף,  להימנע 
של   והפריקה  ההובלה  ההעמסה,  ייפסלו.  אחר  אופן  בכל  נפגעו  או  שהתכופפו 
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 חומרים קונסטרוקטיביים תנוהלנה באופן כזה שהמתכת תישמר נקייה. 
 

 אחסון .ב

תא  הפלדה  פנ כל  מעל  מגלשים  וחסן  פלטפורמות,  גבי  על  הקרקע  או    (Skids)י 
תמוכות אחרות, ותישמר כשהיא נקייה מלכלוך, שומנים וכל יתר סוגי החומרים  

 הזרים וכשהיא מנוקזת היטב ומוגנת משיתוך )קורוזיה(.
 

 פסילת חומרים  19.05

שויים  חומרים שניזוקו וחומרים שאינם עומדים בדרישות המפרט והתכניות/שרטוטים ע
בכל נקודת זמן בה התגלו אי ההתאמות הנ"ל, עד לקבלה הסופית    מפקחידי ה- להיפסל על

 . מפקחידי ה-של העבודה על 

 ידי הקבלן, על חשבונו. -חומרים שנפסלו יוסרו ויוחלפו על 
 

 דרישות לגבי חומרים ומוצרים 19.06

בחינה של  כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות  
לפי   ו/או    EN 10204, Type 1הספק  מקומית,  תקינה  במערכת  המעוגנות  מסודרות 
 בינלאומית. 

מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות לביקורת  
 ע., לפני תחילת הביצומפקחה

 הקבלן ימסור את שם המקור ממנו תגיע הפלדה בזמן מסירת המכרז. 

ים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר ית החומר לפני קני
 המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות, ולקבל את אישור המנהל לכך. 

   –פלדת קונסטרוקציה  .א

מפלדת קונסטרוקציה יעמדו בדרישות תקן  צורות ולוחות צורות ולוחות )פלטות(  
ASTM A36 . 

 פלדת קונסטרוקציה  .ב

וFe  -  430המותרים לשימוש:    הפלדהסוגי    ,-  510  -  Fe  ,610  -  Fe    כמוגדר בתקן
 . 1998דצמבר  1חלק  1225הישראלי 

 
 FE (43 - ST:) - 430פלדה  .1

 תכונות מינימליות לפלדה זו:
 מגפ"ס.  275  - 16 -( מינימאלי לפלדה שעובייה קטן מFYגבול כניעה )

 מגפ"ס.  265 -"מ  מ 40 -מ"מ אך קטן מ  16 -כנ"ל אך עובייה גדול מ
 מגפ"ס.  255 -מ"מ  63  -אך קטן מ  40 -כנ"ל אך עובייה גדול מ

 מגפ"ס.  430 -( FUחוזק המתיחה המינימאלי ) 
 . 22% -התארכות מינימאלית בשבר  

 FE (52 - ST:) - 510פלדה  .2
 תכונות מינימליות לפלדה זו:

 מגפ"ס.  355  - 16 -( מינימאלי לפלדה שעובייה קטן מFYגבול כניעה )
 מגפ"ס.  345 -מ"מ   40 -מ"מ אך קטן מ  16 -כנ"ל אך עובייה גדול מ
 מגפ"ס.  335 -מ"מ  63  -אך קטן מ  40 -כנ"ל אך עובייה גדול מ

 מגפ"ס.  490 -( FUחוזק המתיחה המינימאלי ) 
 . 21% -מינימאלית בשבר  התארכות 

 
 ברגים, אומים ודסקיות פלדה ברמת חוזק גבוהה  .ג

יעמדו בדרישוברגים, אומים ודסקיות פלדה ב גבוהה   ASTMת תקן  רמת חוזק 
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A325  קורוזיה. נספח הגנה מ ויהיו מגולוונים או צבועים לפי   3סוג 
 התכונות המינימאליות לברגים אלו הם:

 מ"מ.  16 -לברגים אשר קוטרם קטן או שווה ל .1
 ( FYמגפ"ס ) 640 -( מינימאלי  2FOגבול כניעה )

 ( FYמגפ"ס ) 800 -( מינימאלי FBUחוזק מתיחה )
 . 12% -התארכות מינימאלית בשבר  

 
 מ"מ.  16 - לברגים אשר קוטרם גדול מ .2

 ( FYמגפ"ס ) 660 -( מינימאלי  2FOגבול כניעה )
 ( FYמגפ"ס ) 830 -לי ( מינימא FBUחוזק מתיחה )

 . 12% -התארכות מינימאלית בשבר  
 . מפקחמ"מ דורש את אישור ה 12  -השימוש בברגים אשר קוטרם קטן מ

 
, ISO  898/2פחות כפי שמוגדר בתקן הבינלאומי ל  8היו ברמה סוג האומים י .3

 ספח הגנה מקורוזיה. נ. הגנה לקרוזיה לפי 1225ות"י  
 גלוון  .ד

 הקורוזיה  נספח  יבוצע לפי  
  

 (Fabrication)ייצור בשטח  19.07
 כללי  .א

מצוינים   אינם  הם  בהם  במקרים  העבודה,  וטיב  בשטח  הייצור  פרטי 
  AISC-ה, יעמדו בדרישות של מפרט הבתכניות/שרטוטים או מפורטים במסמך ז

"LRFD  –    מפרט לבניינים עם קונסטרוקציית פלדה" והמסמך "תקנון נוהג תקני
חלקי הפלדה יבוצעו כשהם נקיים מכל חיתוכי גזירה    לבניינים וגשרים מפלדה". 

 מחוספסים או מעוקמים ויהיו ישרים ולא מעוותים. 
הקונסטרוקציה  פלדת  לייצור  אחראי  יהיה  של    הקבלן  הטובה  ולהתאמה  בשטח 

בתכנ  כמתואר  לא  החלקים  הקבלן  המאושרות.  הייצור  ובתכניות  יות/שרטוטים 
בתכניות/שר המתוארים  הפרטים  מן  של  יחרוג  אישורו  ללא  המאושרים  טוטים 

 , בכתב. על הקבלן לקבל את האישור בכתב לפני תחילת הייצור בשטח. מפקחה
לגבי  הייצור  בתכניות  המופיעים  הפרטים  בבית  כל  מיוצרים  שהם  הוגדר  הם 

 ו ויורכבו בבית המלאכה, אלא אם נאמר/צוין אחרת בתכניות. המלאכה ייוצר
תבו הקונסטרוקציה  פלדת  עבודות  עלכל  מנוסים  -צענה  מקצועיים  עובדים  ידי 

 בדרגה ראשונה. 
 

 יישור חומרים  .ב

לפני    רכיבכל   מזיקות,  שאין  בשיטות  כנדרש  ייושר  שהתעוות  קונסטרוקטיבי 
או כל    (Punched)את החומר או מבצעים בו ניקוב    (Laid off)חים פורשים  שמשט

וכיפופים קצרים    (Kinks)עבודה אחרת האמורה להתבצע בבית המלאכה. פיתולים  
 יהוו עילה לפסילה. 

יתבצע באופן   וצורות אחרות  זוויות  )פלטות(,  יישור שוליים מעוקמים של לוחות 
נז לכל  או  לשברים/סדקים  יגרום  אם  שלא  אלא  את המתכת  לחמם  אין  אחר.  ק 

ובמק  מפקחה זאת,  התיר  או  על  דרש  תעלה  לא  החימום  טמפרטורת  כזה  רה 
אדום לגוון  צבעה  את  לשנות  למתכת  הגורמת  קירור  -הטמפרטורה  כהה.  דובדבן 

 המתכת יתבצע באיטיות. חלקים מעוקמים או פגומים שטופלו בחום ייפסלו. 
 

 כיוון הלוחות )פלטות( .ג

)פלט  י לוחות  פלדה  שהכיוון ות(  כזה  באופן  קונסטרוקציה  לחלקי  ויעובדו    יחתכו 
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 הראשי של ערגול הלוח יהיה מקביל לעומס העיקרי שיופעל על החלק. 
 

 יצירת קדחים  .ד

המצוינות   במידות  בדיוק  ויהיו  מדויק  באופן  ימוקמו  הקדחים  כל 
על  קדחים  ליצור  אין  ניקוב  -בתכנית/שרטוטים.  ליצור(Punching)ידי  אין  או    . 

ידי שריפה בבית המלאכה בו מתבצע הייצור או בשטח. הקוטר  - קדחים עללהרחיב  
ב גדול  יהיה  בקידוח  שנוצרו  קדחים  הבורג.    1/6-של  של  הנקוב  מהקוטר  אינטש 

מחוספסים.   או  קרועים  שוליים  ללא  נקיים,  להיות  חייבים  לשבור  הקדחים  יש 
של הקדח.    שטח החיצוניגרדים מן המ יש להסיר שבבים/הפינות בקצוות הקדחים. 

את   לבצע  יש  הברגים,  את  להכניס  כדי  כלשהם  קדחים  של  הרחבה  נדרשת  אם 
 .(Reaming)ההרחבה בתהליך של קידוד  

 
 (Drifting of Holes)הזזת קדחים   .ה

את הזזת הקדחים המתבצעת במהלך ההרכבה יש לבצע רק במידה שתספיק כדי  
גרום להרחבת  ידה כזאת שתמם אך לא במשניתן יהיה להביא את החלקים למקו

 הקדחים או לעיוות המתכת. 
 
 סימוני התאמה  . ו

התאמה   בסימוני  יסומנו  הקונסטרוקציה  פלדת  חלקי  כל  בשטח,  הייצור  לאחר 
 תרשים המציין את הסימנים הללו.  מפקחלצורך ההקמה והקבלן יגיש ל

 

 חיבורים )בבית המלאכה(  19.08
 כללי  .א

- טים או במסמך זה, יבוצעו עלכל החיבורים, אלא אם צוין אחרת בתכניות/שרטו
או באמצעות ברגי פלדה ברמת חוזק גבוהה. החיבור   בבית המלאכה בלבדידי ריתוך  
לבנייה    AISCערך לפחות לחיבור התקני המזערי כמתואר במדריך של  -יהיה שווה 
 בפלדה. 

 
 חיבורים באמצעות ברגים  .ב

באמצעות   ברחיבורים  מפלדה  ואומים  ברגים  באמצעות  יבוצעו  חוזק  ברגים  מת 
להר יש  מוקשחת.  מפלדה  ודסקיות  באמצעות  גבוהה  החיבורים  את  ולבדוק  כיב 

ה  במפרט  לאמור  בהתאם  גבוהה  חוזק  ברמת  לחיבורים    AISC- ברגים  "מפרט 
ברגים מסוג   החיבורים  490או    ASTM A325קונסטרוקטיביים באמצעות  כל   ."
ך המגולוון יעבור  לשם כך משטח החיכו  באמצעות ברגים יהיו חיבורים מסוג חיכוך.

בעובי  ח אנאורגני  סיליקט  אבץ  יסוד  בצבע  תיצבע  ופלדה  מיקרון    50-60ספוס 
. High Tension Boltsמחברי ברגים בחיכוך . לדוגמא: 0.5להבטחת מקדם חיכןך 

של מחברי הברגים בחוזק גבוה    high friction gripיש לצבוע את שטחי החפייה  
הגרגירים   ניקוי  סיליקט    יסוד  בצבע  Sa 21/2לאחר   Interzinc 22   (orאבץ 

Interzinc 697)  מיקרון בלבד.  לחלופין יש לחספס את פני שטח הגלוון    60, בעובי
 . µ=0.5חייב להבטיח מקדם חיכוך    anti-slip IOZהחם. היסוד 

 Sikaflex-לל לצבע במשטחי החפייה. לאחר סגירה יש לאטום באין להוסיף מד
11FC  ע המלאה. ולהשלים במערכת הצב 

 
 

 חיבורים מרותכים  .ג

-במקומות בהם מצוינים בתכניות/שרטוטים חיבורים מרותכים, הריתוך יבוצע על
הריתוך   פעולות  כל  זה.  בפרק  שתוארו  לדרישות  בהתאם  שהוסמכו  רתכים  ידי 



99 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

עם   בקשר  לתנאים  שתבוצענה  בהתאם  תבוצענה  קונסטרוקציה  פלדת  ריתוך 
במפרט   ה  AWS D1.1המפורטים  עם    AISC- ובמפרט  לבניינים  "מפרט 
 קונסטרוקציית פלדה". 

 
שטחי הריתוך לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה  
שטחי   התפר.  של  הנדרשת  לצורה  נמרץ  בדיוק  ויתאימו  בהשחזה,  המעובדים 

 יתוך אשר לא יענו על הדרישות האלה יתוקנו על ידי עיבוד נוסף.הר
הרי שטחי  על  להגן  ויש  וזוהמה  מלכלוך  באמצעות  תוך  ההרכבה  לפני  לנקותם 

מברשות פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך, שמן  
 וכדומה, עד לקבלת שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין. 

 אך ורק על ידי רתכים מנוסים, בעלי תעודות הסמכה בנות תוקף.החיבורים יבוצעו  
 של המפרט הכללי.  19שות המפורטות בפרק טיב הריתוך יתאים לדרי

)תפרי   הורסות של רתכים  עיניו בדיקות לא  לפי ראות  לבצע  יהיה רשאי  המפקח 
בבית  כל    המלאכהשל  ריתוך(  ללא  חייב  יהיה  והקבלן  ההקמה  באתר  או  הקבלן 

ביצוע הבדיקות. הבדיקה   לשם  דרושה  להגיש את העזרה, שתהיה  נוסף,  תשלום 
 י הבדיקות וע"פ ההסכם. עצמה תבוצע במסגרת דמ 

כל רתך )תפר ריתוך( שיפסל יפתח על ידי הקבלן ויבוצע מחדש על חשבונו. בסיום  
התיקון ייבדק הרתך מחדש בבדיקה לא הורסת ללא הרס. האלקטרודות תתאמנה  

ת"י   מסוג  1338לדרישות  ויהיו  המרותכת,  הפלדה  לסוג  יתאימו  האלקטרודות   .
XX60E  7018אוE .או שווה ערך 

 
הריתו  עבודת  התחלת  יגישלפני  סוגי    ך  של  רשימה  המפקח  של  לאישורו  הקבלן 

האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג.  
אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית  

 באמצעותן.  של הקבלן לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים
 

מ"מ אך בכל מקרה לא יותר מעובי דופן האלמנט.    5ך המינימאלי יהיה  עובי הריתו
במידה ואורך הריתוך לא מצוין בתוכניות, אורך הריתוכים יהיה כאורך המלא של  

 היקף שטח המגע של שני האלמנטים המחוברים בריתוך. 
 

צאים במקומם הנכון  לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמ
 ויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. והמד

 
 האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. 

 
יש להקפיד על הידוק נכון של הריתוך אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את  

 גודל הדפורמציות והמאמצים.
 

המר יקבעהחלקים  אשר  ותכים  באופן  עקב  ו  מופרעות  בלתי  תנודות  יאפשר 
של   הנדרש  הצורה  דיוק  את  יבטיח  זאת  עם  ויחד  התפרים,  של  התכווצותם 

 האלמנטים המוכנים. מקומות הריתוך ילוטשו לחלק. 
פרטי החיבור ומקומות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות או כאלה  

 ליך התכנון המפורט. שיסוכמו על דעת המפקח בעת תה
דה ואין פירוט, על הקבלן לתכנן ולקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור  במי

 שהוא מציע לבצע. 
עמודים, קורות וכו', יבוצע    -כל מרכיב של כל אחד מהאלמנטים הנושאים במבנה  

 מיחידה שלמה ולא מיחידות מחוברות.
רכים  מנטים השונים חורים מואלצורך הבטחת דיוק ונוחות בזמן ההקמה יוכנו באל

 בכיוון שבו לא מתקבלים כוחות בבורג. 
 

 בקרת איכות הריתוך  .ד
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 בדיקה חזותית   .1

  

בסעיף   (1) לאמור  המותרים    19037בהמשך  הפגמים  הכללי,  במפרט 
, BS, בדרגה  1טבלה    DIN  9563בריתוך בבדיקה חזותית יהיו לפי תקן  

 כמפורט להלן: 
 מ"מ. X 0.1  +1> רוחב הריתוך   9גודל קימור התפר  (1)
 מ"מ.  X 0.02  +0.2> עובי הפח  9גודל קיעור התפר   (2)
 גודל התזוזה בין מישורי הפח. (3)

מ"מ    X  0.15   -  3> עובי הפח  eמשני צידי הפחים    כשהריתוך  -
=e  מקסימום 

מ"מ    X  0.10  -  2> עובי הפח  eכשהריתוך מצד אחד של הפח   -
=e  מקסימום 

מ"מ    X  0.5  -  2> עובי הפח  eגודל התזוזה בין דפנות הפחים   -
=e  מקסימום 

 לא יורשו כלל סדקים בריתוך.  -סדקים בריתוך  (4)
 

 קריטריונים לפסילת הריתוך  (2)
בתקן   שמפורט  כפי  מהמותר  גדולות  או    DIN  8563סטיות  יתוקנו 

 יפסלו לפי הנחיות המפקח. 
 

 גודל המדגם לבדיקת הריתוך (3)
 בבדיקת חזותית יבדקו כל הריתוכים בקונסטרוקציה. 

 

 רס בדיקות ללא ה .2
 

במפרט   (א) כמפורט  מרותכות  בקונסטרוקציות  ייעשו  הרס  ללא  בדיקות 
 הכללי. 

 
ריתוך  גודל המדגם לבדיקות הריתו (ב) יהיו לפחות בדיקה אחת של  כים 

 טון במשקל או לפי החלטת המפקח.  2לכל 
 
 בנוסף לאמור לעיל, יבצע הקבלן בדיקות ריתוכים כדלקמן: (ג)

 השקה של ריתוכים מסוג רתך  100%בדיקה מגנטית של  (1)
של ריתוכים מסוג רתך השקה, עם חפיפה    50%בדיקת רנטגן של   (2)

 עם סעיף א'.  30%של 
 של ריתוכים מסוג רתך מילאת.  10%מגנטית של בדיקה  (3)

 

 הקמה 19.09
 כללי  .א

- מלבד השינויים המפורטים במסמך זה, ההקמה תבוצע בהתאם לדרישות מפרט ה
AISC    ההקמה ציוד  פלדה".  קונסטרוקציית  עם  לבניינים  מתאים  "מפרט  יהיה 

ראשונה(. )דרגה  מעולה  במצב  ויימצא  על  לעבודה  תבוצע  עובדים  - ההקמה  ידי 
 מקצועיים מנוסים בדרגה ראשונה. 

 
 שגיאות בייצור בבית המלאכה .ב

במקרים בהם לא ניתן להרכיב או להתקין את החלקים כראוי כתוצאה משגיאות  
צאה משינוע  ותים כתואו מעיו   (Errors in shop fabrication)ר בבית המלאכה  בייצו

ויידרש אישורו לשיטת התיקון לפני שניתן יהיה    מפקחאו הובלה, המצב ידווח מיד ל 
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 להמשיך בעבודה. הקבלן יבצע את כל התיקונים שאושרו על חשבונו. 
 

 הרכבה .ג

ים ובהתאם לכל סימוני  כל חלקי הפלדה יבוצע במדויק כמתואר בתכניות/שרטוט
יותקנו   זמניות  תמוכות  העומסים  ההתאמה.  בכל  תמיכה  נדרשת  בו  מקום  בכל 

נסטרוקציה אמורים להיחשף, כולל כל הציוד והפעולות הדרושים  אליהם חלקי הקו
חומרים   ועירום  כך  תישארנה  (Piles of materials)לצורך  האמורות  התמוכות   .

 הבטיחות. במקומן כל עוד הן נחוצות להבטחת 
י הקונסטרוקציה,  את  המרכיבים  השונים  באופן  החלקים  הרכבתם  לאחר  וצבו 

 ק לפני הצמדתם זה לזה. מיושר, מתואם ומדוי
שחלק   לאחר  אלה  בברגים/מחברים,  הצמדה  או  ריתוך  פעולות  תבוצענה  לא 

 הקונסטרוקציה מוקשח דיו והוצב באופן מיושר כנדרש.  
נושאים   קבוע    (Bearing surfaces)משטחים  באופן  מותקנים  שיהיו  ומשטחים 
אחר    ה, שבבים, קשקשים, לכלוך, שומנים, צבע או כל חומר זרינוקו היטב מחלוד

 דה לפני הרכבת החלקים השונים. שאינו פל
נושאים   של    (Bearing plates)לוחות  במצב  המדויקים  במקומותיהם  ייקבעו 

 . (Full and even bearing)סיבולת מלאה ומאוזנת 
רים או בריתוך  עם התקדמות ההקמה, חלקי העבודה יוצמדו באמצעות ברגים/מחב

, כוחות הרוח  (Dead load)ועים  בשיעור שיספיק כדי לשאת את כל העומסים הקב 
 והגלים ועומסי ההקמה. 

איחויים/חיבורים   צוין    (Splices)ביצוע  הדבר  בהם  במקומות  ורק  אך  יותר 
 בתכניות/שרטוטים. 

ניתן יהיה להדק    מפקחאם נדרשת הסרה או שה הורה לבצע הסרה של הברגים, 
המרו  היטב בקונסטרוקציה  שימוש  נעשה  בהם  הברגים  כל  ולהשאירם  את  תכת 
פקק  במקו בריתוך  הקדחים  את  למלא  יש  הברגים,  הוסרו  בהם  במקומות  מם; 

(Plug weld). 
 

 בשטח( במפעל וחיבורים ) 19.10
בברגי  שימוש  ייעשה  בשטח  כל החיבורים  ביצוע  ביצוע    לצורך  גבוהה.  חוזק  ברמת  פלדה 

.  מפקחידי ה -ק אם צוין במפורש בתכניות/שרטוטים ואושר עלריתוכים בשטח יותר אך ור 
 כל החיבורים יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות בפרק זה ויהיו חיבורים מסוג חיכוך.

 מ"מ.  2עד  - הסטייה המותרת במיקום קבוצות חורי הברגים 
 

ם  ה יקבלו דיסקית אום כפול )או דיסקית מפוצלת(. כל הברגיברגים אשר עובדים במתיח 
 ן.ייבדקו ויסומנו כנעולים על ידי עובד אחראי מטעם הקבל 

 
מתחת לכל ראש בורג יש להרכיב דיסקית רגילה אחת. מתחת לכל אום יש להרכיב דיסקית  
ים  רגילה אחת. בשום אופן אין להשתמש ביותר משתי דיסקיות כנ"ל בסיום הרכבת האומ

 ר לפני האום. והדיסקיות תבלוט הברגת הבורג שלוש כריכות לפחות מעב
 

כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו לידי ביטוי  
 בתכניות בית המלאכה של הקבלן. 

חומר הריתוך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי חסר, גומות  
 נקבוביות. או 

יש להמשיכו מעבר לאלמנט המרותך על על מנת להבטיח את מלוא עובי התפר לכל אורכו  
המשך זמניים )פחיות טכנולוגיות( באורך מינימאלי השווה לפחות לשלוש פעמים    גבי לוחות

 מ"מ.   50עובי התפר, או 
יותר    מעובי הרכיב הדק ולא   10%אי התאמה בין פני האלמנטים המרותכים לא תעלה על  

 ך הנ"ל. מ"מ. לאחר השלמת הריתוכים יסולקו לוחות ההמש 3-מ
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מעלות צלסיוס, וכן אין    5- לא יתבצע כל ריתוך בבית המלאכה כאשר הטמפרטורה מתחת ל
 לרתך על מתכת רטובה חשופה לגשם ורוח. 

 
 מ"מ יש לחמם לפני ריתוכה.   40פלדה שעובייה מעל 

 
מסומנים לגבי סוג הפלדה, מס' היציקה של יצרן  כל רכיבי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם  

 ה. כפי שיתאים לתעודת בדיקת היציקות ומס' האלמנט לצרכי הרכבהפרופילים, 
 

 ערכי סבולת )טולרנס(  19.11
על פי   יחרגו מערכי הסבולת המותרים  )טולרנס( לפלדת קונסטרוקציה לא  ערכי הסבולת 

ה". הקבלן ינקוט משנה זהירות  "תקנון נוהג תקני לבניינים וגשרים מפלד  AISC-מסמך ה
 החלקים הנפרדים אינם מצטברים במסגרת המבנה השלם.  כדי להבטיח שערכי הסבולת של

 

 צביעה וציפוי מגן 19.12
המתכת   .א משטחי  וכל  מערכת  מגולוונים  מצבע.  מגן  ציפוי  יקבלו  מגולוונים  שאינם 

 .הקורוזיה  נספחהצביעה תיושם לפי  הציפוי ו/או 
 הקורוזיה.  נספח חיבורים מרותכים של קטעים מגולוונים ינוקו ויצופו בצבע לפי  .ב
פגיעות שיתהוו באלמנטים הצבועים כתוצאה מהובלה או הרכבה יתוקנו בצבע ה  כל .ג

פלדה  משטח  קבלת  עד  המקומות  ליטוש  לאחר  המפקח  באישור  באתר,  המתאים 
 מבריק, אחיד ונקי. 

 קורוזיה.  נספח שלבי התיקון ע"פ  .ד
 

 אופני מדידה ותשלום  19.13
 

 כללי  .א

יות כסעיפי תשלום  סעיפי התשלום של פלדת הקונסטרוקציה כלולים בכתב הכמו
 . קומפלט-  המהווים חלק מסעיפי סכום כולל

 
 

 פלדת קונסטרוקציה .ב

המחיר יכלול את כל המתקנים, העבודה, החומרים, הציוד ואמצעי העזר הדרושים  
 קונסטרוקציה כפי שפורט. כדי לספק מרכיבי פלדת 

 
 עיגון אבנים  .ג

 דבק קידוח לעיגון אבנים ואלמנטים אחרים לרבות,מגולוונים פלדה עוגני
 ימדדו לפי משקל כולל נטו,בטון.  והחדרה אפוקסי 
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 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ודיפון   - 23פרק 
 

 ביסוס באמצעות כלונסי פלדה  23.01
 כללי  .א

 העבודהתכולת  .1
במסגרת תכולתו של פרויקט זה הקבלן יספק, ויחדיר כלונסי פלדה הכוללים פקק  

יחתוך, יאחה יחבר    –ניות. אם תנאי הקרקע ידרשו זאת  פלדה פנימי כמתואר בתכ 
י יקדח,  ו/או  שוב  יהלום  שוב,  ויחדיר  שוב,  בריתוך   ויחדיר  בבטון  יפקוק  נקה, 

 ימלא בבטון את הכלונסים.
פ מצנרת  הקצה  הכלונס  במפלס  ממוקם  והוא  פתוחים  כשקצותיו  יוחדר  לדה, 
 שצוין במפרטים.  

וכניות ולבצע זיון במקומות  יצה כמפורט בתבבטון, עד המח יש למלא פנים הצינור
ואמצעי   הציוד  החומרים,  העבודה,  המתקנים,  כל  את  תכלול  העבודה  שצוינו. 

 וזה. העזר הדרושים לצורך החדרת כלונסי הפלדה בהתאם למסמכי הח 
 
 התנאים באתר  .2

בלעדית   באחריות  יישא  הקבלן  הקרקע.  חקר  בדו"ח  מפורטים  הקרקע  נתוני 
 שהדו"ח  מספק. לפרשנות של המידע 

 הקבלן נדרש ללמוד את תנאי מזג האוויר והגלים. 
המידע הזה, התיעוד/רישומים והממצאים הושגו באתר במהלך תקופה מסוימת,  

המכרז.   מסמכי  עם  ביחד  לקבלן  לשלמות  וימסרו  אחראי  יהיה  לא  המזמין 
המוחלטת של המסמכים הללו והנתונים שבהם או לפרשנות כלשהי המבוססת  

 עליהם. 
 
 תקנים ישימים .3

התקנים והמפרטים דלהלן נזכרים במסמכי החוזה ומהווים חלק מהם: מהדורות  
 מאוחרות יותר של הפרסומים תחלפנה את המהדורה הנזכרת ברשימה. 

 הבטון על כל חלקיה. חוקת 466תקן ישראלי  ( א)

 דרישות תפקוד וייצור.  -בטון 118תקן ישראלי  ( ב)

 מוספים כימיים לבטון.  896ת"י  ( ג)

 ין משרדי. כללי הבהמפרט ה ( ד)

 כל תקן אחר רלוונטי.   ( ה)

 .PIANC – Guidelines for the Design of Fender Systems 2002 (ו)

 Recommendations of the committee for waterfront structures (ז)
harbors and waterways 2012 EAU. 

 .As 3962-2001 Guidelines for design of marinas (ח)

 American Petroleum Institute API Spec. 5L  Specification for (ט)
Line Pipe Nov. 1992 (ANSI/API Spec. 5L-1992). 

  American Society for Testing and Materials (ASTM) A 252 77 (י)
 .A welded and seamless Steel Pipe Pile ־

 American Welding Society (ANSI/AWS) Structural Welding (יא )
Code D1.1 92. 

 American Petroleum Institute API RP-2A-LRFD (July 1993) (יב)
Recommended Practice for Planning, Designing and 
Constructing Fixed Offshore Platforms - Load and Resistance 
Factor Design. 
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 ISO 15618-1 Qualification testing of welders for under-water (יג)
welding. Diver-welders for hyperbaric wet welding. 

 ISO 15618-2 Qualification testing of welders for under-water (יד)
welding. Diver-welders and welding operators 
for hyperbaric dry welding. 

 
 אחריות הקבלן  .4

הקבלן אחראי באופן בלעדי  ומלא להתקנה והחדרה של הכלונסים לתסבולת  
טיב   לגבי  משלו  עצמאית  הערכה  לבצע  עליו  הנדרש.  ולעומק  הנדרשת 
הקרקעית כדי לקבוע את הנוהל והשיטה להחדרת הכלונסים ולגבי טיב הציוד  

הקרקע, על  ון את הכלונסים בכל סוגי  הנדרש כדי להחדיר באופן משביע רצ
על   להתגבר  הבלתימנת  המצבים  ו/או  הקשיים  הללו  -כל  הנהלים  צפויים. 

יוגשו למפקח לאישור לפני הביצוע ובכל עת במהלך הביצוע. מחירי היחידה  
שצוינו בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים מקדמי ביטחון עבור כל הקשיים ו/או  

ה וההחדרה של  ים בקשר עם התכנון, ההתקנצפויים האפשרי-המצבים הבלתי
 לקבלת התסבולת הנדרשת. הכלונס, עד 

לא תתקבלנה תביעות כלשהן לתוספות בגין התקנה שאינה משביעת רצון של  
הכלונסים ו/או הארכת זמן כלשהי לצורך השלמת החוזה עקב בעיות בהתקנת  

 .הכלונסים, מלבד אלו המכוסות במסגרת התנאים הכלליים של החוזה

 

 בקרת איכות  .ב
 ביקורת .1

לייצור  י:  כלל ( א) ו/או  החומרים,  על  לביקורת   אחראי  שיהיה  הוא  הקבלן 
במפעל. עם זאת, המפקח שומר לעצמו את הזכות לבקר את הייצור במפעל  
ואת טיב העבודה בכל מועד שהוא במהלך העבודה כדי לוודא שהחומרים  

הייצור   ולנהלי  למפרטים  בהתאם  הם  העבודה  ביותר  וטיב  הטובים 
ורה ואופן  ל המפקח לא תפטור את הקבלן בשום צהמקובלים. הביקורת ש

או   שגיאות  הפרטים.  בכל  העבודה  ולאיכות  לדיוק  המלאה  מאחריותו 
 ידי הקבלן על חשבונו.-תקלות שיתגלו במהלך הייצור, יתוקנו על

בהתאם   ( ב) יבוצעו  הריתוך  עבודות  של  והבדיקה  הביקורת  כל  ריתוך: 
בתכניות/שרטוטים.  אלא אם כן צוין אחרת    AWS D1.1רט  לדרישות מפ

ריתוכים שיימצאו פגומים יוסרו ויוחלפו בריתוכים תקינים על חשבון  כל ה
 הקבלן. 

על ( ג) תבוצענה  הבדיקות  כקבלן- כל  שתפעל  מוכרת  מעבדה  של  -ידי  משנה 
על   יחולו  והבדיקה  עלויות הביקורת  כל  לאישור המפקח.  בכפוף  הקבלן, 

 תוכננות. ודיע למפקח מראש על כל הבדיקות המהקבלן. הקבלן י

  
 
 
 

 הסמכת רתכים  .2
לדרישות   בהתאם  והוסמכו  שנבחנו  כאלה  יהיו  ריתוך  ציוד  ומפעילי  רתכים 

 מפרטים 
AWS D1.1   ו-  ISO 15618-1,2 .)במידה ויידרש ריתוך תת מימי( 

 
 Millבדיקות  .3

בדיקות   ביצוע  לצורך  הדרושות  ההכנות  שצוינו    Millתתבצענה  החומרים  לכל 
 . API-ו  ASTMני במפרט ונדרשים לעמוד בתק 
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 הגשת מסמכים  .ג
 דו"חות בדיקה .1

לכיסוי    Mill-( עותקים של הדו"חות של בדיקות ה2הקבלן יגיש לעיון ואישור שני )
לעכ רשאי  יהיה  המפקח  זה.  לפרק  בכפוף  שסופקו  החומרים  האישור  כל  את  ב 

ה  בדיקות  של  שהדו"חות  לאחר  עד  המלאכה  בבית  החומרים  של   Mill-הסופי 
 נקראו ואושרו.

 
 נוהל ריתוך .2

במקרים בהם יותר ריתוך בשטח, יש להגיש לאישור נוהל כתוב ומפורט עבור כל  
סוג של חיבור  לפני תחילת העבודה. יש לכלול זיהוי של כל סוג חיבור, מימדים,  
של   והגודל  הסוג  הריתוך;  תהליך  של  זיהוי  )טולרנס(;  סבולת  ושיעורי  פרטים 

וכדומה,   הגז  השטף,  סוג  )עםהאלקטרודות;  ומתח  עבור    זרם  כנדרש  שינויים 
המעברים;   סדר/רצף  מעברים;  ובין  חימום  קדם  טמפרטורות  שונים(,  מעברים 

 סוגי הביקורות הנדרשות והוראות מיוחדות לרתך. 
 

 תעודת רתך .3
הקבלן יגיש למפקח תעודות ריתוך עבור כל רתך כולל שם הרתך, השם והתואר  

וכים, תוצאת הבחינה  מיקומי הרית של האדם שערך את הבחינה, סוגי הדגימות,
בנוסף לכך, על המעסיק של הרתך להצהיר שכל רתך הועסק   ותאריך הבחינה. 

( החודשים האחרונים. כל  3בביצוע סוג הריתוך לו הוא הוסמך במהלך שלושת )
יהיו בנוסף להסמכתם הפורמאלית, גם בעלי   ידי הקבלן,  על  הרתכים שיועסקו 

ועל אף האמור לעיל, המזמין שומר    החשמל. למרותהסמכה לריתוך על ידי חברת  
 לעצמו את הזכות לבחון את הרתכים של הקבלן באתר העבודה. 

 
 תיעוד/רישומי ביקורות ריתוך .4

את   לכלול  יש  למפקח.  הריתוך  ביקורות  של  תיעוד/רישומים  יגיש  הקבלן 
 שמותיהם של עורך הביקורת, הרתך, תאריך הריתוכים ומיקומי החיבורים.

 
 שומי החדרת הכלונסיםד/ריתיעו .5

כל   את  יספק  הקבלן  המפקח.  בנוכחות  ורק  אך  תבוצע  הכלונסים  החדרת 
תיעוד/רישום   תכנית/שרטוט  יכין  הקבלן  הפיקוח.  לצורך  הדרושים  האמצעים 

על  טבלה  במתכונת  יסופק  שהוחדר,  הכלונס  של  ומדויק  מיד  -מלא  הקבלן  ידי 
יכלול   התיעוד/רישום  השלמת ההחדרה.  תלאחר  המיקום,    אריךאת  ההחדרה, 

גודל הכלונס, אורכו, עומק מי התהום, השיפוע, מפלס הקצה והחלק העליון של  
הכלונס, מספר האיחויים/חיבורים ומיקומיהם, חדירה בקידוח, תאריך/תאריכי  
  10הקידוח, כמות, תאריך ההחדרה החוזרת, מספר המהלומות שנדרש לצורך כל  

יעוד/רישום של החדרת הכלונס, יהיה  ס הת כלונס"מ של החדרה לכל אורכו של ה
כפוף לאישורו של המפקח. התיעוד/רישום יכלול גם את הסוג והגודל של הפטיש,  
קצב ההפעלה, הסוג והממדים של כובע ההחדרה, הנתונים לגבי החדרת הכלונס  
יש   הוחדר.  והעומק אליו  בוצעו מדידות של הדינאמיקה של הכלונס  יציינו אם 

 במהלך החדרת הכלונס ולדווח עליו מיידית למפקח.  חריגרוע לתעד כל אי
 

 תכנית של הנהלים והפעולות .6
תכנית   המפקח  של  לאישורו  להגיש  הקבלן  על  הכלונס  בהתקנת  יתחיל  בטרם 
שתכלול מספר זיהוי עבור הכלונס ותכנית של הנהלים וסדר הפעולות על פיהם  

מפקח את השיטה,  של הונו  בכוונתו לפעול. התכנית תראה בפירוט ולשביעות רצ
הסדר ולוח הזמנים המוצעים של פעולות החדרת הכלונס ובדיקתן, והאביזרים  
היישור   שיטות  והשינוע,  ההרמה  שיטות  שימוש,  ייעשה  בהם  המקדחים  וכן 
וחיתוך   ביצוע  ההחדרה,  הנדרשים,  )טולרנס(  הסבולת  בגבולות  הכלונס  והצבת 

ייעשה שימוש   וכן האמצעים בהם  נזק  ך ההבמהלהכלונס,  מניעת  חדרה לצורך 
 לציפוי המגן ולתיקון כל נזק שייגרם לו כמוגדר בנספח הקורוזיה 
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 תכניות ייצור   .7
תכניות ייצור המוכיחות שציוד ההחדרה וכלונס צינור הפלדה עומדים בדרישות  

 של מסמכי החוזה יוגשו למפקח ויאושרו על ידו.  
 וחדים. המי נאיםתכניות הייצור תוגשנה בהתאם לדרישות של הת 

 
 קווי סקר/מדידה, מיקומים ודירוגים, בדיקות עומק .ד

 הקבלן יהיה אחראי למיקום ולסימון הנכון של הכלונס בשטח ועל גבי תכנית,   
לאחר השלמת ההחדרה של הכלונס, הקבלן יספק, יחד עם התיעוד/רישומי ההחדרה, 

במפלס   הכלונס  ראש  של  בפועל  המיקום  את  המראה  הש החיתוךסקר  כ עם  ל למת 
תכניות התיעוד,   גבי  על  כל המידע  את  ויגיש  יחזור  הקבלן  הכלונס,  החדרת  פעולות 

 כמפורט במסמך זה. 
 

 חומרים .ה
 איכות .1

ב ( א) המפורטות  בדרישות  יעמוד  ככלונס,  שימוש  ייעשה  בו  הפלדה  -צינור 
)מפרט   קווית"  לצנרת  של  5L"מפרט   )API  דרגה  , x52  ,תוכנית עפ"י   ,

על שהו -ויסופק  יצרנים  של  ידי  התקן  בתו  להשתמש  מידות   .APIסמכו 
 הקוטר ועובי הדופן של הצינור תהיינה כפי שצוין בתכניות.

צינור מרות ( ב) יהיה  אורכי אחד שקוטרו  הצינור  ריתוך  עם תפר  ך חשמלית 
מטרים. לא    5אינטש. האורך הנקוב המינימלי של הצינור יהיה    16-פחות מ

 . (Spiral welded pipe)יתקבלו צינורות בריתוך ספיראלי 

על ( ג) יבוצעו  מלא  ופיקוח  איכות  הדרישות  -בקרת  לכל  בהתאם  היצרן  ידי 
וכל המסמכים והתעודות הרלוונטיים יסופקו   APIשל    5Lשנקבעו במפרט  

 ידי הקבלן לאישורו המוקדם של המפקח. -על

של   ( ד) המלא  היקפן  קביעת  לצורך  יידרש  המפקח  של  אישורו 
לוותר   ניתן  לבצע.  שיש  בדיקות  הבדיקות/הבחינות  ביצוע  על 

 הידרוסטטיות.

 ייצור בשטח   .2
 לא יותר ייצור כלונסים בשטח.

 
 ציפוי מגן .3

נספח   הנחיות  ע"פ  שיושם  מגן  בציפוי  מצופה  כשהוא  לאתר  יסופק  הכלונס 
 "הקורוזיה".  

 
 
 
 

 שינוע ואחסון .4
על   חריגים  עומסים  הפעלת  או  נזקים  שימנע  באופן  ויאוחסן  ישונע  הכלונס 

-וק עקב שינוע, הובלה או אחסון לא נאותים ייפסל ויוחלף עלהכלונס. כלונס שניז 
 ידי הקבלן, על חשבונו. 

 
 ודצי . ו

 כללי  .1
שינוע   לצורך  הנדרש  הציוד  כל  את  תקין  תפעולי  במצב  ויחזיק  יספק  הקבלן 
והתקנת הכלונס באופן תקין ויעיל. העבודה תבוצע באמצעות ציוד יבשתי ו/או  

בסיוע אסדות צפות וציוד    (Jack-up barges)ימי יציב, בעדיפות לאסדות מוגבהות  
על   לשמור  כדי  מספיק  בגודל  יהיו  הצף  והציוד  המוגבהות  האסדות  נוסף.  צף 
יציבות בתנאי ים ממוצעים ללא תזוזות או הטיות מוגזמות במהלך התפעול וללא  

 כל פגיעה בפעולות התקנת הכלונס. 
רת.  מפקח לצורך ביקוהקבלן יעמיד את כל פריטי הציוד העיקריים לרשותו של ה
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תחילת   לפני  יתוקנו  הציוד  בסוג  או  בכמות  באיכות,  חוסר  או  פגם  ליקוי,  כל 
העבודה והתיקון הזה יהיה תנאי נדרש לקיום נאות של החוזה. הביקורת האמורה  
והאישור שיינתן בעקבותיה לא יפטרו את הקבלן בשום צורה ואופן ממחויבותו  

 ה.כראוי את העבוד לספק את כל הציוד הנדרש כדי לבצע
 

 מובילים  ושבלונות   .2
ייבנה באופן שיאפשר חופש תנועה לפטיש   מובילים: המוביל להחדרת הכלונס  

נאותה  - ידי חבלי-ויעוגן במקומו על  עיגון או תמוכות קשיחות להבטחת תמיכה 
בכלונס במהלך החדרתו. יש להבטיח תמיכה איתנה ויציבה בכלונס במהלך פעולת  

 ההחדרה. 
בעזרת שבלונות אשר תבטחנה את המיקום, האנכיות    ונס יוחדרת: הכלשבלונו 

או השיפוע הנכונים והמדויקים של הכלונס. הפרטים של שבלונות ההחדרה, כולל  
שרטוטים מלאים, יוגשו למפקח לצורך אישור לפני הייצור בשטח. הקבלן יהיה  

שלהן   הנכונים  במקומות  השבלונות  ולאבטחת  המדויק  למיקום  לפני  אחראי 
 נס.החדרת הכלו

 
 פטישי כלונסאות -ציוד החדרה  .3

אנרגיה   ( א) עקבי  באופן  המסוגל לספק  והסוג  הגודל  מן  יהיה  פטיש הכלונס 
דינאמית אפקטיבית המתאימה לכלונס אותו יש להחדיר ולקרקע שלתוכה  

נאותים המתאימים    (Driving Helmet)יש להחדירו, כולל כובעי החדרה  
לגבי הפ ידי הקבלן  -נס תקבענה עלטיש להחדרת הכלו לכלונס. הדרישות 

על להיות  - ותאושרנה  חייבת  מסוים  פטיש  לגבי  ההמלצה  המפקח.  ידי 
מבוססת על הניתוח שהקבלן ביצע בתוצאות של מבחני העמסת הדולפינים  

 ושל החדרת הדולפינים הניסיונית שבוצעו בעבר. 

א ( ב) דיזל  פטיש  הידראולי,  פטיש  אוויר,  פטיש  יהיה  הכלונס  פטיש  פטיש  ו 
ב כפי  - קיטור, מסוג שיאושר עלהמופעל  בגודל  יהיה  ידי המפקח. הפטיש 
ידי המפקח, אך הקבלן נדרש לספק לפחות  -ידי הקבלן ואושר על- שנדרש על

פטיש אחד שיהיה במצב מוכן להפעלה כל הזמן, עם דירוג אנרגיה של לא  
 מטר(. -קילו ניוטון 750פאונד לרגל )  540,000-פחות מ 

יגיש ספר נתונים: הקב ( ג) מתארת את הפטיש המוצע לשימוש, כולל  ות הלן 
ותכונותיו, המשקל ואורך המהלך    (Cap block)הסידור של בלוק החיפוי  

 של החלקים ההולמים של הפטיש. 

 

 

 

 הגנה על ראש הכלונס  .4
הקבלן יספק ציוד מתאים והולם לצורך ביצוע העבודה. ראש הכלונס שהוחדר  

ידי  - יוגן מפני נזקים ועיוותים במהלך ההחדרה עלייחתך בניצב לציר האורך שלו ו
תוך הקצה של מעטה  שימוש בכובע פלדה מתאים אשר יותקן במדויק ובמהודק ב

יהיו עשויים מעץ,    (Cap blocks)או בלוקי החיפוי    (Cushions)הכלונס. הכריות  
אלומיניום אזבסט,  סיבי  מצב  -תרכובת  בשום  אחר.  מאושר  חומר  או  מיקרטה 

י לא  אחר  שהוא  חומר  כל  או  חבלים  עץ,  שבבי  קטנות,  עץ  בלבני  השימוש  ותר 
 הפטיש.  המאפשר אובדן משמעותי של האנרגיה של

 
 מקדחים  .5

והמקדחים   ( א) נדרשים  ובהספק  בגודל  יהיה  הקידוח  יהיו    (Bits)מכשיר 
במידות קוטר ובשיעורי קשיחות מספיקים לשימוש בתוך קוטר הכלונס  

ק דרך  ולחדירה  הנדרשים  קשות.  ובעומקים  סלע  שכבות  או  רכה  רקע 
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מכשיר הקידוח יהיה מצויד במערכות סיבוב הפוך עם הרמה פניאומטית  
(Air lifting reverse circulation systems)    את להשליך  המסוגלות 

 החומר שנחפר בקידוח.  

 Boring & Chiseling)-(Preפעולות קידוח מוקדמות וחציבה  ( ב)

חצי או  מוקדמות  קידוח  פעולות  אלה  ביצוע  פעולות  כאשר  רק  יותר  בה 
עיליים    דרושות חוף  סלעי  להסיר  במטרה    (Surface beach rock)כדי 

 לאפשר החדרה של הכלונס. 

פעולות הקידוח המוקדמות והחציבה תהיינה כפופות לאישורו המפורש של 
 המפקח. 

 התקנה  .ז
 כללי  .1

. במיקום, בקו ובהתאם למסומן בתכניות/שרטוטיםהכלונס יוצב באופן מדויק 
התראה מספקת מראש לפני    התקנת הכלונס תתבצע בנוכחות המפקח ותינתן

 התקנת הכלונס כדי לאפשר למפקח לארגן את נוכחותו במקום.

 סימונים .2
סנטימטרים    10לפני ההחדרה, הכלונס ייצבע כנדרש בקווי רוחב ובמרווחים של  

רה,  נס שיישאר חשוף לאחר הצבתו במים ולפני ההחדלאורך כל הקטע של הכלו 
המ הכלונס,  אורך  את  המציינים  מספרים  בקצה  עם  האפס  ממפלס  חושב 

 סנטימטרים.   100הכלונס, במרווחים של 

 החדרת הכלונס  .3

 קביעת מפלס הקצה  ( א)

יוחדר   (1) הכלונס  לנזקים.  אותו  יחשוף  שלא  באופן  יוחדר  הכלונס 
לרמת ההתנגדות הדרושה ו/או עד  כשקצהו פתוח, ללא הפרעה, עד  

פי שנקבעה בהתאם לקריטריונים להחדרה  "מחושבת" כ -לחדירה ה
על  עליד -שהוגדרו  ואושרו  הקבלן  האורך  - י  מידת  המפקח.  ידי 

המשוערת של החדרת הכלונס לתוך שכבות הקרקע הקיימות ומידת  
בתכניות/שרטוטים,   מצוינות  שהן  כפי  הכלונס,  של  הכולל  האורך 

 ל המידע הקיים. מבוססות ע

כ (2) ייקבע  הכלונס  קצה  של  הסופי  הכלונס  המפלס  כאשר  דלקמן: 
לש הגיע  ביצוע  המוחדר  לאחר  ו/או  הרצויה  הסופית  הנושאת  כבה 

על  ההחדרה  לפעולת  הדרוש  המהלומות  שאושר  -מספר  הפטיש  ידי 
לשימוש, ניתן לעצור את תהליך החדרת הכלונס במפלס "המחושב"  

 או מעליו. 

שיע  (3) התקבל  לא  יש  אם  "המחושב"  במפלס  הרצוי  ההתנגדות  ור 
בפעול ובכפוף  להמשיך  ההתנגדות  בדרישות  לעמידה  עד  ת ההחדרה 

 רו של המפקח. לאישו

לחילופין, אם לא התקבל שיעור ההתנגדות הרצוי במפלס "המחושב",   (4)
המשך   לדחות את  של המפקח,  לאישורו  בכפוף  רשאי,  יהיה  הקבלן 

ות בת שבועיים, שלאחריה  החדרת הכלונס עד לאחר תקופת התייצב
 תבוצענה מהלומות חוזרות  

הנושאת    םא (5) לשכבה  המוחדר  הכלונס  את  להביא  יהיה  ניתן  לא 
נעשה שימוש, המפקח   ציוד ההחדרה בו  הסופית הרצויה באמצעות 
יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להמשיך בהחדרה, להפעיל ציוד החדרה  

וב את הכלונס,  בעוצמה רבה יותר או לקדוח בתוך הכלונס ולהחדיר ש 
 המפקח. ידי  - הכל בהתאם לצורך וכפי שאושר על

 



109 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 נוהל החדרה  ( ב)

יש להבטיח את מיקומם הסופי של השבלונות ולקבל את אישורו של   (1)
 המפקח לפני החדרת הכלונס.

החדירה   (2) לקבלת  עד  הפסקה,  וללא  ברציפות  יוחדר  הכלונס 
על שנקבעו  כפי  הנדרשות  ואושרו  - וההתנגדות  הקבלן  ידי  -על ידי 

על נעצרת  ההחדרה  אם  רק  תותר  זה  מנוהל  חריגה  די  י-המפקח. 
יתן  גורמים אותם לא ניתן היה לחזות מראש באופן סביר. אם לא נ

קרקעית שאינה  -להחדיר את הכלונס לעומק הנדרש עקב חסימה תת
סלע   ולוחות  סלע  מבני  הכוללים  הרגילים,  הקרקע  מתנאי  חלק 

והחסימה ת יישלף  וסר או שתבוצע חדירה דרכה,  גיריים, הכלונס 
בהעדר או  המפקח  של  לאישורו  בהתאם   –אישור    בהתאם 

 להוראותיו.

של   (3) המפורש  באישורו  ורק  אך  תותר  כלונס  של  חוזרת  החדרה 
המפקח. בעת החדרה חוזרת של כלונס, מספר המהלומות שהונחתו  

החדרת   בחשבון    50במהלך  יילקח  לא  הראשונים  הסנטימטרים 
 גדות של הכלונס. לצורך קביעת ההתנ

או שיטות אחרות    ידי החדרה. קידוח-הקבלן יתקין את הכלונס על  (4)
רה הדרושה יותרו בכפוף לאישורו של  הדרושות כדי להשיג את החדי

לפני ההגעה   הגיעה לערך מרבי  המפקח. במקרים בהם ההתנגדות 
יותר או,   פטיש בעוצמה רבה  יפעיל  למפלס הקצה הנדרש, הקבלן 

המפקח, הקבלן יהיה רשאי לקדוח בתוך המעטה    בכפוף לאישורו של
את פעולת ההחדרה. קידוח מתחת לקצה הכלונס  של הכלונס ולחדש  

לאישור בכפוף  של  יותר  חוזר  ביצוע  שיידרש  ייתכן  המפקח.  של  ו 
 תהליך הקידוח וההחדרה החוזרת עד להגעה למפלס הקצה הנדרש.

פי, כפי  פעולת הקידוח תופסק במרחק מסוים מעל מפלס הקצה הסו (5)
לעומק    ידי המפקח. החדירה הסופית של הכלונס מתחת- שייקבע על

 ידי החדרה.-ידי המפקח ותבוצע על -הקידוח תיקבע על 

במקרים בהם הדבר מצוין בתכניות/שרטוטים או במקרים בהם כך  (6)
הורה המפקח, יותקן פקק בטון בכלונס ותבוצע החדרה חוזרת של  

 הכלונס. 

מים   (7) התזת  תותר  החיכוך    (Jetting)לא  הפחתת   Skin)לצורך 
friction)  החי למשטחים  הקרקע  של  בין  הפנימיים  או  צוניים 
 הכלונס. 

על (8) ואושר  הוחדר  שהכלונס  ייחתך  -לאחר  הכלונס  המפקח,  ידי 
שיטות   בתכניות/שרטוטים.  המצוין  במפלס  המדויק  למישור 
ייעשה שימוש לא תגרומנה כל נזק לקטע הקבוע של   החיתוך בהן 

 הכלונס. 

עלחיתו (9) שאושרה  בשיטה  יבוצע  הצינורי  הכלונס  המפקח.  -ך  ידי 
של    במקומות  למצב  יבוצע  החיתוך  בריתוך,  חיבור  נדרש  בהם 

 המתאימים לריתוך.  (Bevel edge)ם שוליים קטומי

כל עבודות התיקון שתידרשנה במקרים בהם ראש הכלונס הוחדר   (10)
)טולרנס(   הסבולת  לשיעורי  מעבר  או  הנדרש  למפלס  מתחת  אל 

מתחת  שפור ניזוק  הכלונס  בהם  במקרים  או  אלה,  במסמכים  טו 
תוך או ניזוק/נפגם בכל אופן אחר, או אינו עומד בתנאי  למפלס החי

 תבוצענה על חשבונו של הקבלן.  –המפרט 

 

 שיעורי סבולת )טולרנס(  ( ג)
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המצוינים   (1) בשיפוע  או  באנכיות  במיקום,  יוחדר  הכלונס 
נמדדים בראשו של  בתכניות/שרטוטים ושיעורי הסבולת )טולרנס( ה 
 ן: הכלונס, בחיתוך, לא יחרגו מן השיעורים דלהל 

שינויים ביחס למיקום המופיע בתכניות/שרטוטים לא יעלו על   -
 מ"מ.  75

-  ( האחוז  מחצית  על  תעלה  לא  הכלונס  באנכיות  (  0.5%סטייה 
 מאורכו ביחס לאנך. 

כל מניפולציה שהיא בכלונס במטרה להביא אותו   (2) ביצוע  יותר  לא 
 למקומו בכוח. 

ולא  הקבלן יהיה אחראי להחדרת הכלונס באופן שלא יפגע בסביבה   (3)
 יגרום נזק. 

 
 תמיכות זמניות  ( ד)

הכלונס ייתמך זמנית כנגד כל כוח העלול לפעול עליו ולגרום לו נזק   (1)
למקומותיהם   חיבורם  לפני  חריגים,  עומסים  עליו  להפעיל  או 

 בתכניות/שרטוטי החוזה. הסופיים במסגרת המבנה, כמתואר 

הקבלן יגיש לאישור המפקח את האמצעים שהוא מתכוון לנקוט כדי   (2)
את  לספ יפטור  לא  המפקח  של  אישורו  אך  הללו,  את התמיכות  ק 

צורה ואופן מאחריותו לבטיחותו של הכלונס במהלך    הקבלן בשום
הבנייה. תנאים אלה ימולאו ואמצעים אלה יינקטו כחלק מעלויותיו  

 ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד. של הקבלן 

 יציקה  ( ה)

............................................... ......................................................... 

 ........................................................................................................ 

............................................................................................. ........... 

 ........................................................................................................ 

......................................................... ............................................... 

 
 עבודות שילוט  29פרק  

 
 כללי  29.01

 
 הגדרת העבודה .א

 אספקה והתקנת שלטים לפי כתב הכמויות הרצ״ב.   העבודה כוללת ייצור,
 

 המסמך  תכלית .ב
המכרז, תכליתם של הפרטים המופיעים בחוברת פרטי השילוט המהווה חלק ממסמכי  

אי לכך, אין להתייחס    (.Design Intent Documentsהיא להעביר את כוונת המתכנן )
ת לביצוע. על סמך פרטים אלו, הקבלן יהיה  אליהם כאל הוראות ייצור ישירות או כתכניו
( לביצוע  מפורטות  תכניות  להכנת  השלטים  Shop Drawingsאחראי  של  ממשי   )

צור לבנייה וחישובים הנדסיים, שייחתמו ע"י מהנדס ולהרכבתם. התכניות יכללו פרטי יי
 שום מטעם הקבלן. בניין רשוי ור

 
 ואישורים  תקנות .ג

על הקבלן יהיה לעמוד בכל תקנה מוניציפאלית או ארצית, הנוגעת לייצור והתקנה של 
בטיחותיות בכפוף לדרישות מכון התקנים הישראלי   זה, דרישות  ובכלל    9001שלטים 

ISO  נים בינלאומיים ומפרטים רלוונטיים.תק  -ובהיעדרם 
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 תנאי סף לקבלן השילוט  .ד

והתקנה של   בייצור לפחות שנים 5 של מוכח ניסיון עם חברה בעל יהיה השילוט קבלן
המופיע לזה  במורכבותו  זהה  המבטיחה     שילוט  ייצור  יכולת  ובעל  השילוט  בתכנית 

 אספקה מלאה של השילוט והתקנתו בפרק הזמן הנדרש. 
 

   כלליות דרישות 29.02
יהיו חייבים להיות  הקשור בצורה ישירה או בעקיפין לתוכנית השילוט   כל פריט .א

 . המפקחמאושרים על ידי 
חייב לקבל אישור מוקדם לחומרים שהוא יציע כשווה ערך או שיטות ייצור    הקבלן .ב

 השונים מאלו המפורטים בתכנית השילוט.  
יציקות  יבצע גם    הקבלןמובהר במפורש שבכל מקום בו יידרש להציב שלד חיצוני   .ג

שבאחריות הקבלן להציג ולקבל אישור של  יסודות בטון כולל זיון ברזל. מובהר בזאת 
 בור פרטי ביצוע קונסטרוקציית פלדה ו/או אלומיניום ו/או בטון. המזמין ע

  30בתוך (:  Shop Drawings)  ייצורהגשת תוכניות מפורטות ל  על הקבלן  להשלים .ד
 ודה.  ימים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עב

ים מיום אישור התכניות המפורטות  ימים קלנדרי  30הכנת והצגת דוגמאות: בתוך  .ה
על הקבלן לספק דגם בגודל מלא של כל אבטיפוס לשלט. הדגם,    ״י המפקחלביצוע ע

חייב להיות מיוצר מאותם החומרים ובאותה שיטת ייצור. רק לכשיאושר הדגם, יהיה 
טים באותה הסדרה. לא תתקבלנה בקשות רשאי היצרן להמשיך ולייצר את שאר השל

המפקח לבחינה  י של השילוט לפני הכנת הדגם. על הקבלן לזמן את לייצור סדרת
ולאישור הדגם בתקופה שתותיר מספיק זמן לשינויים ותיקונים. מודל שיאושר, יוכל  

 לשמש כשלט רשמי בתכנית.  
 

 לספק הקבלן שעל נוסף וחומר מסמכים .א
  לאישור   הקבלן יגיש, המזמין ידי  על  שיסופקו מחשב  וקבצי דוגמאות פי  על .1

  הכתב  את  המראה, מלא בגודל שלט סוג כל  של גרפי פלט   ,הייצור לפני, המפקח
- השורות  ובין האותיות  בין המדויקים  הריווחים על שמירה  תוך ברור היקפי בקו
 לעיל  כהוזכר ז"ללו   בהתאם הכל

  של  ממשית  לבניה , הקבלן ידי על משורטט( Shop Drawings) ייצור  פרטי מסמך .2
  המסמך על. מטעם הקבלן י ורשוםבניין רשו  מהנדס ייד  על חתום , השלטים
  חישובי  , גימורים, מידות, ייצור פרטי, השלט של ועילי   צידי, חזיתי  תאור  לכלול

 . כנדרש ועגינות חיבורים , לרוח והתנגדות   עומסים
לספק   הקבלןמתחייב   חלקי חילוף: בהתאם לרשימה שתוגש על ידי המזמין,  .3

 . מהשלטים המסופקים  3%של  בהיקף כרזרבהחלקי חילוף לשלטים 
)לא להחזרה( לכל   ס"מ 20ס"מ על   20דוגמאות צבע וחומרים: ריבוע מתכת בגודל   .4

 צבע המופיע בתכנית השילוט.
ליטר ללא תשלום נוסף לכל   5.2ע בת פחית צב  המזמין, על הקבלן להעביר לרשות   .5

  המזמיןשיוכל  זאת למען נגיעות ותיקונים קלים צבע המופיע בתכנית השילוט. 
 לבצע בעצמו באם יידרש הדבר.

 
 

 ביצוע ואישורי מבניים חישובים .ב
(מחוץ למבנה סגור) לעמוד בעומסי רוח בהתאם לתנאי   על כל השלטים החיצוניים .1

בעל   מטעם הקבלן מוסמך  בנייןהמקום בהתאם לחישוביים מבניים על ידי מהנדס 
 שנים.  5ניסיון  

בשטח   לפחות למפקח  5:1טי חיבור בקנ"מ  הקבלן יעביר חישובים סטטיים ופר .2
 אישורו  לבדיקתו  וקבלת 

 
   ייםושינו התאמות .ג

הגורמים הסטטוטוריים  מכל אישורים לקבל מנת  על שונים גורמים מול  לפעול הקבלן על
 משטרה,  אש מכבי,  כבלים,  זק, בחשמל חברתה,  עיריי) העבודה את לבצע ייגש בטרם
 .’(וכו

 
 

   אחריות .ד
יב לתקן או להחליף חלק משלט או את השלט כולו,  ט: הקבלן מחואחריות לשילו .1

לקויה, מחישובים    במידה וזה קרס, או נפגם כתוצאה מפגם בחומר, מהתקנה 
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הנדסיים שגויים, או מכל סיבה אחרת, שנגרמה בשל רשלנות היצרן לפי קביעת  
 .שנים מיום סיום העבודה 3תוקף האחריות יהיה   המזמין.

שלטים לא ידהה, ישנה את צבעו, יתקלף, או יגלה  צבע לצביעת הריות לצבע: האח .2
 שנים מיום סיום העבודה.  5סימנים של חוסר אחידות בגוון וכל זאת לתקופה של 

ניקיון ותיקון פגמים שנגרמו לשטח בו הותקן השלט: בכל מקרה של התקנת   .3
ביעה  קוי פסולת, צשלט, הקבלן אחראי לנקות את השטח סביב השלט ובכלל זה ני

שהתלכלך, תיקון סדקים ומילוי חורים עד להשבת המצב לקדמותו. והיה  של קיר 
להיות מעוגן לקרקע בנויה )ריצוף מכל סוג( באחריות הקבלן לתקן  ושלט מתוכנן  

את השטח סביב מקום עגינת השלט, גם אם המשמעות היא שכירת בעל  
 שישיב את המצב לקדמותו.   מקצו

 
 המוצר  29.03

 
 כללי  .א

יסור מוחלט למקם תוויות כלשהן ע"ג השלטים במקומות  חל א -ריותתוויות מסח .1
 הגלויים לעין 

כתב: הקבלן נושא באחריות לאיכות האותיות המופקות על ידו. על האותיות   .2
להיות חדות, עשויות בקו רציף וחלק, ללא זיזים או קצוות אכולים. על הקבלן  

השילוט ולהקפיד על  להשתמש בגופן )פונט( המצוין בעמוד האינדקס שבתכנית 
ופן תחליפי )גם אם זה  בג  ריווח מדויק. אין בשום אופן להחליף את הגופן המצוין

 . המפקחדומה לזה המקורי(  ללא אישור 
אותיות דביקות: אם נעשה שימוש באותיות דביקות, חיתוך האותיות יעשה   .3

ים. אכול  בצורה בה האות תתקבל נקייה, חלקה ורציפה, ללא זיזים וללא קצוות
או   3Mיש להשתמש במוצר איכותי בדרגה הגבוהה ביותר הקיימת בשוק, תוצרת  

ש"ע. על האותיות להיות מיושרות בצורה אבסולוטית ומקבילות לקו התחתון של  
 אלא אם נקבע אחרת.  השלט

 
   דבקים .ב

 הנמצא ביותר האיכותי מהסוג זה יהיה ,שלט להתקנת סיליקון  בדבק שימוש ונעשה היה
 או 3M מתוצרת  דביק   הדבק בסרט  להשתמש יש  קטנים קיר שלטי של בקהלהד) בשוק

 .הציבור לעיני הגלויים סיליקון  סימני ללא ,נקייה להיות חייבת ההדבקה (.ע”ש
 

  צבע .ג
להסרת  אוקסידית  בצריבה  הפח  של  יסודי  ניקוי  לאחר  תיעשה  מתכת  גופי  צביעת 

 קלוייה בתנור. שומנים, צביעת בסיס בצבע יסוד )ווש פריימר( וצביעה 
 

   משי דפוס .ד
היה ונעשה שימוש בהדפסת משי בפרוייקט, זו צריכה זו להתבצע בצורה נקייה ואחידה. 
הדפסות לא אחידות או "שקופות" מדי לא יתקבלו. על הקבלן להשתמש בכמות צבע 
יש  צבע.  של  וחלקה  אטומה  בשכבה  ביטוי  לידי  שיבואו  מתאימה,  וברשת  מספקת 

עמי בצבעים  המתאימלהשתמש  אוויר  מזג  לפגעי  המשטחים דים  על  לשימוש  ים 
 המצוינים בשרטוטי המפקח. 

 
 מואר( שילוט של  חשמל )במקרה .ה

על הקבלן לספק ולהתקין אביזרי חשמל כגון נורות, שקעים, חיבורים וכל מה   .1
בגוף   שקשור לשילוט מואר. החיווט חייב להיות מוסתר בתוך השלט, או

 הקונסטרוקציה התומכת בו. 
מוארים יש לחבר מפסק לניתוק זרם,  ניתוק זרם: לכל השלטים הק למפס .2

לכל חיבורי   לבצע אתשימוקם מחוץ לקופסא במקום נגיש אך נסתר. על הקבלן 
 החשמל לשלט כפי שיידרש. 

אטימה ואוורור: קופסא מוארת יש לאטום כנגד חדירת מים ופגעי מזג אוויר. יש   .3
ל מנת  אוורור ע  רת יש לתכנן פתחילהקפיד על אי זליגת אור. לכל קופסא מוא

למנוע התחממות יתר של השלט. בתכנון הפתחים יש לקחת בחשבון הגנה בפני  
 גשם, רוח, אבק וכד'. 

חיבור לחשמל: באחריות הקבלן לבצע את החיבור לחשמל. שלט מואר יאושר רק   .4
 . המפקחלאחר שתתבצע הדלקה של השלט בנוכחות 

חיבורי   ן אישור חשמלאי מוסמך על כך שכל בתום העבודה, הקבלן יעביר למזמי .5
 החשמל הקשורים לשלטים בוצעו באופן תקין.
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: שילוט המואר באמצעות לדים, מתוצרת סמסונג או ש"ע, מתח  תאורת לדים .6
אמפר, פיזור הלדים    0.125וואט זרם עבודה  1.5וולט הספק יחידה   12עבודה  

 אור אחיד. ייעשה באופן המספק תאורה שווה ואחידה בעלת פיזור 
 

   השילוט ליצרן אלקטרוני  חומר העברת . ו
חומר גרפי יישלח לקבלן בדואר אלקטרוני, או יימסר על גבי דיסק. השרטוטים,   .1

 PDFכקובץ אילוסטרייטור או  הקבלןהמבוצעים בתוכנת אינדיזיין, יישלחו אל  
לפיכך, היצרן חייב להיות מסוגל לפתוח ולהדפיס קבצים מסוג זה. על הקבלן  

יאושר  ריטריון הנ"ל, לא ולא להיפך. יצרן שאיננו עומד בק  למזמיןאים עצמו להת
 . לביצוע העבודה

את הגופן/ים הנדרש/ים   להחזיק גופנים: בהמשך לסעיף הקודם, על קבלן השילוט  .2
, על מנת לבצע את העבודה במלואה. והיה ואין ברשותו הגופן/ים  המזמיןעל ידי 

 יחוי עם ההודעה על קבלת העבודה. הדרוש/ים, עליו לרכוש אותם ללא ד
השתמש באינפורמציה הגרפית שבחוברת לצורך ביצוע הגדלות,  אין בשום אופן ל .3

 או להפקת פילמים שישמשו לביצוע הגרפיקה שעל גבי השלטים. 
הצבעים ייבחרו ע״י המעצב מתוך מניפת ראל, או מתוך קטלוג צבעי רכב של   .4

הנבחר  לוגים ולהתאים את הצבע  להכיר את שני סוגי הקט המבצע סיקנס. על 
 בהתאם.

 
   ריםיוצ זכויות .ז

לקבלן והמבצע אסור לייצר, להעתיק, או להשתמש בעיצוב המופיע בתכנית העיצוב לכל 
 מטרה שהיא, ללא אישור בכתב מהמזמין 

 
 אופני מדידה  29.04

 מחיר השלטים כולל את כל הנדרש במפרט זה ובתכניות .
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 פיתוח נופי  – 40פרק 
 

 כללי  40.01
הקבלן. מחירי היחידה של הקבלן כוללים  במפרט הכללי, מחייבים את    40פי פרק  סעיכל  

 גם את כל האמור במפרט המיוחד, בתכניות ובפרטים, לקבלת ביצוע מושלם. 
לאחר ביצוע השטחים המרוצפים או חלק מהם, יגן הקבלן על פני כל השטחים שבוצעו   

י טיט, בטון, צבע, סימני צמיגים וכו'  בכל האמצעים הסבירים למניעת כל פגיעה בהם, מפנ
המצב ע ויחזיר  שגרם  נזק  כל  יתקן  הקבלן  הסופית.  המסירה  הליכי  כל  להשלמת  ד 

 לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח. 
 של המפרט המיוחד.   02כל העבודות בהן מבוצע  בטון, יבוצע הבטון על פי פרק  ב

בודות הפתוח בכלל ובהתחברות  בכל מקרה של אי בהירות בנושא סוג ואופן הטיפול בע
רים וגבולות הפרויקט בפרט, הקבלן יפנה למפקח לקבלת הבהרות. העבודות  באזורי התפ

 יבוצעו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב לגבי הפתרון הדרוש. 
 
 

 מניעת החלקה  40.02
תקף,  ישראלי  לתקן  בהתאם  יהיו  העץ  דק  ומשטחי  השונים  הריצוף  משטחי  כל  גמר 

למפור בסעיפים  בהתאם  הטכני  במפרט  ברשימת ט  למצוין  ובהתאם  הרלוונטיים 
 התגמירים של הפרויקט. 

גם כאשר הרצפה רטובה   -פני הריצוף יהיו מחוספסים  יבטיחו מקדם   -למניעת החלקה 
בתנאי השירות בפועל, בהתאם למפורט עבור כל    2279התנגדות תקני להחלקה לפי ת"י  

בבדיקה בכבש    Bאו     R11ים, ומינימום יהיה  סוג ריצוף במפרט זה ובפרטים האדריכלי
 .  בבדיקה במטוטלת p4ו

במחיר   כלולים  הבדיקות  מחירי  התקן.  עפ"י  בפועל  החלקה  בדיקות  לבצע  הקבלן  על 
 משטחי הריצוף/דק/בטון.

 
 אישורים למוצרים / חומרים ודוגמאות 40.03

ודגש  מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת הסכם זה, מ .א
  - ובפרטים    שהקבלן יכין דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה

 הכל לפי הוראות והנחיות המפקח. 
הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי   .ב

ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי.  פ-ההנחיות בעל  ה ותכלולנה שינויים 
בביצוע העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו    אין להתחיל 

של המפקח לגבי כל דוגמא ודוגמא. הדוגמאות תושארנה במקומן באתר עד  הסופי 
 תום העבודות לצורך השוואה.

ת. במידה והדוגמא לא תאושר על הקבלן  לא יהיה כל תשלום עבור ביצוע הדוגמאו .ג
 ם של הדוגמא עד למתן אישור סופי. לערוך תיקונים או ביצועים מחודשי

פי דרישת   .ד על  כל פריט שיוצג, טעון אישור בכתב של המפקח טרם הגיעו לאתר. 
המפקח, הפריטים ישמרו בתוך מכולה נעולה ב"מתחם הדוגמאות" עם מדבקות  

 סיום העבודות. המאשרות את קבלתם עד מועד 
נוספו .ה דוגמאות  ת לכל הרכיבים  המפקח רשאי לדרוש מן הקבלן במהלך העבודה 

ר אישורם יסומנו וישארו למשמרת  לרבות צמחיה הנדרשים לביצוע העבודה. לאח
 במכולה כנ"ל עד לסיום הפרויקט. 

לא התאימו הדוגמאות או חלקים ממתחם הדוגמא לדרישות המכרז/חוזה, יפנה   . ו
הרכ את  קבלת  הקבלן  עד  נוספות,  דוגמאות  ויציג  אושרו  שלא  והחומרים  יבים 
 אישור המפקח. 

הדוגמאות יוצגו בפני המפקח, במתחם הדוגמאות, אלא אם הוסכם על ידי המפקח   .ז
 מראש ובכתב על מקום אחר.

ומיועדים   .ח הושלם  וגימורם  כשייצורם  קנויים  מוצרים  שהינם  למוצרים 
לעיל   לאמור  בנוסף  נדרש  +  להתקנה/עיגון,  פרוספקט  סמך  על  ראשוני  אישור 

יו אלה  מוצרים  היצרן.  של  מפרט   + ומוגנים  שרטוט  עטופים  כשהם  לאתר  באו 
 עד מסירת העבודות. למניעת כל פגיעה והגנה. זו תישמר עד מו

העטיפה/ההגנה   .ט את  הקבלן  יסיר  המפקח,  בידי  ובדיקתו  המוצר  אישור  לצורך 
 ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מושלם. 
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יהא הקבלן חייב להציג אישורים או תקנים  במידת   .י ולפי בקשת המפקח,  הצורך 
 רכיבים מסוימים  וזאת על חשבונו. לגבי 

על הקבלן להציג דוגמא מייצגת לכל פריט/מוצר עפ"י רשימת התגמירים או עפ"י   .יא
לסוף   עד  ויישמרו  המפקח  ע"י  וייחתמו  יאושרו  הדוגמאות  המפקח.  דרישת 

 הפרויקט ב"מתחם הדוגמאות".
 מתחם דוגמאות .יב

ד  6תוך   יציג  שבועות מיום בחירת הקבלן, על הקבלן להקים מתחם  ובו  וגמאות 
לרבות רכיבי ריהוט הרחוב ולפי הרשימה  הקבלן את כל הדוגמאות לרכיבי הפיתוח,  

יעביר   המפקח  כך  לצורך  המפקח.  עם  יתואם  הסופי  הדוגמאות  מיקום  המצ"ב. 
רם הביצוע. התכנית תכלול את כל  תכנית המפרטת את מתחם הדוגמאות לקבלן ט
ת לגודל ומס' יחידות שעל כל דוגמה  הדוגמאות הנדרשות במתחם, כולל התייחסו

 לכלול. 
 

 רשימת דוגמאות לביצוע  40.04
  DF01,DF09 דוגמת הריצוף תהיה  ע"פ פרטים אדריכליים  -ריצוף באבן טבעית   .א

של    .  DF13ו יהיה  הדוגמה  כל    30גודל  את  הכולל  לפחות  הריצוף,   מ"ר  אבני 
מילוי מישקים,  ודוגמאות הריצוף וההנחה המיוחדות, תפרי מעבר בין סוגי ריצוף ו

תכנית  לדוגמא.  חיתוכים  כולל  אחרת,  דוגמא  כל  או  ברדיוסים  המקטע    יישום 
 תאושר ע"י המפקח לפני הביצוע. דוגמת הריצוף תכלול את האלמנטים הבאים: 

עם החול לפי פרט אדריכלי  סלעי הגרניט המלווים את הריצוף במפגש   .1
DF04 

 DL03.01הכנה ותושבת לשמשיה לפי פרט אדריכלי   .2
 DL04תיחום ערוגת עץ ע"פ פרט  .3
   DL01מסמרות נגישות ופסי אזהרה בהתאם למפורט בפרט אדריכלי    .4
  DF12ו

. גודל הדוגמה יהיה  DF10יש להכין דוגמה ע"פ פרט אדריכלי     -ריצוף באבני דריכה .ב
 לל כמה אבני דריכה ואת המישקים ביניהם. מ"ר לפחות הכו 10

 .DF22  פרט אדריכלייש להכין דוגמה בהתאם ל  –מכסה מרוצף  .ג
 מקטע מדרגות באבן טבעית בשילוב סלעי גרניט גושניים .ד

.  המקטע הראשון       DF06דוגמה עבור המדרגות תהיה בהתאם לפרט אדריכלי  
של   שי  5באורך  המקטע   . כדוגמא  ישמש  שיבוצע  לפחות  יהיה  מ'  לדוגמה  יבחר 

רומים.    5חות  מעוגל/מעוקל בהתאם לרדיוסים המצוינים בתכניות ויהיה בעל לפ
 על הדוגמה לכלול כמו כן את האלמנטים הבאים:  

.  DF07שילוב סלעי גרניט גושניים לשייבה/משענת ושכיבה לפי פרט אדריכלי  .1
  תבוצע דוגמא אחת לפחות לכל סוג) ישיבה, משענת, שכיבה, ישיבה עם

 ,DF07.01 , DF07.02, DF07.03משענת( בהתאם למפורט בפרטים 
DF07.04 . 

. הדוגמה  DL01ון, רוזטות וכל הנדרש בפרט אדריכלי  כולל עיג מאחז יד  .2
. " מדרגות מאבן טבעית מסוג  40.18תבוצע בהתאם למפורט בסעיף 

GREECE  KAVALA .במפרט זה " 
 DF06  DF12פסי אזהרה בהתאם לנדרש ולמפורט בפרט האדריכלי  .3
 

גרניט .ה מסלעי  מדרגות  אדריכלי    -מקטע  פרט  מה  DF14לפי  המגדלור.  לך  בחוף 
 וגמא. ראשון יוגדר כד 

יבוצע בהתאם לתכנית מתחם הדוגמאות ולפי פרט אדריכלי      - מקטע של משטח דק . ו
DF02 . 

 .  DL15ראשונים יהיו לדוגמא, בהתאם לפרט אדריכלי    סיגמנטים 2 – מעקה למזח  .ז
אלמוגים .ח לשמורת  אדריכלי    -גדר  לפרט  בהתאם  לדוגמא,  יהיה  ראשון  מפתח 

DL16 . 
תאם לתכנית מתחם הדוגמאות ולפי פרט אדריכלי  מקטע בה  יש לבצע  –גדר סנדות   .ט

DL07 . 
מקלחת .י סניטריים  -מתחם  כלים  הנדרש,  הרחוב  ריהוט  כל  כולל  אחת    - מקלחת 

לחצן הפעלה מנתי   רגלי מנתי, עמוד מקלחת עם  עמוד מקלחת עם לחצן הפעלה 
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במשיכה,מתקן לשטיפת רגליים עם הפעלה מנתית רגלית, מתקן לשטיפת רליים עם  
פעלה מנתית ידנית, מתקן שטיפה לציוד ספורט עם הפעלה מנתית, ספסל, ריצוף  ה

   2.00Eם בחוברת  בהתאם למוגדר, תעלה ורשת פלדה. בהתאם לפרטים האדריכלי
לפי תכנית מתחם דוגמאות. אורך הקטע לדוגמה יהיה       -מקטע של ערוגות גינון .יא

 והנחיות המפקח.  , תוכניות הקונסטרוקציה DL08מ'. ע"פ פרט אדריכלי  10
 DL22לפי תכנית מתחם דוגמאות ופרט אדריכלי  -מקטע של טרסת חול  .יב
 ריהוט רחוב: .יג

. על הדוגמה  DLS02ופרט אדריכלי לפי תכנית מתחם דוגמאות  -תא הלבשה .1
 . 42לכלול את כל האלמנטים המפורטים בפרט האדריכלי ובמפרט זה בפרק 

. על  DLS13ריכלי לפי תכנית מתחם דוגמאות ופרט אד  -תא שירותים .2
הדוגמה לכלול את כל האלמנטים המפורטים בפרט האדריכלי ובמפרט זה  

 .  42בפרק 
לפי תכנית מתחם דוגמאות ולפי פרטים   - פרט שמשיה עם/בלי תאורה .3

 DLS03.01, DLS03.02אדריכליים 
   DLS05לפי תכנית מתחם דוגמאות ולפי פרט אדריכלי   -ברזייה   .4
   DLS07לפי פרט אדריכלי ם דוגמאות ו לפי תכנית מתח -מצללת חוף .5
   DLS09לפי תכנית מתחם דוגמאות ולפי פרט אדריכלי   -מתקן אופניים .6
   DLS08לפי תכנית מתחם דוגמאות ולפי פרט אדריכלי   -ספסל .7
שבועות מרגע בחירת   6כל הריהוט יוצג כדוגמא למפקח לפני הזמנתו, תוך  .8

 הקבלן.  
למפורט בפרטים   גמרים בהתאםריהוט הרחוב יכלול את האלמנטים ו .9

 .42האדריכליים ובמפרט בפרק  
 כל אלמנט נוסף או פרט נוסף לפי דרישת המפקח.  .10

 
 שלבי ביקורת  40.05

שפה/שבילים/שרוולים   .א קירות/אבני  תוואי  סימון  האתר,  הכנת  עבודות  סיום 
 וכדומה. 

 אישור מקטע לדוגמא  .ב
 תחילת עבודות ריצוף. .ג
 סופיים פני שטח גמר הכנת האתר לנטיעות וגינון, קביעת  .ד

 
 אבן גרניט אילתית מקומית מ  (טרסות גנניותקיר לערוגות מוגבהות )ביצוע  40.06

 כללי:  .א
של   מכסימליים  גובה  הפרשי  התומכים  האבן  קירות  עשויות  ס"מ    60טרסות 

 ס"מ.( 40בקרקע. )מרבית הקירות בפרויקט תומכים הפרשי גובה של 
אחר השלמת כל שורת  וי. לוהמילשיטת הבניה הינה ע"י בנייה משולבת של הקיר  

 אבנים יבוצע מילוי הקרקע בגב הקיר. 
כל הקירות מסוג זה ייבנו בפיקוחו הישיר והצמוד של איש מקצוע בעל וותק וניסיון  
מוכח בתחום ובבניית קירות מסוג זה באתרים נוספים באזור אילת. ביצוע הקירות  

 .DL08בהתאם לפרט אדריכלי 
 

 אפיון האבנים  .ב
רניט אילתית טבעית, ממחצבה מאושרת ע"י המפקח. הסלע  סלע גהיו מהאבנים י

יהיה קשה ועמיד לבלייה פיסיקלית, כימית ואקלימית. כל האבנים יגיעו מאותה  
- לבן-המחצבה, אלא אם כן אושר אחרת בכתב מהמפקח. גוון האבנים יהיה חום

ן  בגוו   אבניםאפור. יש להמעיט ככל הניתן באבנים בעלות גוון אדמדם. לא יתקבלו  
או   קעורות  ולא  שטוחות  פאות  בעלי  לוחות  דמוי  יהיה   האבנים  מבנה  ירוק.  

 קמורות.  
יש להשתמש באבנים שלמות ומונוליטיות ללא סדקים ו/או תלכידים של חומרים  

 זרים.
 ASTM C-97טון למ"ק לפי   - 2.6( שלא יקטן מ  specific gravityמשקל מרחבי ) 

 ASTM C-97לפי  1% - מ ספיגות האבן תהיה פחות 
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ס"מ, רוחבן  35מידות האבנים בבסיס הקיר יהיו כדלהלן: אורך האבנים לא יקטן מ  
 ס"מ. 20ס"מ וגובהן לא יקטן מ  25לא יקטן מ 

 מידות האבנים מעל השורה הראשונה:
  10ס"מ וגובהן לא יקטן מ    20ס"מ, רוחבן לא יקטן מ   35אורך האבנים לא יקטן מ  

 ס"מ.
 

 בנאים  .ג
תעשה ע"י בעלי מקצוע ייעודיים ומקצועיים, בעלי נסיון   קירות האבן עבודת בניית

לפחות, בהיקף של   בבניית טרסות באבן טבעית בשלושה פרויקטים    1,500מוכח 
לנ"ל.   הכתובים  האישורים  את  להציג  הקבלן  על  המפקח  לדרישת  כ"א.  מ"ר 

אינו כי  ונמצא  במידה  בנאי  של  לדרוש החלפה  לביצ   בסמכות המפקח  וע  מתאים 
 העבודה. 

 
 אופן סימון תוואי הקיר .ד

כיפופים,   וללא  ישר  זיון  וברזל  סיד  אבקת  באמצעות  יתבצע  הטרסה  קיר  סימון 
מ"מ, בנוכחות המפקח בשטח. אין לבצע מעבר לנדבך    8מטר ובקוטר    6באורך של  

 הראשון אלא באישור המפקח.
 

 אופן החפירה והמילוי  .ה
 י גב הקיר. היורד כלפ 15%ל תהיה עם שיפוע שתחתית החפירה לבסיס הקיר 

 תחתית החפירה תטופל לפי הנחיות המפקח.  
ס"מ מינימום מתחת לפני הפיתוח הסופיים או בהתאם להנחיות    30החפירה תהיה  
 המפקח בשטח. 

אין להתחיל בהנחת אבני הקיר לפני קבלת אישור כתוב של המפקח לגבי השתית  
 בבסיס הקיר. 

הק  בגב  המילוי  מבוצע  על  להיות  מהודקות  יר  הערוגה.  בשכבות  לפרט  בהתאם 
המילוי יתבצע כנגד בנית הנדבכים של קיר הטרסה, בשכבות, לפי שכבות האדמה  

.  10DLו  08DLהמוגדרות בפרטים. אפיון המילוי לפי מפרט זה ופרטים אדריכליים  
ר. יש  הידוק שכבות המילוי יהיה באופן שלא יפעיל כוחות אופקיים גדולים על הקי

מגובה המילוי בכדי למנוע הפעלת כוחות    0.75עד כדי  התקרב לקו הקיר  להימנע מל 
 אופקיים גדולים על הקיר  

יחד עם השכבה המנקזת ושכבות המילוי בגב   יש לבצע במקביל את בניית הקיר 
 הקיר. 

 
 אופן ההנחה . ו

אופן ההנחה יהיה עפ"י המצוין בפרטים האדריכליים. הנחת האבנים דורשת   .1
ומת  לב ודגש לכל אבן כך שתהיה  נת , תוך מתן תשה מקצועית ומיומעבוד

התאמה מבנית לאבנים הסמוכות ותיווצר "נעילה" בין האבנים. זהו הבסיס  
 ליציבותו של הקיר. 

ומידת   .2 החזית,  לקו  בניצב  הינה  שלהם  האורך  שמידת  כך  יונחו  האבנים 
ל שלא יהיה  הגובה תהיה המידה הקטנה של האבן. יש להניח את האבנים כ

נים קטנות יונחו בפנים הקיר בלבד, בכדי שלא ניתן  לשלוף אותם. אב  ניתן
 יהיה לשלוף אותם.  

שורת האבנים הראשונה מהווה את בסיס הקיר. בשורה זו, יונחו האבנים   .3
 מטה כלפי הקיר.  5%כך שהפאה העליונה שלהן תהיה בשיפוע של 

 הבאים:שורות האבנים מעל הבסיס יונחו בהתאם לסעיפים  .4
 ת על שתי אבנים לפחות בשורה שמתחתיה היה מונחכל אבן ת  .( א)
לפחות   .( ב) יהיו  אבן  שתי    3לכל  תחתיה.  האבנים  עם  מגע  נקודות 

 נקודות בחלקה הקדמי ולפחות אחת בחלקה האחורי. 
ס"מ ממישור חזית    5נקודת ההשענה הקדמית לא תחרוג יותר מ .( ג)

 הקיר 
דמיוני אנכי ברו האחורי של  נקודת ההשענה האחריות יצרו מישור   .( ד)

 השורה הראשונה. 
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נוטה מטה כלפי חזית   .( ה) העליונה שהלן  אין להניח אבנים שהפאה 
הקיר. הפאות העליונות יהיו בעלות נטייה מטה כלפי גב הקיר או  

 לכל הפחות אופקיות. 
ולא   .(ו) נפסקים"  "מישקים  שיהיו  שלא  כך  האבנים  את  להניח  יש 

יווצרו מישקים אנכיים או אופקיים רציפים בחזית הקיר. מישק  
מעליו  אנ מהמישקים  אופקית  בסטייה  יהיה  אבנים  שתי  בין  כי 

משני   אנכית  בסטייה  יהיה  תמיד  אופקי  מישק  כל  ומתחתיו. 
 מצדיו. המישקים 

יהיו .( ז) סמוכות  אבנים  בין  מ  מרווחים  הניתן.    5קטנים  ככל  מ"מ 
במקומות בהם לא יהיה ניתן להגיע למרווחים  הקטנים מהמצוין,  

בני המילוי הינו למנוע סחף של  יש למלא באבני מילוי. תפקיד א
להשתמש  אין  שנוצרו.  המרווחים  דרך  הקיר  מאחורי  הקרקע 

ולא ישמשו כאחת משלושת  באבני המילוי כחלק מבני של הקיר  
ההשענה   באישור  נקודות  שמעליהן.   לאבנים  לעיל(  )המוזכרות 

של   מכסימלי  מרווח  לאפשר  ניתן  יהיה  אבני    20המפקח  מ"מ. 
 המילוי  

בין אבני הקיר והמילוי המוכרות, יעשה    קיר, במפגשלכל אורך ה .( ח)
בצורה   לזו,  זו  האבנים  של  בטיט  צמנטית  בהדבקה  שימוש 

החיצונית. הקיר  בחזית  יראה  שלא  ובאופן  ה  נקודתית  טיט  סוג 
המפקח. ידי  על  את    יאושר  ולחזק  לייצב  היא  ההדבקה  מטרת 

הקיר, ולמנוע אבנים משוחררות. ההדבקה תהיה מקומית בלבד  
בדוגמא  ול וצורת ההדבקה תבחן  אופן  א רציפה לכל צלע האבן. 

 שיכין הקבלן. 
בהדבקה   .(ט) יחסית   שטוחות  באבנים  שימוש  ייעשה  הקיר  בראש 

האדרי בפרט  למצוין  בהתאם  יש  10DLו  08DLכלי  צמנטית,   .
לוודא כי לא ניתן יהיה להזיז אבנים בשורה זו ב"כח היד". שימוש  

ית וללא סתימת המרווחים  בטיט יהיה נקודתית ללא נראות בחז
 בין הסלעים. 

בגב הקיר תבוצע שכבה מנקזת    -שכבה אנכית מנקזת בגב הקיר .( י)
השטח   לפני  קרוב  שבתכניות.  ההנחיות  לפי  גיאוטכני  בד  עם 

ים יש למלא בקרקע לא מחלחלת או לשים יריעה מנקזת  העליונ 
בכדי למנוע או להמעיט מנגר עילי לחדור אל גב הקיר. שכבה זו  

מחומר שאינו דורש הידוק אקטיבי בכדי למנוע עומס נוסף  תבוצע  
 על הקיר בעת ההידוק. 

 
 אופן המדידה .ז

ל פני הקרקע  ס"מ מע   60  עדבנוי בגובה  קיר אבן לערוגות מוגבהותלפי מטר אורך של  
 בהתאם  , כולל ביסוס, הכנת השטח, טיט, וכל הנדרש לביצוע מלא.  הסופיים 

 
 דוגמא .ח

 עפ"י סעיף דוגמאות כנ"ל. 
 להלן תמונת דוגמת קיר מסלעה מאושרת, כפי שבוצע בטיילת הצפונית:
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קצא"א: בחוף  טרסות  ביצוע  לתהליך   דוגמה 
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 בדיקות שדה  .ט

יקח בקוטר    המפקח  עץ  בכמה    10-15בול  הדוגמא  בקיר  בחוזקה  וידפוק  ס"מ 
קריטריון   יהיה  זה  תזוזות  ללא  וחזק,  יציב  הקיר  כי  ויוודא  אקראיים  מקומות 

  10לחה לתקינות הקיר. במהלך העבודה מפקח יבצע את אותה הבדיקה בכל  ההצ
 מ' לאורך הקיר. 

בנאים לשלוף אבנים    המפקח ינסה באופן ידני ובעזרת כף  -בדיקת שליפה מקומית
יהיה   זה  מהקיר,  ישתחררו  ולא  יציבות  והאבנים  במידה  מהקיר.  נקודתיות 

  1בצע את אותה הבדיקה בכל  קריטריון לתקינות הבניה. במהלך העבודה המפקח י
 מ"א לאורך הקיר ולשיקול דעתו. 

 
 טרסות במילוי חול מסלעי גרניט )חוף אלמוג מול מבנה בן הרוש, חוף המגדלור( 40.07

 י: כלל .א
אבנים   טרסות  ולפניהם  קונסטרוקציה  פרט  לפי  יצוקים  קירות  בנויות  טרסות 

וע"פ פרטי    DL13ו  DL22מבוטנות ומעוגנות לקיר הבטון ע"פ פרטים אדריכליים  
 קונסטרוקציה. 

  40מטר בגובה של    2" כל  3בקוטר של    PVCניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות  
בק  וישולבו  הבטון  בקירות  שיבוצעו  יהיה  ס"מ  אך  שלהם,  בחזית  האבן  ירות 

סמויים. באזורי נטיעות בגב הקיר בנוסף לניקוז ימוקמו צינורות אוורור בגריד של  
האבנים. מאחורי צינורות הניקוז יש לסדר צרורות אבן  ס"מ בהתאם למרווחים    30

. תפרים יבוצעו בהתאם לפרטי  DL13עטופים ברשת פלסטית, הכל בהתאם לפרט  
 הקונסטרוקציה.  

 
 אפיון האבנים  .ב

הסלעים יהיו מסלע גרניט אילתי טבעי, ממחצבה מאושרת ע"י המפקח. כל האבנים  
תב מהמפקח. גוון האבנים יהיה  יגיעו מאותה המחצבה, אלא אם כן אושר אחרת בכ

יתקבלו  -לבן-חום לא  גוון אדמדם.  בעלות  באבנים  הניתן  ככל  להמעיט  יש  אפור. 
 ק.  אבנים בגוון ירו 
 במפרט זה. 40.06הגרניט בהתאם למוגדר בסעיף תכונות אבן  

, ויהיו  DL22  ,DL13גודל הסלעים יתאים לגובה הטרסות בהתאם למפורט בפרט  
ככל הניתן. הסלעים    ושרות, להבטיח הצמדה בין האבניםפנים מי   2בעלי לפחות  

משקל   לפני הבאתן לשטח.  ע"י המפקח  ויאושרו  רבה במחצבה  בקפדנות  ייבחרו 
 טון.   0.2-1האבנים יהיה 

 
 בנאים  .ג

נסיון   בעלי  ומקצועיים,  ייעודיים  מקצוע  בעלי  ע"י  תעשה  הטרסות  בניית  עבודת 
בבניית טרסות באבן טבעית בשלושה פרוי לפחות, בהיקף של  מוכח    1,500קטים 

לנ"ל.   הכתובים  האישורים  את  להציג  הקבלן  על  המפקח  לדרישת  כ"א.  מ"ר 
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ה  לדרוש  במידבסמכות המפקח  בנאי  של  לביצוע  חלפה  אינו מתאים  כי  ונמצא  ה 
 העבודה. 

 
 אופן ההנחה .ד

ופרטי   האדריכליים  בפרטים  המצוין  עפ"י  יהיה  הסלעים  ועיגון  ההנחה   אופן 
ניתן לשלוף אותם. הפנים המיושרות של  הקונסט'. הסלע יהיה  יונחו כך שלא  ים 

ת של הסלע ויפנו כלפי מעלה וכלפי הטרסה הנמוכה  הסלעים יהיו הפנים החשופו 
אה. הסלעים יונחו כך שפני הסלע תואמים את פני הפיתוח המצוינים בתכניות.  הב

 רי. כל האבנים יהיו מעוגנות לפי פרטי הקונסטרוקציה לקיר הבטון האחו
שימוש באבנים קטנות ייעשה רק באישור המפקח במידה ותידרש השלמה בחזית   

יה לשלוף אותם.  הטרסה. אבנים אלו יונחו בפנים הקיר בלבד, בכדי שלא ניתן יה 
הנחת הסלעים ועיגונם יהיו בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ולהנחיות המפקח  

 13DLו   DL22בשטח, וכן עפ"י פרט אדריכלי 
 

 מישקים: .ה
 מ"מ 20האבנים יהיו צמודות ויותירו מרווח מקסימלי של 

 
 אופן סימון תוואי הקיר . ו

כיפופים,   וללא  ישר  זיון  וברזל  סיד  אבקת  באמצעות  יתבצע  הטרסה  קיר  סימון 
 מ"מ, בנוכחות מפקח בשטח.   8מטר ובקוטר   6באורך של 

 
 
 

 
 אופן המילוי .ז

והנחיות הקונסטרוקציה  לתוכניות  בהתאם  יתבצע  שכבות    המילוי  לפי  המפקח, 
ו    DL22מילוי לפי מפרט זה ופרט אדריכלי  האדמה המוגדרות בפרטים. אפיון ה

D13 . 
 

 אופן המדידה .ח
ס"מ מפני    60ה בגובה של עד  בנוי  (טרסהערוגה מוגבהת )לפי מטר אורך של קיר  

הכנת השטח, טיט, וכל הנדרש לביצוע מלא.  , כולל ביסוס ועיגון,  הקרקע הסופיים
 שב בנפרד.היצוק  יחוקיר הבטון 

 
 חיפוי וקופינג מאבן טבעית   40.08

 כללי  .א
   Greece kavalaסעיף זה מתייחס לעבודות חיפוי וקופינג באבן טבעית מסוג   .1

באספקת "אבן בהט" או שווה ערך, בהתאם להגדרות שווה ערך במפרט טכני  
עוד האבן עומדת בתכונות הנדרשות מאבן בריצוף  זה גם בהיבט הנראות, וכל 

   40.15בפרק 
 קופינג .ב

 . DL06, DL20קופינג לקירות בטון קיימים יבוצע לפי פרטים אדריכליים  .1
  DL25קופינג לקצה ריצוף או קירות מתוכננים יבוצעו לפי פרטים אדריכליים   .2

 . DF18ו
 עובי ורוחב האבן בהתאם לפרט האדריכלות.  -האבן  מימדי .3
 גמר האבן יהיה טבעי.  .4
בהת .5 מכני  ועיגון  בהדבקה  תיושם  האדריכליים  האבן  בפרטים  למפורט  אם 

DL06, DL20 
 יש להציג דוגמא של האבן לחיפוי לאישור המפקח לפני ביצוע הדוגמא.  .6
יהיו בהתאם למפורט בסעיף   .7 וספיגות האבן  בי באבן  לג   40.15משקל סגולי 

 ריצוף ע"ג טיט". –GREECE KAVALAטבעית מסוג 
 ביצוע הדוגמא. יש להציג דוגמא של האבן לחיפוי לאישור המפקח לפני  .8
 בפינות הקיר הנחת האבן לפי המפורט בפרטים האדריכליים.  .9

 יבוצע חיתוך מדויק באבן הקופינג עליונה במפגש בין שני לוחות.  .10
 חיפוי .ג
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 תאור העבודה: .1
 DL25טון קיימים או מתוכננים יבוצע לפי פרטים אדריכליים  חיפוי לקירות ב

  ,DL06  ,.DF18   לקה בהדבקה משולבת עם  חיפוי האבן יבוצע בהדבקה וכן בח
מיכנ במיוחד    2378/4,  2378/1י בהתאם לתקן  עיגון  ובהתאם למפרט הטכני 

 המוצא בזאת. 
 סוג האבן: .2

ע"ג    -ן טבעית"ריצוף משטחים באב  40.15האבן תהיה בהתאם למוגדר בפרק  
התקן    בדרישות  גם  תעמוד  האבן  תתאים  2378/1טיט".  האבן  אם  גם   .

 ול כל אבן פגומה.  לדרישות התקן יש למיין ולפס
 מידות האבן:  .3

 בהתאם לפרטים האדריכליים. ( א)
 חיפוי אבן בהדבקה: ( ב)
ההדבקה המשולבת    תחולת המפרט היא לכל מקום בו מבוצעת שיטתצ ( ג)

 עם עיגון מכני. 
 דרישות התקן של חיפוי בהדבקה משולבת:  .4

היות ואין לעבוד בהדבקה ללא עיגון מכאני, יש לעבוד עם הדבקה רק בשילוב  
ן מכאני בכל אבן ואבן כפי שיורה מפרט זה. מפרט זה מסתמך על התקן  של עיגו
 זו.  לשיטה  2378/4

 מפרטי ביצוע: .5
יוד ( א) הביצוע  תחילת  זה  לפני  ממפרט  הסתייגויות  לו  יש  אם  הקבלן  יע 

 המונעות ממנו לעמוד בדרישות הטיב.
הישראליים   ( ב) התקנים  ע"פ  גם  הקבלן  יבצע  זה,  מיוחד  למפרט  נוסף 

כגון:   ת"י  2378/1ת"י  העדכניים  ת"י  2378/4,   ת"י  1920,  ת"י  1555,   ,
. בכל מקרה של סתירה קובע מפרט מיוחד  431  , מפמ"כ314, ת"י  1536
 זה.

 קירות הרקע: .6
 קירות הרקע יהיו עשויים בטון.  ( א)
 עבודות הכנה בקירות הרקע: ( ב)
ווים,   ( ג) חוטים,  מאבק, משאריות  הקירות  את  לנקות  יש  הקירות:  ניקוי 

דומה. כמו בן, כל חלק רופף או חלש בפני הבטון יש  שומנים מתבניות וכ
 ליטוש.להסיר על ידי סיתות או 

בטון    ( ד) מדה  על  החורים  כל  את  לסתום  יש  בקירות:  החורים  סתימת 
למלא   היצרן.  הוראות  לפי  במינון  ערך,  שווה  או  תוסף לטקס  בתוספת 

 כיסי חצץ, להסיר בליטות במפגשים של הפסקות יציקה וכדומה. 
 יצוע ההרכבה:חומרים לב אביזרים ו .7

חומרי איטום למשקים גמישים: משקי ההתפשטות יאטמו בחומר גמיש   ( א)
. בנוסף יהיו החומרים עמידים בפני עובש  1536העומד בדרישות התקן  

 וקרינת על סגול. משתמשים בפריימר בהתאם להוראות היצרן. 
 הכנת האבן להרכבה:  .8

ז   ( ב) גב האבן באמצעות מברשת עם  לנקות היטב את  ועם  יש  יפים קשים 
 חץ גבוה. שטיפה בל 

 עבודת הדבקה: .9
  2378/4כנדרש בתקן     C2 TE S2הדבק יהיה מסוג איכותי בעל תכונות של   ( א)

"הדבקה עם עיגון מכאני". דבק לדוגמא העומד בתכונות הנ"ל הוא סופר  
של חברת תרמוקיר, או כל דבק שווה    770של כרמית, פלסטומר    100גמיש  

הטיח המיישר יעלו    מידה שתוצאות השליפה שלערך עם תכונות זהות.  ב
תכונות    0.7על   בעלת  דבק  עם  לעבוד  יהיה  אפשר  '  C2TES1מגפ"ס 

 של מיסטר פיקס או שווה ערך.  116לדוגמא דבק 
וניקוי כל שטח הפנים של   ( ב) יש להכין את תשתית הבטון על ידי השחזה 

 הבטון עד גילוי קצות האגרגטים של הבטון. 
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שירות על הבטון יש  ה יכנית לעבוד עם ההדבקבמידה שאין אפשרות ט ( ג)
יש   מראש.   מוכנים  מחומרים  מיישר  טיח  עם  צמנטית  הרבצה  לבצע 
מנת   על  ההדבקה  לפני  הזאת  המערכת  של  ההדבקות  חוזק  את  לבדוק 
או   איטונג  בלוקי  קירות  שיש  במידה  בתקנים.  עומדים  שהם  להיווכח 

שברים חללים,  לסגור  הקירות,  את  להכין  יש  ולבצע    בטון,   ומשקים 
נטית וטיח מיישר לפני ההדבקה. בחירת הטיח המיישר תהיה  הרבצה צמ

 לאחר אישור המפקח. 
 ביצוע ההרכבה יהיה בהתאם לכללים הבאים: .10

הערבוב   ( א) משך  זו,  למטרה  המיועד  מערבל  עם  הדבק  את  לערבב    3-4יש 
 דקות לפחות. 

 מ"מ.  1-2מריחת הקיר על מרית)מלש( חלקה עם שכבה בעובי   ( ב)
ניקויו  ת גבמריח ( ג)  1בהתאם לכללים לעיו עם שכבה של כ  האריח לאחר 

 מ"מ.
מ"מ    10מריחת השכבה העיקרית עם מרית משוננת, שיניים בגודל של   ( ד)

 לפחות.  20%לפחות ובשטח הגדול מגודל האריח ב 
 הצמדת האריח לטלטולו ל"שבירת" השיניים והבאתו למקום המדויק.  ( ה)
 הצמדתו הסופית בעזרת פטיש גומי.  ( ו)
דבקה על יד פירוק אריח כאשר הדבק  פעם את איכות הה  וק מדייש לבד ( ז)

עדיין טרי על מנת לוודא שהעבודה אכן מבוצעת בהתאם לכללים, לפחות  
 מ"ר.  20אחת ל

  10בקוטר   316Lלאחר ייבוש מוחלט של הדבק יוחדר עוגן עשוי פלב"מ   ( ח)
מ"מ עם דיבר ניילון בכל אריח ואריח במרכזו. ראש הבורג של העוגן יהיה  

כ בפק   5שקוע  ויכוסה  כי  מ"מ  יצוין  הקדח.  לקוטר  זהה  בקוטר  אבן  ק 
של   בשירותיו  להשתמש  ורצוי  מקצועית  עבודה  היא  ההרכבה  עבודת 

 הקבלן המומחה לעבודה זו על מנת לקבל מראה מושלם.  
 מילוי משקים גמישים:  .11

מ'. כמו כן    8מישקים אנכיים גמישים יבוצעו בקירות באורך העולה על   ( א)
 התפשטות בבטון. שקים אנכיים בתפרי יש לבצע מי

סוג החומר יהיה מסיליקון או פוליאוריתן מסגו שאינו מכתים את שולי   ( ב)
"אוטוסיל   המומלצים:  החומרים  או    70האבן.  גטאור  אורטנק  "יבואן 

" יבואן גילאר או שווה ערך. החומר יסופק עם פריימר  2"זיקה פלקס פרו  
 מתאים לשיפור ההדבקות.  

דל מתאים לרוחב המישק. ספק אפשרי  י בגום פרופיל גיבו מומלץ לעבוד ע ( ג)
 רונדו פלסט או שווה ערך.

 גוון החומר לבחירת המפקח.  ( ד)
עומק    ( ה) לכל  הדבק  שאריות  את  מנקים  כדקלמן:  יהיה  המשקים  ביצוע 

צדי   על  פריממר  מורחים  העומק,  לכל  גיבוי  פרופיל  מחדירים  המשק, 
ך את פני האבן,  המשק באמצעות מבקשת דקה תוך הקפדה שלא ללכל

קעורים  מחד יהיו  פני המסטיק  לתוך המשק כאשר  גמיש  ירים מסטיק 
ושקועים כשני מ"מ משטח פני האבן. יש להחליק את פני המסטיק עם  
יש   סיום העבודה  לאחר  כלים(.  נוזל לשטיפת  עם  )אפשרי  נוזל החלקה 

 לקנות סופית את פני האבן משאריות המסטיק. 
מ'. במרווחים    2.5ל  הגמיש לניקוז מים כיש להשאיר מרווחים במסטיק   ( ו)

כ   של  בקוטר  ניילון  שרוול  של    12יהיו  ובזווית  מטה.    10%מ"מ  כלפי 
 המרוחחים יהיו במקום בו יש מרווח בזוויתן. 

 לפני ביצוע יש לבצע דוגמה לאישור המפקח.  ( ז)
 בדיקות הדבקה: .12

חוזק   עיגון.  ללא  הרקע  קיר  אל  האבן  של  ההדבקות  של  בדיקה  לבצע  יש 
על  ההד יעלה  על    0.5בקות  שיעלה  ובמידה  יהיה    0.7מגפ"ס  אפשר  מגפ"ס 

 להקטין את תכונות הדבק. 
 מילוי משקים קשיחים:  .13
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כל המשקים שאינם גמישים יהיו משקים שימולאו בחומר כיחול תעשייתי.  
מ"מ.    4המשקים הקשיחים יכללו גם את המשקים האנכיים הדקים בעובי של  

יש לאשפר היטב את    מ"מ לפחות.  7יהיה  בכל מקרה עומד חדירת הכוחלה  
פעמים ביום לפחות. במידה שלפי הוראות    3ימים לפחות,    3המשקים במשך  

היצרן אין צורך באשפרה, תבוצע  העבודה ללא אשפרה. סוג הכוחלה יועברו  
 לאישור המפקח.  לפני ביצוע יש לבצע דוגמה לאישור המפקח. 

 עיגון האבן: .14
 316Lט. העוגן יהיה מפלב"מ  אבן המבוצע בפרויקיש לבצע עיגון לכל חיפוי ה

מ"מ, מתוצרת    10מ"מ, מיתד ניילון. אורך העוגן יהיה לפחות    10. קוטר העוגן  
מוכרת כגון: פישר, הילתי, אקספנדט, מונגו או כל עוגן אחר שיאושר על יד  

 המפקח. סוג המיתד )דיבל( יהיה מותאם בהתאם לסוג קיר הרקע. 
 האבן:  פירוט עבודות עיגון .15

 יבוצע בשלמותו לפני עבודת ההדבקה. הקדח באבן  ( א)
מ"מ, קידוח    5-6שלבי הקידוח באבן יהיו כדקלמן: קידוח במקחד בקוטר   ( ב)

מ"מ, לאחר    7מ"מ ובעומק של    14-15להרחבת ראש הבורג בקוטר של כ  
מ"מ רחב יותר מקוטר    1מ"מ )כ   11מכן הרחבת הקדח לעוגן בקוטר של  

 העוגן(.
ב   ( ג) הקידוח  באמצעעבודת  תבוצע  שימוש    ות אבן  וללא  בלבד  מקדחה 

 בפטישון.
העושי   ( ד) מתאים  אביזר  באמצעות  תהיה  הבורג  לראש  הרחבה  עבודת 

 מסיגמנטים של יהלום, זאת לקבלת קדח עגול ונקי משבר.
לאחר ביצוע ההדבקה וייבוש הדבק במשך של כשבוע אפשר לקדוח את   ( ה)

 פטישון. ע גם על יד  הקדח בתוך הבטון כאשר קידוח זה יכול להיות מבוצ
לאחר גמר הקידוח בבטון יש להחדיר את העוגן. יש לדאוג שהבורג ינעל   ( ו)

 היטב אל הדיבל. 
בשלב הסופי יש לסגור את ראשי העוגנים בחומר על בסיס צמנט בגוון   ( ז)

 האבן. 
 בדיקות העיגון:  ( ח)
יש לבצע בדיקה על עמידות העוגנים בשליפה צירית. העוגן צריך לעמוד   ( ט)

לשליפ של  בהתנגדות  לפני  ק"  170ה  הבדיקות  את  לבצע  יש  לפחות.  ג 
 תחילת העבודה ולאחר מכן תוך כדי העבודה. 

 מיקום העוגנים:  ( י)
ס"מ )במידה ותהיה(    65ס"מ אורך תעוגן במרכזה, אבן מעל    65כל אבן עד   ( יא)

 תעוגן לפי התרשים הבא: 

 
 בקרת איכות: .ד

את טיב  הקבלן  יבצע בקרת איכות צמודה על כל שלבי העבודה אשר יבדוק  
פעם  החומ מדי  של אריחים  פירוק אקראי  לבצע  יש  העבודה.  טיב  ואת  רים 

 ופעם על מנת לוודא שהעבודה מבוצעת בהתאם לנדרש.
 סיכום:  .ה

מפרט זה נכתב על מנת לתת דגשים לעבודת ההכנה וההרכבה ובכל מקרה לא  
בא לסתור את הנאמר בתקנים הישראלים המחייבים, אלא בא רק להוסיף,  

 אמר.  ולפרט את הנלהדגיש  



125 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 
 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים  . ו

הבניה באמצעים   תקופת  כל  על שטחי החיפוי במשך  להגן  יש  נקי  גמר  להבטחת 
 בדוקים. 

התקשות    נקוי  )לפני  דיחוי  וללא  מיידית  יעשה  וכד'  בטון  מלט  מנטפי  החיפוי 
צעות  החומרים( כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמ

 מברשת פלדה קיטור וכיו"ב. 
 כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין.

 
 אופני מדידה ותשלום  .ז

 יחושב עפ"י מ"ר שבוצע. התשלום כולל בנוסף לאמור במפרט הכללי:שטח החיפוי  
לרבות טיט,    378, ומפמ"כ  2378בת"י   את כל האמור במפרט הבינמשרדי, .1

ים  זיון, עוגנים, מיתדים, ברגים, חוטי נירוסטה, עוגנ  שכבת חספוס, רשת
מגולוונים, זוויתנים מגולוונים, ניקוי וסתימת פוגות, יציקת בטון מקשר,  

ישקים גמישים, מישקים יבשים וכד', וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל  מ
 אביזרי העיגון וקיבועם. 

 רגל קצה. חיתוך "פלץ" או הדבקת ס  -עיבוד וחיבור אבנים לפינות   .2
 חיתוך וגמר אלכסוני.  .3
 עיבוד פתחים, חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים בבנין.  .4
מ"ר. העבודה תאושר לביצוע    12בשטח של  ביצוע דוגמאות כאמור לעיל   .5

 רק לאחר אישור הדוגמאות. 
 .  2378הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י  .6

 
 ה ערךשל חב' "נירלט" או שוו  חיפוי בטיח דגם "נטורה" 40.09

 כללי:  .א
"  יבוצע חיפוי בטיח דגם "נטורה" של חב' "נירלט    DL23בהתאם לפרט אדריכלי   

 או שווה ערך. גוון הטיח יהיה לבחירת אדר, הגימור יהיו מט. 
על   דגש  תוך  הספציפי,  לפרויקט  שמתאימות  לביצוע  הנחיות  יגיש  החומר  ספק 

 אילת.  הקרבה לים ותנאי מזג האוויר של

ספק החומר יספק נתונים שמתאימים לתנאי מזג האוויר באילת, כולל טמפרטורה  

 מר, זמן פתוח, וכו. מקסימאלית מותרת ליישום החו

ספק החומר יגיע לאתר לתדרך את הקבלן על אופן יישום החומר, תוך מתן דגשים  

 חשובים. 

ם את החומר  ספק החומר יגיע לאתר עם תחילת העבודה כדי לבדוק שהקבלן מייש

 בהתאם לדרישות. 

ספק החומר יגדיר באופן ספציפי את האשפרה הנדרשת, וייתן המלצות    –אשפרה  

 בנידון. לפיקוח  

 

 הקבלן  חייב לבצע אשפרה מעולה ובדיוק לפי הנחיות  של ספק החומר 

 
  
 אופן מדידה ותשלום: .ב

ל שכבות  הכנת פני השטח וכ   בהתאם למ"ר של חיפוי שיבוצע בשטח. התשלום כולל
 בות כל הנדרש לביצוע מלא של העבודה והנחיות היצרן. היסור, לר
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 / אשה טרמי/ IPEמשטחי דק עץ  40.10
 כללי  .א

יש לקרוא מפרט זה יחד עם תכניות האדריכלות והתכניות ההנדסיות של משטח  
 הדק וקונסטרוקציית משטחי הבטון היצוקים באתר, בכפוף להנחיות המפקח. 

ים לחלקים המשופעים  ת, המעבר בין החלקים הישררצפת הדק תותקן ללא בליטו
 יהיה חלק וללא "שבירות". 

משטחי הדק כוללים גיאומטריה מעוגלת וחיתוך בקווים מעוקלים )ראה תכנית(.  
תינתן חשיבות רבה להקפדה וביצוע מדויק. כיוון הנחת הלוחות יהיה עפ"י המצוין  

 תוכים לפי הנדרש. בפרטים ובתכניות האדריכליות, כולל שימוש בלוחות ח
מ ע"ג  ותותקן  אורן  מעץ  מורכבת  תהיה  הדק  משופע  קונסטרוקציית  בטון  שטח 

לוחות במבוק   פרטי הקונסטרוקציה. תושבות מפלסטיק ממוחזר או  לפי  ומנוקז 
של   מינימאלי  ועובי  בגודל  יהיו  מתחת    15/15/2ממוחזר  המפקח.  באישור  ס"מ, 

ותקשורת   חשמל  תשתיות  יעברו  המדרך  מראשללוחות  שיונחו  וכן   בשרוולים   ,
 דריכליים, ללא תוספת תשלום.  יבוצעו פתחי ביקורת עפ"י המפורט בפרטים הא
 .Bו   R11דרגת ההתנגדות להחלקה של משטח הדק יהיה 

 
 חומרים .ב

הקבלן יידרש להמציא תעודות רשמיות כי כל העצים אשר יעשה בהם    -FSCאישור  
. FSCכריתה, וסופקו ע"י ספק מאושר  שימוש לביצוע הדק נכרתו במקום מאושר ל
ביבה בה הוא שרוי ללא תוספת תשלום.  הקבלן יחליף עץ אשר נפגע כתוצאה מהס

מובהר כי דק זה הינו משטח ציבורי המשמש לישיבה, הליכה ופעילויות ציבוריות  
העץ   כי  מתחייב  הספק  לשחיקה.  גבוהה  עמידות  בעל  להיות  עליו  כן  על  שונות, 

 יפול מקדים או טיפול נוסף לאחר התקנתו.  המוצע לא יצריך ט
 

 חיטוי העץ  .ג
ו טיפול מיוחד של חיסון ע"י הספגה בלחץ בחומרי שימור לא  כל חלקי העץ, יקבל 

כרומטי, מומסים  -אורגניים כגון מלחי נחושת, מלח ארסן ומלח אשלגן / נתרן דו
פגה  במים. החיסון יעשה במפעל בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים הישראלי להס
המדגימים   בנסירים  חיתוכים  בעזרת  המפקח  ידי  על  ייבדק  החיטוי  את  בלחץ. 

עם   לחכות  יש  והליטוש.  ההקצעה  לאחר  יעשה  החיטוי  מקרה  בכל  העץ.  הספגת 
לחות שתיבדק על ידי    12%ההרכבה לאחר האימפרגנציה עד להתייבשות העץ עד ל  

 מומחה מטעם הקבלן.  
 

 מסמכים שיש להציג לפיקוח: .ד
 ספגה מפעל להאישור ה

 לפני התקנתו   –אישור לחות העץ 
 סיווג העץ מספק העץ 

 מאושר כריתה, לספק + לעץ.  FSCאישור 
 

 FSCמאושר כריתה  ipeלוח מדרך  .ה
ס"מ, מהוקצע ברוחב    9/14ס"מ  ברוחב   2בעובי   ipeלוח המדרך יהיה מעץ  .1

 ובאורכים המצוינים בתכניות והפרטים האדריכליים.  
ויבש בריא  יהיה  קירבוןהעץ  סימני  ללא  בקיעים    ,  ללא  מזיקים,  ומתקפת 

ללא   )עיניים(,  סיקוסים  ללא  לכלוך,  או  שרף  שמן,  כתמי  ללא  מפולשים, 
סימני ליבה בעץ, ללא חורים וללא נזקים כתוצאה מעיבוד, שינוע או אחסון  

 . הלוחות יהיו בחתך אחיד ללא סטיות ברוחב או בעובי  
 ון עץ:  ישות תקן בריטי למיהעץ יעמוד בדר  .2

B/S/ 5756 – Specification for Visual strength grading of hardwood  
Table 3: Grade Heavy Structural (THB ) 

סיווג עץ האיפאה יהיה  בהתאם להנחיות איגוד המנסרות הסקנדינביות   .3
י  )לפי הסיווג הישן(. הבדיקה תעשה ויזואלית עפ" B5והדירוג יהיה מסוג 

 .Nordic Timber – Grading Rulesחוברת 
כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעה צדדים, הקצעה עדינה, והפינות   .4

עד   0מעוגלות למניעת פגיעה מכנית. העץ יעבור ליטוש בנייר זכוכית 
לקבלת משטח חלק ואחיד, לא יתקבלו מקטעים עם זיזים, שבבים ושאר  

 מפגעים.  
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  אות שיסופקו על ידיי המפקח על פי דוגמסוג העץ יבחר ויאושר על יד  .5
 הקבלן והמסמכים שיוגשו. 

באחריות הקבלן לקבל אישור מהמפקח על סוג העץ ורמת הלחות לפני   .6
 יש להציג מסמך בדיקה.  – הביצוע 

או שווה   EXTREMEהמדרך יטופל בשמן דק שקוף מתוצרת בונדקס  .7
ביעות ע"ג  ערך, מיידית לאחר התקנתו, וזאת כדי להימנע מקיבוע של ט

 לבד שקוף מט. יותר כל גוון אחר מ העץ. לא  
הלוחות יונחו בצמוד ובמקביל, תוך הבנה שהמרווח יתפתח עם התייבשות   .8

 העץ , כאשר כל מס' מטרים תיבדק מקבילות הלוחות ע"י המבצע. 
באחריות הקבלן לתת את הדעת לתופעת ההתכווצות של הלוחות ולהקפיד   .9

לאחר ההתכווצות,  ם הסופיים ביניהם, להניח את הלוחות כך שהמרווחי
 מ"מ.  6יו יה

 .   12%- לחות העץ תהייה בזמן ההרכבה לא יותר מ .10
 נתונים פיזיקאלים של העץ :  .11

 

 
 

 פני העץ יהיה בעל מראה אחיד לכל הדק מבחינת צבע, צורה, חיתוך וכדומה. 
 ס"מ.   20  -לא יותרו לוחות מדרך זיזיים מעל ל .12
 ס"מ.   360אורך לוחות מינימלי יהיה   .13
 { 3לא פחות מדרגה } 755ועיוות צורה לפי ת"י פות עשן דרגת צפי .14

 
 לוח מדרך אשה טרמי  . ו
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 באספקת "עץ ועצה" או שווה ערך.    d4/d34לוח דק אשה )מילה( טרמי  דגם    .1
יהיה   .2 או   25/92חתך הלוחות  מ"מ בהתאם למפורט בפרטים    25/125מ"מ 

 האדריכליים. 
ע .3 הקצעה  צדדים,  בארבעה  במכונה  יוקצעו  העץ  שטחי  והפינות  כל  דינה, 

עד לקבלת   0עבור ליטוש בנייר זכוכית מעוגלות למניעת פגיעה מכנית. העץ י
 משטח חלק ואחיד, לא יתקבלו מקטעים עם זיזים, שבבים ושאר מפגעים.  

המפקח על פי דוגמאות שיסופקו על ידי הקבלן    סוג העץ יבחר ויאושר על ידי .4
 והמסמכים שיוגשו. 

מ .5 אישור  לקבל  הקבלן  הלחובאחריות  ורמת  העץ  סוג  על  לפני  המפקח  ת 
 יש להציג מסמך בדיקה.  – הביצוע 

או שווה    PLASCONשל חברת  NDCמערכת גמר עליונה : אמולסיה דגם  .6
 ערך יישום החומר בהברשה/ איירלס/מריחה בפד:  
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הלוחות יונחו בצמוד ובמקביל, תוך הבנה שהמרווח יתפתח עם התייבשות   .7
 מטרים תיבדק מקבילות הלוחות ע"י המבצע.  העץ , כאשר כל מס'

באחריות הקבלן לתת את הדעת לתופעת ההתכווצות של הלוחות ולהקפיד   .8
הלוחו  את  ההתכווצות,  להניח  לאחר  ביניהם,  הסופיים  שהמרווחים  כך  ת 

 מ"מ.  6יהיו 
 נתונים טכניים של העץ  .9
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 דוגמה ללוחות עץ אשה טרמו:

 

 
 
 
 
 
 

 
 השביל ון סימ .ז

מטעם   מודד  ע"י  בשטח  ייעשה  הדק  שטחי  של  והגיאומטריה  המפלסים  סימון 
ובקווים המעוגלים, באופן מוקפד ומדויק עפ"י  מ'    0.5הקבלן בסימון נקודתי כל  

את   לסמן  יש  המסומנות  הנקודות  בין  המבצע.  ודרישות  האדריכלית  התכנית 
מ'. יש לאשר את סימון התוואי    6מ"מ, ישר לחלוטין ובאורך    8התוואי ע"י מוט זיון  

 ע"י המפקח לפני תחילת הביצוע.
 

 קונסטרוקציה .ח
ץ אורן מהוקצע ומחוטא)חיטוי בזק  קורות הקונסטרוקציה יהיו מע כללי: .1

בלחץ(. סיווג עץ האורן יהיה  בהתאם להנחיות איגוד המנסרות  
)לפי הסיווג הישן(. הבדיקה תעשה   B5הסקנדינביות והדירוג יהיה מסוג 

 .Nordic Timber – Grading Rulesואלית עפ"י חוברת ויז
מזיקי ומתקפת  ריקבון  סימני  ללא  ויבש,  בריא  חדש,  יהיה  ללא  העץ  ם, 

בקיעים מפולשים, כתמי שמן, שרף, לכלוך ופגמים אחרים. העץ יהיה ללא  
 סיקוסים פינתיים.  

אדריכלי   לפרט  בהתאם  קושרות.    DF02הקונסטרוקציה  קורות  כולל   ,
 ממוחזר.  ישבו על הגבהות עשויות פלסטיק הקורות 

כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעה צדדים, הקצעה   הקצעת העץ: .2
עדינה, והפינות מעוגלות למניעת פגיעה מכנית. העץ יעבור ליטוש בנייר  

עד לקבלת משטח חלק ואחיד, לא יתקבלו מקטעים עם זיזים,   0זכוכית 
 שבבים ושאר מפגעים.  

קבלן  קח על פי דוגמאות שיסופקו על ידי האושר על ידי המפסוג העץ יבחר וי
 והמסמכים שיוגשו. 

יהיה   בנסירים  ההרכבה  לפני  הלחות  לאחר    12%אחוז  )גם  פחות  או 
ורמת   העץ  סוג  על  מהמפקח  אישור  לקבל  הקבלן  באחריות  אימפרגנציה(. 

 יש להציג מסמך בדיקה.  –הלחות לפני הביצוע 
ע טיפול הספגה בלחץ לפי תקן בזק   וציבחיטוי וטיפול הספגה בלחץ:   .3

 ( או שווה ערך.  TANALITEבחומר טנליט )
)א.( על הקבלן להשיג את המסמכים הבאים מספק החומר להצגה ואישור  

 המפקח: 
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 תעודת רישום של המשרד לאיכות הסביבה והנספחים הנלווים.   .(1)
מפרט המגדיר את תהליך החיסון עם החומר המוצע, תנאי   .(2)

לפני ואחרי החיסון, כמות חומר החיסון  ם ציהאחסנה של הע
הנדרש )ק"ג למ"ק( ואופן הטיפול במקרים של עיבוד העץ אחרי  

 החיסון  )ביצוע חורים, ניסור וכ"ו( 
הצהרה לגבי אורך החיים של העץ לאחר החיסון עם החומר  .(3)

 המוצע. 
 (MSDSגליון בטיחות של חומר החיסון ) .(4)

 )ב.( יעילות החומר: 
לגבי ביצוע החומר    EN 599-1שות בתקן ריהד החומר יתאים לכל 

כפי שמוגדר    Hazard Class 4לחיסון העץ נגד מזיקים ביולוגיים עבור  
 EN335-2 ,EN 335-1בתקנים 
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   pwc520לאחר הקצעה וחיטוי תבוצע צביעה של קורות העץ בצבע  צביעה: .4

 דר'.  " או שווה ערך בגוון לבחירת האKansai Plasconשל חברת "
 

 
יש לשמור במקום מוצל, ולהימנע מקרבה לשמש או לטמפרטורה גבוהה/נמוכה מדי. יש ליישם  

 לפי הנחיות היצרן. 
 

 הגבהות הפלסטיק: יהיו בהתאם לפרט האדריכלי והנחיות המפקח.   .5
החיפוי, יש  אישור השלד: לאחר סיום ביצוע השלד ולפני תחילת ביצוע  .6

 לקבל את אישור המפקח. 
 

 ברגים .ט
 גים יהיו בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה.הברכל  .1
או שווה ערך, במימדים   SPAXברגי הקונסטרוקציה יהיו ברגי פלדה מסוג   .2

10X   120    המדרכים ולחיבור  ע"י    6X100מ"מ  ומאושר  כנדרש  או  מ"מ 
 המפקח.  

יהיו בציפוי קרמי עליון של חברת  כל הברגים הן במדרך והן בקונסטרוקציה   .3
USA UFO    שעות בתמיסת    2000ערך. הברגים יהיו בעלי עמידות    שווה או

. גוון ציפוי קרמי עליון לפי בחירת אדר'. ,   B-117 ATSM מלח לפי דרישה  
או בהתאם לנדרש בנספח להגנה מקורוזיה. המחמיר מביניהם לפי הנחיית  

 המפקח. 
לאישור לפני הצביעה ואחרי הצביעה, לפני    יש להציג למפקח  את הברגים .4

 קנה. ההת
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יש לקדוח מראש עבור הברגים כולל שקע עבור ראש הבורג ע"י שקען ייעודי.   .5
  + הבורג  ראש  לעובי  בהתאם  יהיה  השקע  הברגים    1עומק  הכנסת  מ"מ. 
 תעשה ע"י מברגה חשמלית, אין "לדרוך" את הבורג. 

השביל, באופן מקביל לתוואי    תוואי הברגים יהיה רציף והמשכי לכל אורך .6
ן הלוח.  בעזרת שבלונה על מידה אחידה בין הבורג לדופ  השביל. יש לשמור

 ס"מ לפחות.  3המרחק המינימלי של הבורג מקצה הלוח יהיה 

 
 פרזול .י

 כל חלקי הפרזול יטופלו בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה. 
 

 בדיקות ותעודות .יא
ללוחות הרצפה במכון התקנים. דוגמאות לבדיקה יילקחו ע"י נציגי  –בדיקות לעץ  

ן מכל משלוח. הבדיקות יכללו: בדיקת חוזק העץ בכפיפה ובגזירה, צפיפותו  המכו
 , בדיקת לחות.  755, בדיקת סיווג באש לפי ת"י  BSלפי וסיווגו 
באים: ברגים,  הקבלן יספק תעודות בדיקה על החומרים והאביזרים ה  –תעודות  

למפמ"כ    צבעים, תעודת משלוח על כל משלוח עץ )מקורו ואיכותו(, תעודה בהתאם
 על חיטוי עץ האורן.   262

 
 אופן מדידה ותשלום: .יב

וכל   ברגים  המדרך,  לוחות  הקונסטרוקציה,  כולל  בפועל.  שיותקן  למ"ר  בהתאם 
 הנדרש לביצוע מלא של העבודה.

 
  ריצופים מתועשים ואבני שפה מתועשות 40.11

הנחת הריצוף תיעשה לפי הדוגמאות המפורטות שמופיעות בתכניות האדריכליות   .א
 י הריצוף. ובפרט

לעניין  מקדמי ההתנגדות    2279י  "כל סוגי הריצוף יעמדו בדרישות התקן ישראלי ת .ב
ברטוב. יש להימנע מלהתקין סוגי ריצוף    0.5להחלקה. המקדם  המינימאלי יהיה  
עולים מקדמים  הפרשי  בהם  במקומות  0.1על    שונים  מעידה.  למנוע  מנת  על   ,

 + )שיפוע(  0.5קדמם יהיה לפחות   משופעים יש להתחשב בשיפוע כנדרש בתקן ומ
X 0.0125   

 חיתוכים בניסור / ביקוע.  .ג
מרצפות / אבנים יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפי העבודות שיש    :חיתוך בניסור

כים וההשלמות בגבולות שטחי  בהם שימוש בריצופים מסוג כלשהו, יהיו כל החיתו
גוון לגוון ובמפגש עם אלמנט  הריצוף בקווי שינוי כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין  

 בניסור. לא יותר השימוש בגליוטינה.   –
 יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת וישרה. 

אלא אם התקבל  חל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף,   .ד
 אישור המפקח לכך מראש ובכתב

באתר, יבצע הקבלן ראשית את כל   קת בטוןעם יצי   לביצוע שהינו שילוב של ריצוף .ה
את   ישלים  כך  ואחר  השפה  לאבני  האינטגרלית  התושבת  לרבות  הבטון,  יציקות 

 הריצוף סביב. 
תבוצע שורה מלאה  במקום בו הריצוף מגיע לקו שאינו מקביל לכיוון הנחת הריצוף,   . ו

שמצוין  כפי  הריצוף  יתרת  השפה.  הבניין/אבני  לקו  בניצב  בהתאמה  הריצוף    של 
בכתב   הנחיות  לקבל  הקבלן  על  אלו,  בתוכניות  כלול  בכל מקטע שאינו  בתכניות. 

 מהמפקח 
 בקטע ריצוף לדוגמא: .ז

עם תחילת עבודות הריצוף יבוצע 'קטע ריצוף לדוגמא' באזור ובמידות שיקבעו ע"י  
 ח. עם סיום קטע ריצוף לדוגמא יש לקבל אישור להמשך העבודה מהמפקח .המפק

 בגובה פני ריצוף.  מישקים המשכיים יהיו .ח
לפי   .ט הכל  ועיוותים.  גלים  ללא  וישרים  מקבילים  המשכיים,  להיות  המישקים  על 

טעות   עקב  גליים  מישקים  ונוצרים  במידה  הדוגמא.  במתחם  מאושרת  דוגמא 
 דש באופן מיושר. מצטברת, יש לפרק ולבצע מח
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לפי    כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר או .י
וזאת ע"י     סימון של 'שורת ריצוף אחרונה' כפי שמופיע בתכנית ריצוף ולפי פרט,

הנדרשת   בדוגמה  מחדש  ולהתחיל  הריצוף  לחומר  בהתאם  וניסורים,  חיתוכים 
 באבנים שלמות )"אבני קצה "(.

יר יכלול יצירת שיפועים לצורך נגישות נכים בירידה ממדרכות, מסעות וכו'.  המח .יא
בו קי יקבל  בכל מקום  גובה המשטח המתוכנן למשטח קיים,  בין  גובה  ים הפרש 

י יצירת השיפוע הדרוש לגישור הפרש הגובה  הקבלן הנחיות מן המפקח בשטח לגב
 ויבצע בהתאם לתקני הנגישות.

   מ"מ. 2-ולא ירדו מ מ"מ  3מרווחים לא יעלו על  .יב
פוע של עד  יצירת שיפועים לצורך נגישות נכים בתאום עם תקני הנגישות, הנחה בשי  .יג

5% . 
לקיים,   .יד תואמות  חדשות,  אבן  דוגמאות  לקיים.  תואמת  באבן  ריצוף:  השלמות 

 יועברו לאישור המפקח טרם ביצוע ההזמנה.  
חיבורים בקווי התפר: עפ"י הסימון בתוכניות האדריכליות, קו התפר במעבר בין   . טו

 ריצוף קיים לחדש באבן מעבר.
וצפיפ .טז לפי הנחיות  עבודת הריצוף תכלול שכבת מצעים בסוג  המפקח שתיושם  ות 

 ותהודק לפני שכבת החול. 
 ארגון העבודה .יז

התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת אבנים תבוצע  
אך ורק מכיוון השטח שכבר רוצף, אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש  

 עבודה רצופה. לספק אבנים להישג ידו של הרצף באופן שוטף, כדי לאפשר לו 
יסומנו  י זמניים  עבודה  גבולות  מפולסים.  ותשתיות  ריצוף  משטח  על  להקפיד  ש 

בשטח כך שתמנע  'זחילה' של החול והאבנים, שקיעה וקפיצה במפלסים בין אבנים  
 סמוכות.  

 טיב האבן .יח
 . 8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 

 פיזור החול ויישורו .יט
, או אגו"ם(/מבנה  כר, חומר מחצבהלאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכור

(, מפזרים: חול דיונות נקי  1571מסעה מוכן )ראה  דרישות למצע ותשתית בת"י  
   ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק. 3ויבש בעובי של  

החול יהיה חול דיונות שפיך או חול נקי שפיך אחר שיאושר ע"י המפקח,  , יבש,  
מא ונקי  פלסטיות  לדרישות  חסר  ויתאים  אורגניים  וחומרים  ולכלוך  הדירוג  בק 

   . של המפרט הכללי הבינמשרדי 51ובפרק   1571ת"יב
 .  4%תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על  

השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד    היישור ייעשה בין אבני
בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון    יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים,

 שבעת ההידוק שוקעות האבנים. 
הנחת   לפני  והפילוס  הפיזור  לאחר  המיושרת  השכבה  על  לנוע  לא  להקפיד  יש 

שעתיים בלבד  -בודה של שעההאבנים. יש לישר מדי פעם שכבת חול המספיקה לע
 כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר בעת העבודה. 

 הנחת הריצוף  .כ
חיל בכל מקרה בצמוד לאבני המעבר/קצה, באבנים שלמות  הריצוף ית ביצוע הנחת

לפי הדוגמה  הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית או גבול משטח    "אבני קצה", הכל  –
)למניעת   הגבוה  המפלס  לעבר  הנמוך  מהמפלס  לרצף  להתחיל  יש  אחר.  מחומר 

 זחילה של האבנים(. 
מ"מ, לצורך מילוי בחול    2של    בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים מינימליים

מסים כבדים, ויוצר חיכוך  פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עו אשר מונע שבירת  
 הנועל את האבנים אחת לשנייה.  

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות.
 

 השלמת שולי המשטח  .כא
יהיה באבנים שלמות. יש    ידי תיאום מידות( כך שהגמר-יש לבצע את הריצוף )על 

ריצוף   באבני  להשתמש  מנת  צורך  על  גליוטינה,  ללא  משטח  מנוסרות  להשלים 
וכו',   הביוב  מכסי  הערוגות,  השפה,  אבני  לקו  עד  ומדויקת  נקייה  בצורה  מרוצף 

 הנמצאים לעיתים במרכז המשטח.
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ים  במקרה וגמר משטחי הריצוף אינו ניצב או מקביל לכיוון ההנחה, יש לסיים באבנ 
 מ"מ.  5חתוכות כך שההפרש בין הריצוף למשטח הבא לא יעלה על 

בטון  ביציקת  המרווח    השלמה  בהם  במקרים  ורק  אך  תיעשה  האבן  בגוון  מגוון 
ס"מ, ולאחר קבלת    3שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השפה אינו עולה על  

 אישור המפקח. 
וח יש להכין תערובת בטון מצמנט  יציקה משלימה  ביחס של  לצורך  בגוון    1:4ול 

 ון הריצוף. תואם )ע"י תוספת פיגמנט( לגו
מה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים הנועלת  על הקבלן לבצע התא 

והאבנים,   למנוע "זחילה" של החול  יציבותו, על מנת  את המשטח ומבטיחה את 
 שתגרום להתרחקותן זו מזו  ולהתפוררות המשטח. 

 הידוק הריצוף .כב
 ה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף. ם העבוד בגמר יו

ברים לפחות, עד השלמת שקיעת האבנים לתוך  ההידוק יבוצע על ידי  שלושה מע
אחד מקצות   יותר ממטר  למרחק קטן  להתקרב  אין  בעת  ההידוק  שכבת החול. 
המשטח שעדיין אינם חסומים. ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת החול  

 י השטח.  ומיישר את פנ 
נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך   יש לפזר חול  לאחר גמר ההידוק הראשוני 

קפדה על מילוי כל המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק  ה
 באמצעות הפלטה בשלושה מעברים נוספים.

עודפי החול   בין האבנים מולאו בחול. טאטוא  ולוודא שכל המרווחים  יש לבדוק 
 המשטח יתבצע רק מספר ימים  לאחר גמר העבודה. מעל 

ה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה  מ' מקצ  1ההידוק ייעשה עד למרחק של  
 מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול. 

בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים  
 בחול כנדרש.

 הידוק ומילוי החול. על המשטח לפני גמר ה רכב-אין לעלות עם כלי
 סטיות בביצוע .כג

 מ"מ.  10לא תעלה על  - המקסימלית מהגובה המתוכנןהסטייה 
מ'    5.0המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום של    -הסטייה במישוריות

 מ"מ.  7לא תעלה על  
   1571מ"מ. )ראה ת"י   2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות במדרכה לא יעלה על 

 דרישות תפקוד ספציפיות למיסעה(  – 2טבלה 
 לקבל אישור להתקדמות בשלבי הביצועיש  –שלבי ביצוע  .כד

 הנחת שכבת מצע מהודק לפי הנחיות מפקח בשטח.
 פילוס והידוק המצע. 

 מתיחת חוטי סימון לאורך ולרוחב לשם קביעת קווי הריצוף הנכונים. 
 ס"מ(.  5-3פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה )

 ס בראונד אפ למניעת נביטת עשבים. סורי
 .התקנת הריצוף, כולל השלמות

 הידוק. 
 פיזור שכבת חול עליונה מעל הריצוף. 

 ס"מ כולל(.  30X30הידוק חוזר )לאריחים עד לגודל 
 פיזור סופי של החול טאטוא ומילוי מישקים. 

 הנחת אבני שפה  .כה
 .51שפה תהיה על פי דרישות המפרט הכללי פרק  הנחת אבני 

 19יהיה בהתאם לתקן ישראלי מספר   -האבןב טי
-טרומיות כמפורט בתוכניות על גבי בסיס בטון מזוין. בניית יסוד בטון באבני שפה  

 עם זיון כנדרש, והנחת אבני השפה בהתאם לגבהים ולשיפועים הנדרשים.  15
 הנחת אבני שפה ללא מרווחים וללא מילוי בטון. 

רן אבני  תמש הקבלן באבני שפה מייצור של יצלביצוע זווית כלשהי באבני שפה, יש
תה סדרת ייצור. חלקי אבני השפה מנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן  השפה ומאו

מ"מ )בהיקף החיצוני של ההקשתה(.    5שהמרווח המרבי בין אבן לאבן לא יעלה על  
להשתמש   אין  היצרן.  עם  בתאום  מהמפקח  לביצוע  הנחיות  לקבלת  לפנות  יש 

 ות. כל החיתוכים בניסור במסור מכני. באבנים שבור 
 
 

 מ"מ  4-2גרניט מקומית גרוסה בגודל "שומשומית" חצץ  40.12
 כללי:  .א
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אספקה ופיזור של מילוי מאושר של חצץ גרניט מקומית גרוסה ו ושטופ/ה בגודל  
מ"מ ממחצבת אבן וסיד או ש״ע התואם את הנחיות רשות הטבע    2-4"שומשומית"  

בלבד.   ובאישור המפקח  הביצוע בהתאם  והגנים  חוף אחיד,  שיפוע  יצירת  לצורך 
 לתכנית פיתוח, הנחיות המפקח באתר.  

 הנחיות ותנאים לפיזור החול: .ב
על הקבלן לדאוג למילוי ושמירת התנאים הבאים בעת פיזור המילוי על שפת הים,  

 על חשבונו וללא עלות נוספת:
בל אילות  ח  -לפני פיזור החול יש להגיש בקשה בכתב ליח' הסביבתית אילת .1

 פזר את החול. עם ציון המקום המדויק שבו רוצים ל

מ"מ לפחות. יש להביא את דוגמת   2החול יהיה מורכב מגרגרים שקוטרם  .2
 החול שיפוזר לאישור רשות הטבע והגנים.)רט"ג( 

 החול חייב להיות שטוף ונקי מגרגרי אבק ומחרסיות  .3

מטרים    3את החול יש לפזר ברצועת החוף שנמצאת במרחק של לפחות  .4
 על ידי נציג מטעם רט"ג.  מקו הגאות העליון. קו זה יסומן בשטח 

 יש לתאם ולקבל אישור כתוב מהיח' הסביבתית לפני פיזור החול בחוף.  .5

 אין לפזר חול בחופים הסמוכים לשמורות טבע ימיות.  .6

 פיזור החול בחופים יבוצע בפיקוח רט"ג  בשטח.  .7

 הליך האישור:  .8
 עם ציון מיקום לפיזור פניה בכתב ליחידה הסביבתית  (א)
 הצגת דוגמת החול לרט"ג וקבלת אישורם בכתב  (ב)
 הצגת אישור רט"ג ליחידה הסביבתית וקבלת אישור היחידה  (ג)
 תיאום וביצוע פיזור בפיקוח רט"ג  (ד)

 אופן הפיזור באזורים מגוננים: .ג
החצץ יפוזר באמצעות כלים ידניים, באופן זהיר כך שלא יתערבב עם המצעים או  

ע הגננית  בהתאם  האדמה  ומפולס  אחיד  בעובי  תהיה  השכבה  מפוזר.  הוא  ליה 
 .  DL08, DL10, DL11לפרטים אדריכליים 

 פיזור ע"ג קווי השקיה: .ד
התאם  באזורי השתילה החצץ יפוזר רק לאחר הנחת קווי ההשקיה ויכסה עליהם, ב

 במפרט המיוחד בנושא "גינון והשקיה". 41להנחיות בפרק 
 
 
 
 

 אופן מדידה ותשלום: .ה
סופק בפועל. לרבות כל עבודות ההכנה, אישורים ופיקוחים הנדרשים  ון שילפי ט

 לביצוע מלא של העבודה. 
 

 מילוי חול כדוגמת  חול "לוטן"  או שווה ערך )רחבת כושר ומשחק נפטון( 40.13
 כללי:  .א

לוטן"/  אספקה   "חול  חול חלק ללא אבנים כדוגמת  ופיזור של מילוי מאושר של 
ור מפקח. הביצוע בהתאם לתכנית פיתוח, הנחיות  "חול רותם" או שווה ערך  באיש

 המפקח באתר.
 הנחיות ותנאים לפיזור החול: .ב

  40.12יש לפעול בהתאם להנחיות רט"ג המפורטות בסעיף 
 אופן מדידה ותשלום: .ג

בפועל. לרבות כל עבודות ההכנה, אישורים ופיקוחים הנדרשים  לפי טון שיסופק  
 לביצוע מלא של העבודה. 

 
 ע גרניט  ם טבעיים מסלסלעים גושניי 40.14

 כללי  .א
גרניט  אילתי מקומי בהתאם   גושניים טבעיים מסלע  והנחה של סלעים  אספקה 

 למצוין בתכניות והפרטים האדריכליים.  
 אפיון הסלעים:  .ב
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אילתי טבעי, ממחצבה מאושרת ע"י המפקח. כל הסלעים  הסלעים יהיו מסלע גרניט  
ב מהמפקח. גוון הסלעים יהיה  יגיעו מאותה המחצבה, אלא אם כן אושר אחרת בכת

י-לבן-חום לא  גוון אדמדם.  בעלות  באבנים  הניתן  ככל  להמעיט  יש  תקבלו  אפור. 
 אבנים בגוון ירוק.

 .במפרט זה 40.06תכונות סלעי הגרניט בהתאם למפורט בסעיף  
 סלעים בסף שבילי אבן טבעית .ג

גש עם  וילוו את שבילי האבן במפ  DF04סלעים אלו יהיו בהתאם לפרט אדריכלי  
לתכניות.  בהתאם  יהיה    חול  סלע  של  ממוצע  יהיו    50/50/50גודל  הסלעים  ס"מ, 

במראה כמה שיותר טבעיים, אך בעלי פינות יחסית ישרות כך שיצמדו היטב לדופן  
השביל, יתיישרו עם פני הריצוף העליונים וייצרו רצף הנחה עם הסלעים השכנים.  

יהיו  באתר. פני האבן העליונים  נית פיתוח והנחיות המפקח  ההנחה בהתאם לתכ
מ  יותר  יבלטו  ולא  השביל  מפלס  עם  למעט    5מיושרים  השביל,  פני  מעל  ס"מ 

התכניות   לפי  מהמקלחות,  חלק  )ליד  אבן  לספסל  משמשים  הם  בהם  במקומות 
 האדריכליות(. 

 סלעים לגישור בין מפלסי פיתוח   .ד
אבן למשטחי    וימוקמו בין שבילי  DL02י  סלעים אלו יהיו בהתאם לפרט אדריכל 

או   יהיה  דק  הסלעים  גודל  יותר.   נמוך  במפלס  חול  עם  במפגש  אבן  שביל  בסף 
 בהתאם לגובה הנדרש ובהתאם להנחיות המפקח.  

 סלעים גושניים מתחת למזח בר ביץ' בחוף אלמוג .ה
פיזור סלעים בצמוד לתחתית קיר התמך לטיילת חוף אלמוג, מתחת למזח בר ביץ'.  

עוברי אורח ושהיה מתחת למזח, וכן לשבירת אנרגיה  המטרה היא למנוע כניסת  
 של גלים בעת סערה.

גודל הסלעים המינימאלי יהיה בהתאם להנחיות המפקח, למניעת תזוזה, במידה  
 בהתאם לפרטים והנחיות הקונסטרוקציה.   ונדרש עיגון או ביסוס הנ"ל יהיה 

 אופן ההנחה: . ו
האבנים יונחו לאחר ביצוע  הנחה ידנית מוקפדת בהתאם להנחיות המפקח בשטח.  

ויעוגנו א עוגנים או ביטון וע"פ פרטי קונסט'. ברווח  משטח הבטון  ליו באמצעות 
 ץ. שייוצר בין משטח הבטון לבין סלע הגרניט יש לבצע השלמה בגראוט לא מתכוו

 אופן מדידה ותשלום:  .ז
ות  לפי מ"א שיבוצע בפועל, לרב   -לסף שבילים ולגישור מפלסי )סעיפים ג+ד לעיל(  

 הכנת השטח, וכל הנדרש לביצוע מלא.  
 
 
 
 

 דוגמה לסלעים בנראות הנדרשת: .ח

 
 
 

 ריצוף ע"ג טיט –ריצוף משטחים באבן טבעית 40.15
 
 כללי  .א

  יתבצעו על גבי שכבת הנחה מטיט )עם, או ללא שכבת שומשומית אספקה וריצוף  
ע"ג משטח בטון יצוק באתר או על מצעים מהודקים כולל חגורת    (מגרניט גרוסה

 טון תחתונה בקצה הריצוף. ב
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דוגמת הריצוף מורכבת ואינה חזרתית, דורשת זמן, סבלנות ויכולת ריצוף גבוהה.   
ותיים. העבודה המוגמרת תהיה ברמת גימור  יש להקפיד על צוותים מקצועיים ואיכ

פרטי   ראה  האדריכליות.  והתכניות  הפרטים  לפי  מוחלט  בדיוק  ותבוצע  מעולה, 
 .  DF01,DF09 ,DF13  ריצוף 

( יבוצע על גבי שכבת טיט  Cמודגש שחלק מהשטחים )המסומנים בתוכניות כשטחי  
)המסומנים   השטחים  של  אחר  חלק  שומשומית.  שכבת  על  מצידה  המונחת 

( יבוצע בהדבקה ישירה של שכבת האבנים על גבי  01.03ור"צ    01.01בתוכניות כר"צ  
 תשתית בטון באמצעות טיט מיוחד. 

 משטחי הריצוף דוגמאות ודפוסים של  .ב
ביצוע. הן משמשות לצורך המחשה של  תכניות הריצוף בסט המכרז אינן התכניות ל

מורכבות עבודת הריצוף, אך יש לקחת בחשבון כי הגרפיקה הסופית תינתן לקבלן  
 בתכניות המפורטות. 

 רצפים .ג
מוכח   ניסיון  בעלי  ומקצועיים,  ייעודיים  מקצוע  בעלי  ע"י  תעשה  הריצוף  עבודת 

בא לבריצוף  פרויקטים  בשלושה  מבוקעת  טבעית  ובאבן  נסורה  טבעית  פחות,  בן 
של   האישורים    1,500בהיקף  את  להציג  הקבלן  על  המפקח  לדרישת  כ"א.  מ"ר 

הכתובים לנ"ל. בסמכות המפקח לדרוש החלפה של כל רצף במידה ונמצא כי אינו  
 מתאים לביצוע העבודה.

 ספק האבן .ד
טבעי אבן  באספקת  מוכח  ניסיון  בעל  ביהיה  לריצוף  בארץ    3- ת  פיתוח  פרויקטי 

לפחות  בהיק של  במהלך    5ף  אחד  כל  יגיש    3דונם  הספק  האחרונות.    3השנים 
חב' "טופית" / "אבן בהט"    -המלצות של מנה"פ ו/או האדריכל איתם עבד. לדוגמא  

 או שווה ערך. 
 זמינות האבן להמשך הפרויקט .ה

להמ הקבלן  לעוד  על  האבן  לזמינות  אישור  ע  5ציא  כל  שנים  מחצבה.  הספק/  "י 
ם, כולל יתרות נדרשות לאחזקה, יסופקו ממחצבה אחת בלבד.  האבנים מסוג מסויי

 לא יותר לשנות את מקור האבן במהלך הפרויקט.  
 

 אפיון האבנים   . ו
או שווה ערך המתאים   GREECE KAVALAמסוג  תהיה  המובילההאבן  .1

ורטות  ות ההנדסיות והמכניות המינימאליות המפבכל התכונות לדריש 
, ומתאים לנראות הנדרשת מבחינת גוון לא אחיד,  בסעיפים הבאים

טקסטורה, צורת שבירה, התאמה לריצוף פוליגונלי וכדומה, בהתאם  
 להחלטת המפקח. 

 RUSTICלחילופין, עפ"י הנחיית המפקח בלבד, אבן טבעית מסוג   .2
GREEN   או שווה ערך המתאים בכל התכונות לדרישות ההנדסיות

ינימלאיות המפורטות בסעיפים הבאים, ולדרישות הנראות  והמכניות המ
ן, טקסטורה, צורת שבירה, התאמה לריצוף פוליגונלי וגדומה  מבחינת גוו

 בהתאם להחלטת המפקח. 
עם גבשושיות להתראה יהיו בהתאם לטבלה    –אבנים המיועדות לנגישות  .3

 באה ובהתאם למוגדר בסעיף זה.  ה

 הריצוף השונים: טבלה המפרטת גדלים וגמרים לסוגי  .4
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התנגדות  חיתוך גמר עובי גדלים שם אפיון מס.
 להחלקה 

רצ 
01.01 

משטחים  
מרוצפים  

המתאימים  
כלי   למעבר 

 רכב.
מסוג   משטח 

B 

Greece 
Kavala  
 או ש"ע 

50%-  50/70  
 ס"מ 
50%-  30/50  
 ס"מ 
 

3-5  
 ס"מ 

ביקוע  
בגמר 
 טבעי 

ביקוע  
ידני  
 טבעי 

בדיקה  
 –בכבש  

11R  אוB 
בבדיקה  

במטוטלת  
4P 

רצ 
01.02 

שבילים  
ורחבות  

רגל   להולכי 
שירות   ורכבי 
  8עד  
טון.משטח  

 . Cמסוג 

Greece 
Kavala  
 או ש"ע 

60%-  40/50  
 ס"מ 
5%-  20/30  
 ס"מ 
35%-  30/40  
 ס"מ 

3-5  
 ס"מ 

ביקוע  
בגמר 
 טבעי 

ביקוע  
ידני  
 טבעי 

בדיקה  
 –בכבש  

11R  אוB 
בבדיקה  

במטוטלת  
4P 

רצ 
01.03 

משטחים  
מרוצפים  
הנתונים  
וסחף  להצפה  
במפלס  

הנמוך מגובה  
טי  אבסולו

+2.00 
מסוג   משטח 

A 

Greece 
Kavala  
 או ש"ע 

50%-  50/70  
 ס"מ 
50%-  30/50  
 ס"מ 

3-5  
 ס"מ 

ביקוע  
בגמר 
 טבעי 

ביקוע  
ידני  
 טבעי 

בדיקה  
 –בכבש  

11R  אוB 
בבדיקה  

במטוטלת  
4P 

01.0רצ
4 

ריצוף  
משטחים  
במתחמי  

 ההתארגנות 
מסוג   משטח 

C 

Greece 
Kavala  
 או ש"ע 

  – ס"מ    100/100
למתקני   מתחת 

 המקלחת 
50%-  40/50  
 ס"מ 
5%-  20/30  
 ס"מ 
45%-  30/40  
 ס"מ 

3-5  
 ס"מ 

ביקוע  
בגמר 
 טבעי 

ביקוע  
ידני  
 טבעי 

בדיקה  
 –בכבש  

12R  אוB 
בבדיקה  

במטוטלת  
5P 

אבן   02רצ  מדרגות 
ראה    - טבעית
 40.18סעיף 

Greece 
Kavala  
 או ש"ע 

  35-40רוחב  
-50ס"מ, אורך  

 ס"מ   80

12-
13  

 ס"מ 

ביקוע  
בגמר 
 טבעי 

ביקוע  
ידני  
 טבעי 

בדיקה  
 –בכבש  

11R  אוB 
בבדיקה  

במטוטלת  
4P 

דריכה 05רצ   - אבני 
סעיף   ראה 

40.17 

Greece 
Kavala  
 או ש"ע 

50/70-50/100  
 ס"מ 

8-
10  

 ס"מ 

ביקוע  
בגמר 
 טבעי 

ביקוע  
ידני  
 טבעי 

בדיקה  
 –בכבש  

11R  אוB 
בבדיקה  

במטוטלת  
4P 
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התנגדות  חיתוך גמר עובי גדלים שם אפיון מס.
 להחלקה 

טבעית   09רצ  אבן 
עם 

גבשושיות  
  - תראהלה

סעיף   ראה 
40.24 

או   גרניט 
 בזלת

 3 ס"מ   30/30
 ס"מ 

CNC 
בהתזת  
חול לפי  
תקן  
 נגישות 

 - מנוסרת 

 RUSTIC אבן טבעית  -
GREEN 

בהתאם  
למוגדר  
 בתכניות 

4 
 ס"מ 

Flamed   ביקוע
ידני  

טבעי/  
 ניסור 

בדיקה  
 –בכבש  

11R  אוB 
בבדיקה  
במטוטלת  

4P 
ס"מ   20-100נע בין  פאות. גודל הפאות  3-6מספר פאות לכל אבן בין  .5

 לה ובפרטים האדריכליים.בהתאם לגדלים המצוינים בטב
או     GREECE KAVALAהמובילה נדרש מנעד של גוונים שבהם האבן  .6

 יכולה להגיע ובפרט גוון בהיר בהתאם לדוגמה הבאה: שווה ערך 
 

 
 הגוון ייבחר על ידי ההמפקח.

ף יהיה בגוון הנבחר  יש לבצע מיון של האבנים על מנת להבטיח כי כל הריצו .7
 והמאושר על ידי המפקח. 

 

 חיתוך האבנים  .ז
הריצוף    האבנים תהיינה מבוקעות באופן ידני וטבעי, ללא מיכון. בקצוות משטחי

יש להתאים את האבן במדויק לקו הנדרש לפי התכנית האדריכלית. לצורך כך יש  
ם מתאימים.  להשתמש באבנים קיימות, או לבצע ביקוע ידני לפי הנדרש, בעזרת כלי

בשטח או במפעל. אין לנסר את האבנים המבוקעות, אלא לחזור על צורת הביקוע.  
ותר למילוי מרווחים שנוצרו בקצוות  על הקבלן לשקול הזמנה של אבנים קטנות י 

 5משטחי הריצוף המיוחד. בכל מקרה לא תאושר אבן שאחת מפאותיה קטנה מ  
 ס"מ.

 אופן ההנחה .ח
" מסוג  תהיה  ההנחה  האדריכליים  crazy stoneשיטת  לפרטים  בהתאם   "

DF01,DF09 ,DF13  מוקפדת תהיה  האבן  הנחת  בשטח.  המפקח  והנחיות   ,

ותלויה בגודל האבן, יש להשתמש בכל גדלי האבן לפי  ואיכותית, ללא גריד קבוע  

וליחסים המתוארים בפרטים האדריכליים.   לדוגמא  זה, בהתאם  המפורט בפרק 

מעוגלות ומילוי מישקים בגדלים משתנים, חיתוכים  דוגמת הריצוף כוללת רצועות 
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והקטנת   מיטבית  להתאמה  האבן  של  מדויקת  בחירה  להשלמות,  ידני  בביקוע 

 מה הנדרשת.  המישקים לר

 :  GREECE KAVALA*דוגמה לריצוף באבן 

 
 
 

 ניקוי אבני הריצוף לפני הנחה .ט
הניקוי הצדדים:  ובארבעת  התחתון  בחלק  לנקותה  יש  האבן  הנחת  ייעשה    לפני 

 נקי. במברשות פלדה עד להורדת כל אבק וחומרים זרים ובסמרטוט 
יצרן   של  כתובות  הוראות  לפי  תהיה  היישום  אישור  שיטת  הטעונות  החומרים, 

 המפקח מראש, והופכות לאחר אישורן לחלק ממפרט זה.
 

 ריצוף מכסי השוחות  .י
לריצוף. וניתנות  אמבטיה  מסוג  יהיו  השוחות  מכסי  ע  כל  תנוסר  לגובה  האבן  ד 

ופנים המכסה ירוצף בהתאם לדוגמא של הריצוף סביב המכסה. המישקים   הנדרש
יהיו המשכיים בין משטח הריצוף והמכסה. בתוך המכסים תיושם דיסקית מברזל  
יצוק וצבוע בגוון לבחירת המפקח, עם הטבעה של סוג השוחה לפי דרישות עיריית  

 אילת והאגפים השונים. 
 

 "ג הריצוףרכיבי ריהוט עמיקום   .יא
ולבצע   ע"ג הריצוף מראש,  לכל האלמנטים שיורכבו  יש להכין את בסיסי הבטון 

 עיגון דרך האבן המרוצפת, בעזרת קידוח מדויק דרך האבן או במישקים. 
 
 

 דוגמאות .יב
שבועות מרגע בחירתו לכל המאוחר, את כל דוגמאות האבנים,    6הקבלן יציג, תוך  

כל האישורים   לויציג את  יש  כי הנדרשים.  כך    קחת בחשבון  לצורך  ותדרש  יתכן 
הטסת הדוגמאות לארץ, וביצוע כל בדיקות המעבדה הנדרשות לפי התקן. כמות  

לבצע   ע"מ  דוגמאות בפרק    3האבן שתיובא תספיק  סעיף  עפ"י    40חלופות הנחה 
 במפרט זה. 

 
 

 מפרט תחזוקה  .יג
ט  מפרחזוקה, גם  בנוסף על האמור בנספח התיגיש הקבלן    תיק המתקןבמסגרת  

חזוקה למשטחי האבן, שכולל את המיכון הנדרש לצורך האחזקה השוטפת ונקיון  ת
האבן, לאחר שביצע בנוכחות המפקח ואנשי התחזוקה של העירייה בדיקה והדגמה  
של אופן הניקיון השוטף. יש להתייחס לכלי התחזוקה הנדרשים, לעמידות בלחץ  
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ורות ולא  מוש בדיזות פז בר, שי  100עד  המים במקרה של שטיפה בלחץ/דיזות של  
 ממוקדות בלבד. לא יותר שימוש בכימיקלים בקרבת ים סוף.

 
 

 חקירה מוקדמת בשטחי הריצוף .יד

המפרט   הנחיות  פי  על  לבצע תהליך חקירה מוקדמת,  יש  הריצוף  כחלק מעבודת 

הכללי. במסגרת זו יש לבצע תהליך של בורות גישוש בצפיפות שלא תרד מבור אחד  

  - שבילי הריצוף. בור הגישוש יבחן את טיב הקרקע לעומק של כמ"א לאורך    75לכל  

קרקע שתמצא תכיל  ס"מ לפחות מתחת לשתית המתוכננת. במקרים שבהם ה  50

יש לבצע את    35%חומרי פסולת למיניהם או קרקע בעלת אחוז דקים העולה על  

 הפעולות הבאות: 

מבוקר   • לא  מילוי  או  פסולת  בחומרי  מדובר  החומר    - כאשר  הפסול  סילוק 

ילוי מצע סוג  ס"מ מתחת למפלס השתית והחלפתו במ   100לעומק של לפחות  

מגיעים הפסולת  חומרי  שבו  במקרה  לפנות    ג'.  יש  יותר,  גדולים  לעומקים 

 למתכנן לצורך קבלת הנחיות. 

מ • למעלה  עם  בחומרים  מדובר  המבנים    - דקים    35%  -כאשר  את  לחזק  יש 

ס"מ לפחות תוך שימוש במצע    20  - ב  המתוכננים על ידי עיבוי המבנה המתוכנן

 סוג ג'. 

המבוססות על יסודות  האמור לעיל אינו כולל קטעים שבהם מדובר ברצפות תלויות  

הנחיות   פי  על  לפעול  יש  אלו  במקרים  וכו'(.  בודדים  יסודות  )כלונסאות, 

 הקונסטרוקטור. 

 
 הנחיות כלליות ואיכות האבנים . טו

תק והסלילה  הריצוף  וחומרי  האבנים  המפרטים  איכות  לדרישות  בכפוף  בע 

 ם:והתקנים הבאי

 .51המפרט הכללי הבינמשרדי, ובמיוחד פרק  •

 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים  – 3' תקן ישראלי מס •

 מערכת רצפה מאבן טבעית.  – 2וחלק   1חלק  5566תקן  •

 צמנט )"טיט"( לריצוף.-דרישות מלט – 6069תקן ישראלי מס'  •

• EN 1341-2012   –   דרישות    -בנים טבעיות לריצוף חוץ י לאריחים מאתקן אירופ

 ושיטות בדיקה 

 לריצוף. – BS 7533תקן בריטי  •

 ראלים רלוונטיים אחרים. תקנים יש •

חומרים   הריצוף,  אבני  כולל  הריצוף,  עבודות  לביצוע  המשמשים  המוצרים  כל 

מסחריים המשמשים להדבקה או לאיטום וחומרים מסחריים אחרים יהיו בעלי תו  

 , כנדרש על פי התקנים האירופיים.  CEאיכות 

מהבדיקות   האירופיים  המוזכרותחלק  התקנים  על  מתבססות  זה    במסמך 

פי תקנים   על  להציע בחלק מהמקרים מעבר לעבודה  ודרישותיהם. הקבלן רשאי 
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אמריקאים או ישראליים, ובתנאי שיוכיח שפעולות אלו לא יגרמו לירידה כלשהיא  

החלטה הסופית בכל אחד מהמקרים בנושא זה  באיכות המוצרים המתקבלים. ה

 תהיה בידי המזמין. 

צעים למניעת עלייה קפילרית בתוך  את משטחי הבטון יש לבצע תוך שימוש באמ

  Bאו    Aהבטון. כמו כן במשטחי בטון המיועדים לשמש כתשתית למשטחים מסוג  

עתיד  פגיעה  למנוע  מנת  על  הבטון,  פני  על  אשפרה  בחומרי  שימוש  לעשות  ית  אין 

 ביכולת ההדבקה של הטיט למשטח הבטון. 

 
 

 הנחיות באשר לתכונות אבני הריצוף .טז
 דרישות המתייחסות לתכונות הנדסיות של אלמנטי הריצוף .1

איכות אבני   להוכחתהתכונות הגאולוגיות, הפיזיקליות וההנדסיות הנדרשות  

א'  40.15.2בטבלאות מס'    המפורטותהריצוף כוללות את התכונות העיקריות  

ית לקביעת צרכי הפרויקט תהיה בהתאם לסוג  ב'. הטבלה הרלוונט40.15.2  -ו

 : במסגרת המכרז שתבחר וף העיקריתאבן הריצ 

 ,  Greece Kavala Slateא' במקרה של אבן מסוג 40.15.2 •

עבור אבנים עם גבשושיות  ב' במקרה של אבן מסוג גרניט אפור40.15.2 •

 לנגישות. 

 RUSTIC GREENבמקרה של אבן מסוג ג' 40.15.2 או   •

ונות  בהעדר הנחייה אחרת, הערכים הקריטריוניים הנדרשים בכל אחת מהתכ 

פי   על  יקבעו  בטבלה,  מדגמים,    תוצאותהרשומות  ששה  לפחות  של  בדיקה 

פי ממוצע התוצאות   על  יחושבו  בודדת  לבדיקה  הנדרשים  הסף  ערכי  כאשר 

דריש של  )במקרה  בתוספת  או  מינימום(  דרישת  של  )במקרה  ת  בהפחתה 

 מקסימום( של סטית תקן אחת.

בנוגע   הישראליים  והתקנים  הכללי  המפרט  בדרישות  יעמדו  הריצוף  אבני 

 ללוחות ריצוף.  

Kavala  Greeceא': פירוט תכונות נדרשות מאריחי האבן הטבעית מסוג 40.15.2טבלה מס' 

Slate 

מס' 
תקן מומלץ  סוג בדיקה בדיקה

 ערך נדרש   ( 1)לשימוש 

ST-01 י משקל מרחב ASTM C-97  טון למ"ק.  2.55ערך מינימלי 
ST-02  ספיגות ASTM C-97  0.7%  –ערך מקסימלי 

ST-02A  דרישות   ספיגות נימית לפי 
  5566ת"י  

1חלק   

 1/2גרם למ"ר לשעה 350

ST-03   תחילי  חוזק
לפני בלייה  לכפיפה  
 מואצת 

  5566ת"י  
   1חלק 

 מגפ"ס   16 –ערך מינימלי 

ST-03A   לכפיפה חוזק 
בלייה  לאח ר 

 מואצת 

  5566ת"י  
   1חלק 

 מגפ"ס   12 –ערך מינימלי 
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ST-04  עמידות בנגיפה BS EN 
14158 

לבדיקה ראשונית לצורך קביעת ערך  
קריטריוני לפי ממוצע תוצאות פחות  

 סטיית תקן. 
ST-05  דרישות   עמידות בשחיקה לפי 

  5566ת"י  
 1חלק 

מקסימלי   ב  1.8ערך    220  -מ"מ 
 סיבובים. 

ST-06  דרגת    2279ת"י  חלקה ות לה התנגדP4/P5    מטוטלת  בבדיקות
בהתאם למוגדר בכל סוג    במצב רטוב

 ריצוף 
ST-07   בבליה עמידות 

 מלחים 
EN 12370  (2  )

 מלחים.   –
בת"י   מפורטות  זו  לבדיקה  דרישות 

. הבדיקות מבוססות על  1חלק    5566
לעד  EN 12370תקן   דרישה   .0.5%  

 ירידה במשקל.  
ST-07   בבליה עמידות 

 הכתמה 
  4440ת"י  
  –   1חלק  
 הכתמה. 

בת"י   מפורטות  זו  לבדיקה  דרישות 
. הבדיקות מבוססות על  1חלק    5566
עמידות    1חלק    4440ת"י   בעבור 

קלים. בנושא זה יש בהכתמה ובכימי
 עדיין לקבוע קריטריוני קבלה. 

ST-08   בדיקות
 פטרוגרפיות 

EN 12407   חשובות הסלע.  לאפיון  בדיקות 
ה יותר של תכונות  לצורך קביעה ברור 

בדיקו לפרויקט.  שיסופק  ת  הסלע 
המשכיות ידרשו להוכיח שאין שינוי  

 באפיון האבן.  
 

 RUSTIC GREENג': פירוט תכונות נדרשות מאריחי האבן הטבעית מסוג 40.15.2טבלה מס' 

מס' 
תקן מומלץ  סוג בדיקה בדיקה

 ערך נדרש   ( 1)לשימוש 

ST-01  משקל מרחבי ASTM C-97  טון למ"ק.  2.60ימלי ערך מינ 
ST-02  ספיגות ASTM C-97  0.4%  –ערך מקסימלי 

ST-02A  דרישות   ספיגות נימית לפי 
  5566ת"י  

1חלק   

 1/2גרם למ"ר לשעה 350

ST-03   תחילי חוזק 
לכפיפה לפני בלייה  

 מואצת 

  5566ת"י  
   1חלק 

 מגפ"ס   16 –ערך מינימלי 

ST-03A   לכפיפה חוזק 
בלייה   לאחר 

 מואצת 

  5566ת"י  
   1לק ח

 מגפ"ס   12 –ערך מינימלי 

ST-04  עמידות בנגיפה BS EN 
14158 

ערך   קביעת  לצורך  ראשונית  לבדיקה 
פחות   תוצאות  לפי ממוצע  קריטריוני 

 סטיית תקן. 
ST-05  דרישות   עמידות בשחיקה לפי 

  5566ת"י  
 1חלק 

מקסימלי   ב  1.8ערך    220  -מ"מ 
 סיבובים. 

ST-06  דרגת    2279ת"י  התנגדות להחלקהP4/P5    בבדיקות מטוטלת במצב
 רטוב בהתאם למוגדר בכל סוג ריצוף 

ST-07   בבליה עמידות 
 מלחים 

EN 12370  (2  )
 מלחים.   –

בת"י   מפורטות  זו  לבדיקה  דרישות 
על  1חלק    5566 מבוססות  הבדיקות   .
לעד  EN 12370תקן   דרישה   .0.5%  

 ירידה במשקל.  
ST-07   בבליה עמידות 

 הכתמה 
  4440ת"י  
  –   1חלק  
 הכתמה. 

בת"י   מפורטות  זו  לבדיקה  דרישות 
על  1חלק    5566 מבוססות  הבדיקות   .
עמידות    1חלק    4440ת"י   בעבור 

יש  זה  בנושא  ובכימיקלים.  בהכתמה 
 עדיין לקבוע קריטריוני קבלה. 

ST-08   בדיקות
 פטרוגרפיות 

EN 12407   בדיקות לאפיון הסלע. חשובות לצורך
לע  קביעה ברורה יותר של תכונות הס
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ל פרויקט. בדיקות המשכיות  שיסופק 
באפיון   שינוי  שאין  להוכיח  ידרשו 

 האבן.  
 

אלמנטי    .2 של  ממדיות  לתכונות  המתייחסות  ודרישות  אדריכליות  דרישות 
 הריצוף

בדיקות מסוג    –גוון האבן, מירקם האבן ואופן עיבוד פני האבן    ( א)

ST-AR . 

 התכונות העיקריות הנדרשות בהקשר זה כוללות:

 אבן גוון ה •

מירקם פני האבן )גודל הגבישים באבן, נוכחות חללים מקומיים, כתמים אופייניים   •

 ועוד( 

 אופן עיבוד פני האבן העליונים •

יש לקבוע באופן ברור את תחומי התכונות הנחשבים כתחומים מקובלים. עיקרי הדרישות, כולל  

 הגדרת דרישות מומלצות נוספות, באשר לנושא זה מובאות להלן:  

קבוצת אלמנטי ריצוף שיהוו דוגמת ייחוס    יספק   הקבלן  •

של טווח התכונות הויזואליות של האלמנטים המיועדים  

יבוצע בעבור כל צירוף אפשרי  לשימוש בפרויקט. הנ"ל  

של סוג אלמנטים שיבחרו ליישום בפרויקט. כל דוגמת  

אלמנטים שיהיו בגודל    5ייחוס תכלול קבוצה של לפחות  

צרכי הריצוף, באופן שייצגו  של האלמנטים הנבחרים ל

את טווח התכונות של גוון ומירקם. דוגמאות ייחוס אלו  

של יציבות    ישמרו אצל המזמין, על מנת לאפשר בחינה

 האספקה לאורך הפרויקט. 

המוצרים   • יציבות  להבטחת  הויזואלית  הבדיקה 

דוגמת   בין  ההשוואתית  )הבדיקה  לאתר  המסופקים 

( מבוצעת באור יום  הייחוס לבין המדגם שנבחר לבדיקה

מ', תוך רישום שינויים המזוהים בעין.    2  -ממרחק של כ 

אינה  שהבדיקה  לוודא  מנת  על  נועדה  המרחק    קביעת 

באיזו   לבחון  כוונה  מתוך  אלא  המיקרו,  ברמת  נעשית 

של   הכללי  מהמראה  המדגם  של  חריגה  יש  מידה 

לוודא   הקבלן  באחריות  מראש.  שאושרו  האלמנטים 

לפר המסופקת  המתאים  שהאבן  בטווח  נמצאת  ויקט 

ממנו   חלק  או  משלוח  כל  לעיל.  שפורטו  הבחינות  מכל 

בק ביצוע  לשקול  יש  יפסל.  חריג  כמשלוח  רה  שיתגלה 

בגלל   האבן,  של  האספקה  במקור  עוד  מוקדמת 

הגעתו   לאחר  משלוח  פסילת  של  הגדולה  המורכבות 

 לארץ. 

 ST-DMבדיקות מסוג   -בקרת נוכחות פגמים באבן ( ב)
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 מחולקות לשני סוגים עיקריים:  ת היקפי פגמיםהבדיקות להערכ

i.  בדיקות אלו נעשות    –  בדיקות חזותיות על פי דוגמאות ייחוס

זים מופרזים של גורמים כמו נקודות חלודה,  לצורך זיהוי ריכו

חללים קטנים המאפיינים את סוג האבן בו נעשה שימוש וכו'.  

יף  אופן הבדיקה צריך להיעשות בצורה זהה לזו שהוגדרה בסע

הבדיקה   הבדיקה.  צוות  של  החלטה  ידי  על  לעיל,  א'  קטן 

ס"מ, על מנת לזהות את   50  -במקרה זה תעשה ממרחק של כ

 וונטיים. הפגמים הרל

ii.  שברים היקף  להערכת  מדידות  הכוללות  ויזואליות  בדיקות 

בדיקות כמותיות לצורך קביעת היקף שברים   –  ונזקים אחרים

בדיקו האבן.  באלמנטי  אחרים  פי  ונזקים  על  יעשו  אלו  ת 

מס'   בטבלה  מת"י    40.15.3המפורט  ,  1חלק    5566המובאת 

 בנים מסוג א'. בעבור א

קריטריונים לסוגי    – 1חלק  5566מת"י  4' : טבלה מס40.15.3טבלה מס' 

 והיקפי פגמים באלמנטי אבן טבעית

 

 ST-GEבדיקות מסוג  -בקרת מידות האלמנטים (ג)
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כננים הינם אלמנטים במבנה  בפרויקט הנוכחי אלמנטי הריצוף המתו

. בהתאם, מידות צלעות האבנים תהיינה על פי דרישות המפרט  פוליגוני

 מסוגי המשטחים. והתוכניות, בכל אחד 

ועל פי ההנחיות    עובי אלמנטי הריצוף יהיה על פי הדרישות בתוכניות 

 הבאות: 

ס"מ. ממוצע העובי    3-5בתחום של    -  KAVALAאבנים מסוג   •

  - ס"מ ואף אבן לא תהא בעובי נמוך מ  3.5  -מ בכל מדגם לא ירד  

 ס"מ.  5  -ו גבוה מס"מ א  3

לוחות   • ניסור  ידי  על  הנוצרות  ידועאבנים מסוג אחר    – בעובי 

ס"מ    3.9  -ס"מ. ממוצע העובי בכל מדגם לא ירד מ  4יהיו בעובי  

 ס"מ.  4.2  - ס"מ או גבוה מ  3.8  -ואף אבן לא תהא בעובי נמוך מ

, או  ים אחרים, או שבריםבפני האבן, או פגמים מבני אבנים שימצאו בעלי פגמים  

 ר. , יפסלו לשימוש ויוצאו מהאתבמידות שאינן עומדות בדרישות המפרט

 
 הנחיות באשר לתכונות חומרים נלווים לעבודת הריצוף ולעבודות הריצוף .יז

 מפרטי יישום .1
התקנים   לדרישות  בהתאם  יהיו  הנלווים  החומרים  כל  של  היישום  שיטות 

הנלווים    הרלוונטים  בחומרים  והשימוש  הריצוף  עבודות  כל  היצרן.  והנחיות 

הנלווים   החומרים  במסגרת  מפורטים.  יישום  למפרטי  בהתאם  יהיו  השונים 

נכללות שכבות הנחה מאגרגט או מטיט, חומרי פריימר, חומרים גרנולריים או  

כל   וכל שאר החומרים הנלווים לעבודת הריצוף.  חומרי טיט למילוי מישקים 

לצורך  חו הנדרשת  המים  מנת  כולל  רטוב,  במצב  ייושמו  למיניהם  הטיט  מרי 

 קבלת טיט עביד, על פי המפרט ועל פי הנחיות הייצרן.  

 ( C -וA Bסוגי טיט בשכבת הנחה )משטחים מסוג  .2
הנדרשחומרי   המופיעות    ים הטיט  הדרישות  בכלל  יעמדו  ההנחה  בשכבת 

 במסמכים הרלוונטיים, וכן על פי המפורט להלן: 

 Cטיט בשכבת הנחה עליונה בשטחים מסוג  ( א)

שבהם הריצוף יהיה בשיטה הירושלמית )שכבת    Cיבוצע במשטחים מסוג  

אלו   באזורים  להלן(.  כמפורט  גרגרי  חד  אגרגט  לשכבת  מעל  עליונה  טיט 

חה באמצעות תערובת טיט מוכן העומד בדרישות ת"י  תבוצע שכבת ההנ 

מסוג    6069 טיט  שוטפות  MC2בעבור  בדיקות  יכ.  איכות  בקרת  ללו  של 

בדיקות חוזק לחיצה וכן בדיקות חוזק הדבקות במתיחה )ראשוני ולאחר  

טבילה במים(. הטיט ייושם ברטוב, ברמת עבידות מתאימה, על פי הנחיות  

גב  היצרן. הוספת המים לתערובת   הטיט תהיה באתר. יישום פריימר על 

לה מנת  על  הצורך,  במידת  הקבלן  חשבון  על  יבוצע  לדרישות  האריח  גיע 

 באשר לחוזק ההדבקות במתיחה. 

 

 A/Bטיט בשכבת הנחה בשטחים מסוג  ( ב)

, המבוססים על הדבקת הריצוף על פני פלטת  B/A  יבוצע במשטחים מסוג

.  B, טיט מסוג  7חלק    7533בטון. איכות הטיט מבוססת על הנדרש בתקן  
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  מטר   10-4 * 2בנוסף, יש להבטיח חדירות מינימלית למים של הטיט של  

מס'  לשנ לאיכות    40.15.4יה. טבלה  הנוגעות  עיקר הדרישות  מפרטת את 

 הטיט בשכבת ההנחה.  

ל לאמור  מסוג  בנוסף  במשטחים  על    A/Bעיל,  יעודי  פריימר  למרוח  יש 

וכן על גב האבנים. את הפריימר יש    הבטון )לאחר חיספוס וניקוי(משטח  

 למרוח על פי הנחיות היצרן 

החומרים    ט והפריימר המוצעים לשימוש.יש להגיש לאישור את סוג הטי

וד  יהיו מתוצרת חברה בעלת ניסיון בתחום זה, והגשת המידע תעשה בצמ

התכונות   בכלל  העמידה  את  המוכיחות  מעבדתיות  בדיקות  לתוצאות 

הנדרשות. כמו כן, ידרש ליווי ספק החומר בשלבים הראשונים של העבודה,  

 ת הריצוף. על מנת להבטיח איכות ביצוע טובה של עבוד 

עבודת הריצוף תעשה לאחר הסרה של שכבת מי הצמנט העליונה בפלטת  

ס של פני השטח. מריחת הפריימרים תעשה על  הבטון, ניקוי יסודי וחיספו

תהיה   הריצוף  עבודת  כל  היצרן.  הנחיות  פי  על  ולחים,  נקיים  משטחים 

 בשיטת רטוב על רטוב. 

, על פי Bאו   Aבשכבת הנחה במשטחים מסוג  : תמצית תכונות נדרשות לטיט40.15.4טבלה מס' 

 Bטיט מסוג  7חלק  7533תקן בריטי 

Performance characteristics and requirements for bedding mortar at 
paving strips A and B 

Bedding mortar characteristic Performance 
Compressive strength A) ≥35 MPa 
Flexural strength A) ≥4.5 MPa 
Modulus of elasticity B) (18 000 ± 3 500) MPa 
Shrinkage C) ≤0.1% 
Adhesion Bond strength D) ≥2.0 MPa 
Vertical permeability E) ≥2 × 10−4 m/s 
A) Measured in accordance with BS EN 13892-2 after 28 days. 
B) Measured in accordance with BS EN 13412 after 28 days. 
C) Measured in accordance with BS EN 13892-9 after 28days. 
D) Measured in accordance with BS EN 13892-8 after 28 days. 
 E) Measured in accordance with BS EN 12697-19:2012 

 Cו  B A חומר טיט מישקים ברצועות   ( ג)

יעמוד בדרישות התקן    C  -ו  A Bה  הטיט למילוי המישקים ברצועות הסליל

  40.15.5באשר לטיט מישקים. טבלה מס'    7חלק    BS-7533  7533הבריטי  

 מפרטת את עיקר הדרישות הנוגעות לאיכות הטיט למילוי המישקים.  

, על פי  C - ו A  B: תכונות נדרשות לטיט למילוי מישקים במשטחים מסוג 40.15.5טבלה מס' 

 7533תקן בריטי 

Performance characteristics and requirements for jointing mortar for 
all paving strips 

Jointing mortar characteristic Performance 
Compressive strength A) ≥40 MPa 
Flexural strength A) ≥6MPa 
Modulus of elasticity B) (20 000 ±4 000) MPa 
Shrinkage C) ≤0.15% 
Adhesive strength D) ≥1.5 MPa 
Frost/salt resistance class F) ≤1500 g/m² 
A) Measured in accordance with BS EN 13892-2 after 28 days. 
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B) Measured in accordance with BS EN 13412 after 28 days. 
C) Measured in accordance with BS EN 12617-4:2002, Clause 6 after 56 days.  
D) Measured in accordance with BS EN 13892-8 after 28 days. 
F) Measured in accordance with CEN/TS 12390-9 after 28 cycles (CDF Test) 
Note: The specimens should be prepared in accordance with Annex N Procedure for 

preparation of Slurry Grout Mortars 

או    STEINTECשל חב'   TUFFTOPחומר מילוי המישקים יהיה כדוגמת  

של חב' סיקה או שווה ערך מאושר. בנוסף למפורט לעיל, טיט המישקים  

יהיה מסוג שמאפשר יישום בשטח באמצעות מגב. עבודות מילוי המישקים  

רק לאחר תהליך מדוקדק של ניקוי המישקים מכל פסולת או חומר    יבוצעו

מר טיט המישקים יקבל אישור מראש מטעם המזמין. במסגרת  זר. גוון חו

הדגמה של תהליך העבודה של יישום טיט המישקים,    קטעי הניסוי תבוצע

 על מנת להבטיח שלא תהא הכתמה של אבני הריצוף. 

 Cהנחה תחתונה במשטחים מסוג שכבת אגרגט חד גרגרי מנקז כשכבת  ( ד)

ן תשתית הבטון לבין שכבת  שכבה זו מיועדת על מנת למנוע חיבור ישיר בי

ניק ולאפשר  תורכב  הריצוף  ההנחה  שכבת  למשטחים.  מתחת  שכבות  וז 

 מ"מ וכן: 2.36-6.3מאגרגט חד גרגרי העומד בדרישות דירוג  

 100%  –מ"מ  9.5אחוז עובר נפה  •

 75%מעל  –מ"מ  6.3אחוז עובר נפה  •

 60%- 20%  –מ"מ  2.36אחוז עובר נפה  •

 5%עלה על  מ"מ לא י 1.18אחוז עובר נפה  •

בעבור    3האגרגט שבו יעשה שימוש יהיה אגרגט גרוס העומד בדרישות ת"י  

יש   הבריטית  הגריסות  בדיקות  את  בטון.  לתערובות  א'  מסוג  גס  אגרגט 

עד    2.36, בעבור אגרגטים בתחום הנפות  1865לבצע בהתאם לנדרש בת"י  

, כאשר  מ"מ  2.36-6.3מ"מ. ניתן לבצע את הבדיקה על כל תחום הדירוג    6.3

מיקרון. קריטריון הקבלה    850ה שתשמש להפרדת הדקים הינה נפה  הנפ

 גריסות מקסימלית. 23%יהיה 

יש לוודא מתן אפשרות לניקוז שכבת האגרגט, על ידי יישום נקודות ניקוז  

ס"מ ומילואם    5במשטחים, או קידוח חורי ניקוז במשטח הבטון בקוטר  

בהתאם לשיפוע משטח  יקוז יעשה  בחצץ עטוף בבד גאוטכני. מיקום חורי הנ 

 הבטון. 

 מילוי תפרים בחומר אלסטומרי ( ה)

מסוג   במשטחים  בריצוף  ותפרים  הפרדה  פי    C  -ו  B Aתפרי  על  יבוצעו 

המפורט בתוכניות הפרטים. יש לקבל אישור מראש באשר לסוגי החומרים  

שישמשו לצורך מילוי התפרים. ככל שמדובר בחומרים המיושמים עד לפני  

 ילוי יקבל אישור מראש של המזמין. ן חומרי המ השטח, גוו

 

 הנחיות כלליות באשר לעבודות הריצוף .יח
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ימים ממועד יציקת משטחי    21עבודת הריצוף תחל רק לאחר שחלפו לפחות   •
ימים ממועד יציקת משטחי הבטון    45ולאחר שחלפו    Cהבטון במשטחים מסוג  

 .  A/Bבמשטחים מסוג 

הרלוונטיים ועל פי מפרטי  ות התקנים  עבודות הריצוף יבוצעו בהתאם לדריש •
 ביצוע מאושרים. 

מקדימות   • בדיקות  יעברו  בפרויקט  הנדרשים  והחומרים  האלמנטים  כל 
שיאשרו את התאמתם לדרישות המפרטים. בדיקות שוטפות יבוצעו גם לאורך  

 כל תקופת הפרויקט, על מנת להבטיח יציבות בתכונות החומרים.  

ע במסגרת קטעי ניסיון )בעבור  ומרים יבוציישום ראשוני של האלמנטים והח  •
כל שיטת ריצוף( שבמהלכם ינכחו בשטח נציגי הספקים, על מנת לוודא ביצוע  
נכון ואיכותי של העבודה, על פי דרישות היצרנים והמפרטים. גודל כל שטח  

מ"ר. רק לאחר הבטחת האיכות של העבודה והתוצרים    10ניסיון יהיה לפחות  
אישו כולל  המזמין,  הסופיים,  של  ר  השוטף  בביצוע  להמשיך  יהיה  ניתן 

 העבודה. 

השטח,   • אנשי  לשימוש  מפורטים,  ביצוע  נהלי  יוכנו  ריצוף  שיטת  כל  בעבור 
ילוו   הביצוע  נהלי  העבודה.  שלבי  ואת  העבודה  שיטת  את  שיסבירו  באופן 
במידת הצורך גם בתמונות המבהירות את אופן הביצוע ואת התוצאה הרצויה.  

יה אלו  עת  נהלים  בכל  שיופעלו  יו  העבודה  קבוצות  מראשי  אחד  כל  ברשות 
 בשטח.

בשטח   • הפועלים  הריצוף  מעובדי  אחד  שכל  שתוודא  הדרכה  תכנית  תופעל 
 מבינים ויודעים את כל תהליכי הריצוף הנדרשים.  

יש להקפיד באופן מיוחד על מפלסי היציקה של תשתיות הבטון המשמשות   •
ס"מ    ±1ן לא יותר מאשר  ושא זה הינלביצוע הריצוף. הסטיות המותרות בנ

לזכור   צריך  מתאימים.  ניקוז  שיפועי  הבטחת  ותוך  המתוכננים  מהמפלסים 
יכולות להביא למצבים שבהם עובי שכבת הטיט לא תהיה   שסטיות גדולות 
 מספקת, או לחליפין שתדרש שכבת טיט עבה מהמותר על פי מפרטי היצרנים.

בח • לנקותן  יש  הריצוף  אבני  הנחת  תוך  לק  לפני  הצדדים  ובארבעת  התחתון 
שימוש במברשות פלדה עד להורדת כל אבק וחומרים זרים. ניקוי סופי יבוצע  

 באמצעות סמרטוט נקי. 

על מנת לצמצם סיכונים לליקויים באיכות הריצוף, בעיקר בהתייחס לאקלים   •
 באילת, יש לתת דגש על הנושאים הבאים: 

i.  יעש   עירבוב הריצוף  לקראת  במים  טיט  שיבטיחו  חומרי  בכמויות  ה 

רם יתחילו בטיט תהליכי התקשרות והתקשות. חומר  השלמת החומר בט

 שאיבד את עבידותו יסולק מהאתר ולא יעשה בו שימוש. 

ii.   מאחר שמדובר בעבודת ריצוף ידנית, כל שטחי העבודה של הריצוף יהיו

מבוקרות, הן למשטחים  מוצלים, באופן שיאפשר עבודה בטמפרטורות  

למניעת התחממות    לעובדים בשטח. כמו כן יבחנו דרכיםויותר חשוב,  

ואו   הצללתם,  ידי  על  הריצוף,  השלמת  לאחר  גם  המשטחים  של  יתר 

לפחות   של  לתקופה  וזאת  רטוב,  בבד  השלמת    4כיסויים  לאחר  ימים 

 הריצוף. 

 
 תהליכי בקרת איכות  .יט

a.  כללי 

יכ כל הנדרש במפרט המיוחד,  תהליכי הבקרה של איכות העבודה  ללו את 

ר לכלל מרכיבי העבודה. פרק זה  פרט הכללי ובתקנים הרלוונטיים באשבמ



153 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

כולל דגשים הנוגעים לביצוע בקרה על עבודות הריצוף. הבקרה תכלול ביצוע  

מדידות,   ביצוע  הנלווים,  והחומרים  הריצוף  אלמנטי  של  איכות  בדיקות 

 ובקרה של המוצר המוגמר. 

ע  להקפיד  מפלסיש  לבדיקת  עצירה  נקודות  ביצוע  ביצוע  ל  תחילת  לפני  ים 

 הריצוף.  

 
b. תזמון ביצוע בדיקות 

המובאת להלן, קוד סוג בדיקה מתייחס להגדרה כללית    40.15.6בטבלה מס'  

ותהליך   החומר  אספקת  התכנון,  בשלבי  הבדיקות  ותדירות  מועד,  של 

 הביצוע, לפי המפורט להלן: 

וף  בדיקות המבוצעות כבדיקות מוקדמות לאישור אלמנטי הריצ  - T1קוד 

לפני תחילת העבוד יבוצעו  אלו  בדיקות  נלווים.  כדרישת קדםוחומרים    ה, 

לתחילת עבודת הריצוף. נדרש שהבדיקות שיסופקו יהיו בדיקות עדכניות,  

שבוצעו במהלך שלשת החודשים שלפני מועד האספקה לשטח. כמו כן יבוצעו  

חשש  יש  שבו  מקרה  בכל  המזמין,  החלטת  לפי  זה,  מסוג  נוספות  בדיקות 

 באשר לאיכות האלמנטים או החומרים הנלווים. 

ה  - T2קוד  שגרתיות  גבוההמבוצעות  בדיקות  כל    בתדירות  במהלך 

תקופת הפרויקט.  בדיקות אלו הינן אינדיקטיביות ברובן, ומטרתן לזהות  

שינויים שעלולים להצביע על בעייה באיכות. בדיקות אלו יבוצעו בתדירות  

 סוג של אלמנט ריצוף וחומרים נלווים. מ"ר בכל  500 -של לפחות אחת ל

גילוי ליקויים בבדיק , תהליך הבירור יכלול גם  T2ות מסוג  בכל מקרה של 

מופיעה רשימה חלקית של בדיקות    40.15.6. בטבלה מס'  T1בדיקות מסוג  

הבדיקות   תדירות  הגדרת  ציון  עם  הריצוף,  באלמנטי  הנדרשות  שונות 

מס'   טבלה  מפור  40.15.7הנדרשת.  בדיקות  להלן  של  חלקית  רשימה  טת 

צוף, עם ציון הגדרת תדירות  שונות הנדרשות בחומרים הנלווים לעבודות הרי

 הבדיקות הנדרשת. 

 : רשימה חלקית של תכונות אלמנטי ריצוף ותדירות הבדיקות הנדרשת40.15.6טבלה מס' 

 

 T1 T2 סוג בדיקה

 אלמנטי ריצוף למיניהם   

 X X משקל מרחבי 

 X X ספיגות 

  X ות נימית יגספ

  X חוזק תחילי לכפיפה לפני בלייה מואצת 

  X לכפיפה לאחר בלייה מואצתחוזק 

  X עמידות בשחיקה 

  X התנגדות להחלקה 

  X עמידות בבליה מלחים 

  X עמידות בבליה הכתמה 
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  X בדיקות פטרוגרפיות 

 X X סטיות בגוון ומירקם  

 X X סטיות במידות אלמנטים 
 

חלקית של תכונות חומרים נלוים לעבודות הריצוף ותדירות : רשימה .15.740טבלה מס' 

 הבדיקות הנדרשת 

 

 T1 T2 סוג בדיקה

 Cטיט שכבת הנחה במשטחים מסוג 

 X X בדיקות חוזק לחיצה 

  X בדיקת חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה 

בדיקת חוזק הידבקות במתיחה לאחר טבילה  
 במים

X  

  A/Bבמשטחים מסוג טיט מיוחד בשכבת הנחה 

דרישות דירוג ואיכות האגרגט, על פי דרישות  
 המפרט המיוחד 

X  

 X X חוזק ללחיצה 

 X X חוזק הדבקה במתיחה 

  X חוזק בכפיפה 

  X מודול אלסטיות 

  X חדירות אנכית למים 

  X התכווצות 

  ( C -וA B)משטחים מסוג   טיט מישקים 

 X X ללחיצה חוזק 

  X חוזק הדבקה במתיחה 

  X חוזק בכפיפה 

  X מודול אלסטיות 

 רגישות למלחים 
 

X  

  X התכווצות 

 שכבות הנחה גרנולריות 

לרבות דירוג וכן שאר דרישות   3כלל דרישות ת"י 
  X המפרט 

 X X בדיקות דירוג 
 

c. תהליכי הבקרה של תהליך עבודות הריצוף 

האי בקרת  לעבודת  הנוגעים  מיוחדים  דגשים  כולל  להלן  של  המפורט  כות 

הביצוע של עבודות  עבודות הריצוף. הקבלן יבטיח בקרה רצופה על איכות  

 הריצוף. בין השאר ינוטרו הנושאים הבאים:

 קיום דרישות של מיומנות וניסיון של צוותי הרצפים.  •

שמפקח  • הקבלן  מטעם  לריצוף  אחראי  ופעילות  על    נוכחות  עת  בכל 

על העבודה  של  נכון  ביצוע  ומוודא  העבודה  הצוותים    תהליך  כל  ידי 

 בשטח.
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בקרה על עובי השכבות השונות של הריצוף. בקרה זו תלווה בין השאר   •

תחילת   לפני  לריצוף  המיועדים  השטחים  מפלסי  מדידות  בביצוע  גם 

 עבודות הריצוף.  

מ • ולא  מהשטח  מסולקים  פגומים  ריצוף  שאלמנטי  שמשים  וידוא 

 לעבודת הריצוף. 

דה כלשונם, לרבות זמני עבודה  בקרה על הקפדת הרצפים על נהלי העבו •

בשכבת  בטיט   טיט  של  מושלם  מילוי  נכונה,  אשפרה  הכנתו,  לאחר 

 ההנחה ועוד. 

לבחון   • מנת  על  הריצוף  לאחר  מיד  אריחים  הוצאת  של  אקראי  ביצוע 

 שלמות המילוי של טיט בגב האריחים.

העבו בתהליך  לצורך  תקלות  המתאימים  לגורמים  מידי  באופן  ידווחו  דה 

מן  ות, פירוק קטעים לקויים וכו'. מערכת בקרת האיכות תמלא יותיקון הבעי 

 פעילות מפורט בנושא זה. 

 
d.  תהליכי בקרה של המוצר המוגמר 

הנדרשות   הבדיקות  כלל  את  יכללו  המוגמר  המוצר  של  הבקרה  תהליכי 

הרלוונטיים באשר למוצר המוגמר. בדיקות אלו יכללו בין  במפרטים ובתקנים  

ו    500הן תבוצענה בעבור כל קטע ריצוף בגודל של  השאר את המפורט להלן 

 מ"ר:

מפלסים   • בהעדר   – בדיקות  בתוכניות.  לנדרש  ביחס  הנדרשים  בטולרנסים  עמידה 

 מ"מ.  ±5הנחייה אחרת, הסטייה המקסימלית המותרת הינה 

העדר הנחייה אחרת, הסטייה המקסימלית ממישוריות כללית ב  -בדיקות מישוריות   •

 מטר.  3ריות באורך מ"מ בסרגל מישו 5הינה 

 מ"מ. 1.0הפרש הגובה בין אבן לאבן לא יעלה על    –בדיקת מישוריות מקומית  •

וידוא שכל השטח מתנקז לחלוטין ואין בעייה של שלוליות   –בדיקת ניקוזיות השטח   •

 לאחר הרטבת המשטח. 

 
e. ונים לקבלה ודחייה קריטרי 

ו העבודות  איכות  קבלת  נלווים,  חומרים  או  אבן  אלמנטי  קבלה  קבלת  כן 

של בעמידתם  מותנית  תהא  המרוצפים  השטחים  של  מרכיבי    סופית  כל 

הריצוף ואיכות הביצוע של הריצוף בכל המבחנים והבדיקות שפורטו בפרק  

 זה ובתקנים הרלוונטיים. 

לאופן הטיפול במקרים שבהם אחת  להלן מפורטים מספר כללים הנוגעים  

 או יותר מהבדיקות לא תעמוד בדרישות המפרטיות: 
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בבדיקות   • שהתקבל  כפי  האיכות,  בדרישות  עמידה  אי  של  מקרה  כל 

לפני   נלווים,  חומרים  או  ריצוף,  אלמנטי  של  משלוחים  על  שבוצעו 

 יישומם בשטח, יגרור פסילה של כל המשלוח.  

ה  • בדרישות  עמידה  אי  של  מקרה  איכות  כל  בקרת  בבדיקות  איכות, 

ה של כל הקטע  ביצוע המתבצעות תוך כדי תהליך הריצוף יגרור פסיל 

ת  הבעייתי ופירוקו. דוגמאות למקרים כאלו כוללות אי עמידה בדרישו

הלוואי של הריצוף, אי   חומרי  נדרשות אחרות של  החוזק או תכונות 

ניקוי  )כמו  הריצוף  לתהליך  הנוגעות  הדרישות  בכלל  האבנים    עמידה 

הנחה,   שכבת  של  עבידות  זמן  חלון  פריימרים,  מריחת  הנחתן,  לפני 

 של המשטחים, עבודה עם רצפים לא מיומנים וכו'(.אשפרה 

 
f. אופן מדידה ותשלום 

לפי מ"ר שיבוצע בפועל או יסופק למחסני העירייה. התשלום כולל את כל  
תשתית, מצע לא  האמור במפרט המיוחד, לרבות ניקוי והכנת האבנים, הכנת  

לפתחים,  מסביב  עיבוד  איטום,  תפרים,  מישקים,  האבן,  הדבקת  מיוצב, 
לוב של אבנים בגדלים שונים, יישום בקווים ישרים, מעוגלים וקשתיים  שי

 מת העבודה באופן מלא. וכל הנדרש להשל 
ימדדו לפי מספר יח'   13DFס"מ   עבור ריצוף בפרט    100/100אבנים בגודל  

 בפועל. שיבוצע 
 
 

 או שווה ערך  KAVALAאבני *גן* מאבן טבעית מסוג  40.16
 כללי  .א

אשר   אבנים  של  וריצוף  ביןאספקה  גן" להפרדה  כ"אבן  אבן חדש    ישמשו  ריצוף 
ריצוף לפרט  בהתאם  קיים  מסוג     DF05לריצוף  יהיו   האבנים   .GREECE 

KAVALA     באספקת "אבן בהט" או שווה ערך. בניגוד לריצוף באבני גן מתועשות  
 סטנדרטיות, העבודה הינה ייחודית ותידרש הקפדה יתרה על רמת הביצוע.  

 אפיון האבנים: .ב
ס"מ בגימור מנוסר בשתי   10/10/50במידות    GREECE KAVALAאבן  .1

פאות ארוכות ובגימור טבעי  בשתי פאות ארוכות. ביבוא "אבן בהט" או  
 שווה ערך.

 -ריצוף  משטחים באבן טבעית  40.15ראה סעיף תואם ב" -תכונות האבן .2
 ריצוף ע"ג טיט 

 סוג אבן הגן יהיה זהה לאבן הריצוף.  .3
ובבדיקה     Bאו  11Rבש יה בבדיקה בכגמר התנגדות להחלקה יה  .4

 . 2279בהתאם לת"י   4Pבמטוטלת  

 
 אופן ההנחה: .ג

" ריצופים    40.11הנחה מוקפדת בתצורת אבני גן, בהתאם להנחיות הכלליות בסעיף  
 מתועשים ואבני שפה מתועשות", הפרטים האדריכליים, והנחיות המפקח בשטח.  

 
 מישקים ומילוי:  .ד

 באבן טבעית ריצוף ע"ג טיט  יצוף משטחים ר– . 40.15 - ראה סעיף תואם ב
 

 רצפים .ה
 ריצוף ע"ג טיט   -.  ריצוף משטחים באבן טבעית 40.15 - ראה סעיף תואם ב

 
 ספק האבן . ו

 ריצוף ע"ג טיט   -. ריצוף משטחים באבן טבעית  40.15 - ראה סעיף תואם ב
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 זמינות האבן להמשך הפרויקט .ז

 ריצוף ע"ג טיט  -עית  . ריצוף משטחים באבן טב40.15 - ראה סעיף תואם ב
 

 עמידה בתקנים  .ח
 ריצוף ע"ג טיט   - . ריצוף משטחים באבן טבעית 40.15 - ראה סעיף תואם ב

 
 בדיקות .ט

 ריצוף ע"ג טיט  - . ריצוף משטחים באבן טבעית 40.15 - ראה סעיף תואם ב
 

 ניקוי אבני הריצוף לפני הנחה .י
 טיט  ריצוף ע"ג - . ריצוף משטחים באבן טבעית 40.15 - ראה סעיף תואם ב

 
 דוגמאות .יא

 ריצוף ע"ג טיט  -.  ריצוף משטחים באבן טבעית 40.15 - ראה סעיף תואם ב
 

 אופן מדידה ותשלום .יב
לפי מ"א שיבוצע בפועל. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון וכולל כל הנדרש לביצוע  

 מלא של העבודה בהתאם להנחיות יצרן, ופרטים אדריכליים. 
 

 שווה ערךאו  A GREECE KAVALאבני דריכה מאבן טבעית  40.17
 כללי  .א

. האבנים יהיו      DF10אספקה והנחת של אבני דריכה גדולות בהתאם לפרט ריצוף
 באספקת "טופית"/"אבן בהט" או שווה ערך.       GREECE KAVALAמסוג 

 
 אפיון האבנים: .ב

ס"מ   50/70פאות, במידות שנעות בין    3-6עם   GREECE KAVALAאבן  .1
עי  ביבוא חב' "טופית" / "אבן בהט" או  ס"מ בגימור ובגימור טב 100/70ל 

 שווה ערך 
ריצוף    40.15ראה סעיפים תואמים ב  -דרישות , בדיקות ותכונות האבן .2

 ריצוף ע"ג טיט  -משטחים באבן טבעית
 סוג האבן יהיה זהה לאבן הריצוף  .3

 .2279בהתאם לת"י   4Pהתנגדות להחלקה יהיה בבדיקה במטוטלת  גמר 
 אופן הנחה:  .ג

,  DF10אבני דריכה בהתאם לפרטים האדריכליים  אופן אקראי  כהנחה מוקפדת ב
המסומן   לתוואי  בהתאם  קבוע  גריד  ללא  האבן  הנחת  בשטח.  המפקח  והנחיות 

 ט האדריכלי. בתכנית. האבנים יונחו במרווחים אחת מהשנייה בהתאם למצוין בפר 
של    בעובי   20-הנחת הריצוף תבוצע באופן הבא: יבוצע ביסוס מקומי עשוי בטון ב

ה  על  ס"מ ללא זיון ובהתאם להנחיות המפקח. בביסוס זה תשוקע אבן הדריכ 15כ
ס"מ. גודל הביסוס יהיה בגודל האבן או מעט קטן ממנה אך    3גבי שכבת טיט של  

האבן.ב ממידות  יחרוג  ולא  יבלוט  ע"י  לא  האבן  והדבקת  הנחה  טיט  שכבת  יצוע 
 .2MCעבור  6069 מריחת גב האריח ברטוב על רטוב. הטיט יעמוד בתקן

 הניתן לקרקע.  ככלסף האבן יהיה בזווית ישרה  
 יש לבצע חפירה בחול עבור ביסוס הבטון להנחת האבן. 

 
 מישקים ומילוי:  .ד

, המילוי בין    DF10רוחב המישקים הינו משתנה בהתאם למפורט בפרט אדריכלי  
 המישקים יהיה מילוי מאושר רט"ג בחצץ גרניט גרוסה . 

 
 רצפים .ה

 ריצוף ע"ג טיט  -ריצוף משטחים באבן טבעית  40.15ואם ב  ראה סעיף ת
 

 ספק האבן . ו
   טריצוף ע"ג טי -ריצוף משטחים באבן טבעית  40.15ראה סעיף תואם ב  
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 זמינות האבן להמשך הפרויקט .ז
   ריצוף ע"ג טיט -ריצוף משטחים באבן טבעית  40.15ראה סעיף תואם ב  

 עמידה בתקנים  .ח
   ריצוף ע"ג טיט -משטחים באבן טבעיתריצוף   40.15ראה סעיף תואם ב  

 בדיקות .ט
   ריצוף ע"ג טיט -ריצוף משטחים באבן טבעית  40.15ראה סעיף תואם ב  

 הריצוף לפני הנחהניקוי אבני   .י
   ריצוף ע"ג טיט -ריצוף משטחים באבן טבעית  40.15ראה סעיף תואם ב  

 דוגמאות .יא
 בהתאם למפורט בסעיף הדוגמאות בפרק זה. 

 
 וםאופן מדידה ותשל .יב

העבודה   של  מלא  לביצוע  הנדרש  כל  את  כולל  המחיר  בפועל.  שיבוצע  מ"ר  לפי  
 בהתאם להנחיות יצרן, ופרטים אדריכליים. 

 
 מדרגות מאבן טבעית מסוג זהה לאבן הריצוף  40.18

 כללי:  .א
באספקת "אבן בהט" או שווה     GREECE KAVALAמדרגות מאבן טבעית מסוג  
אדריכלי   פרט  לפי  יונחוDF06ערך  האבנים  מ  .   ביסוס  גבי  בטון.  על  עשוי  דורג 

העבודה המוגמרת תהיה ברמת גימור מעולה, ותבוצע בדיוק מוחלט לפי הפרטים  
 אדריכליות.והתכניות ה

 רצפים: .ב
ב  תואם  סעיף  מסוג  40.15"-ראה  טבעית  באבן  משטחים  של  וריצוף  אספקה   .

Greece Kavala  -  ריצוף ע"ג טיט 
 ספק האבן: .ג

   ריצוף ע"ג טיט -וף משטחים באבן טבעיתריצ  40.15ראה סעיף תואם ב  
 זמינות האבן להמשך הפרויקט: .ד

   ריצוף ע"ג טיט -תריצוף משטחים באבן טבעי  40.15ראה סעיף תואם ב  
 אפיון האבנים: .ה

באספקת "אבן בהט" או שווה    Greece kavalaאבנים מבוקעות מאבן טבעית מסוג  
, בגימור טבעי בגובה  40.15ף  ערך, בכפוף לעמידה בכל תכונות האבן הנדרשות בסעי

ס"מ ובאורך משתנה בין    35-40ס"מ.  האבנים יהיו ברוחב משתנה של כ  12-13של  
 פאות מיושרות ככל הניתן.  2האבנים יהיו לפחות בעלי  ס"מ .   50-80

 סוג האבן יהיה זהה לאבן הריצוף 
יהיה בבדיקה בכבש     4Pובבדיקה במטוטלת     Bאו   11Rגמר התנגדות להחלקה 

 . 2279ת"י אם לבהת
 אופן ההנחה: . ו

". הנחת האבנים הינה בעלת מורכבות  crazy stoneהנחת אבנים באופן אקראי "
גבוהה מאחר ודורשת הנחת אבנים בעקומות שונות ברדיוסים משתנים בהתאם  
ע"ג   הניתן  ככל  מקבילות  בשורות  יונחו  האבנים  האדריכליות.  בתכניות  למסומן 

 ם המדרגות תהיה על ידי עוגני פלדה והדבקה.  ביסוס בטון מדורג . שיטת יישו
ל יוחדרו  פלדה  לפרט  עוגני  בהתאם  העיגון  באבן.   וקידוח  היציקה  טרם  בטון 

 האדריכלי ופרטי הקונסטרוקציה.  
. עובי  Aעבור משטחים מסוג    40.15שיטת ההדבקה תבוצע בהתאם למוגדר בפרק  

 ס"מ.  4היה ישכבת הטיט  
כך שתהיה    DF06התאם למתואר בפרט האדריכלי  האבנים יונחו אחת על השנייה ב

ס"מ. תותר הנחה    31ס"מ ורוחב השלח הנותר הינו    9ס"מ ל  4ביניהם חפיפה של בין  
של עד אבן אחת ברוחב שלח אחד. במידה ויידרשו שתי אבנים, הנ"ל יהיה באישור  
המפקח בלבד ויעשה כך שהאבן הקטנה יותר הינה בחלק הפנימי של השלח. לא  

 אבנים קטנות בחזית רום המדרגה. יותרו 
בהם   באזורים  האבנים  ידי  הנחת  על  מוקפד  באופן  תיעשה  גרניט  סלעי  ישולבו 

התאמת אבנים לגיאומטריה והגודל הנדרש על מנת לצמצם את המרווחים מסביב  
 לסלעי הגרניט. 

 
 מישקים ומילוי:  .ז

מינימום    , משתנה  יהיה  המישקים  ומקסימום    5רוחב  מילו   20מ"מ  י  מ"מ.  
 צמנט.  מ"מ כולל ייצוב ב 2-4המישקים יהיה באגרגט גרניט בגודל  
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 חיתוך האבנים:  .ח

האבנים תהיינה מבוקעות באופן ידני וטבעי, ללא מיכון. בקצוות משטחי הריצוף  
יש להתאים את האבן במדויק לקו הנדרש לפי התכנית האדריכלית. לצורך כך יש  

לפי הנדרש, בעזרת כלים מתאימים.    להשתמש באבנים קיימות, או לבצע ביקוע ידני
 ר את האבנים המבוקעות, אלא לחזור על צורת הביקוע. בשטח או במפעל. אין לנס

 
 
 

 התקנת מאחז יד למדרגות: .ט
אדריכלי   .1 לפרט  בהתאם  ועיגונו  המאחז  להנחיות    DL01התקנת  ובהתאם 

המפקח. לאחר סיום הנחת מדרגות האבן ייעשה באמצעות קידוח כוס באבן  
לא  , בהתאם לפרטים ולהנחיות המפקח. יש לשמור על כך שהאבנים  ובבטון

 יישברו או יסדקו.  
 במפרט זה, ללא תוספת תשלום.   40.35תוסף רוזטה עפ"י המפורט בסעיף  .2

 
 עמידה בתקנים:  .י

   ריצוף ע"ג טיט -ריצוף משטחים באבן טבעית  40.15ראה סעיף תואם ב  
 בדיקות: .יא

   ריצוף ע"ג טיט -חים באבן טבעיתריצוף משט  40.15ראה סעיף תואם ב  
 

 ומדידה:אופן תשלום  .יב
לפי מ"א של מדרגות שיבוצעו בפועל  לרבות ניקוי והכנת האבנים, הכנת תשתית,  
מצע לא מיוצב, הדבקת האבן, מישקים, תפרים, איטום, עיבוד מסביב לפתחים,  
ו וקשתיים  מעוגלים  ישרים,  בקווים  יישום  שונים,  בגדלים  אבנים  של  כל  שילוב 

 הנדרש להשלמת העבודה באופן מלא. 
 

 :GREECE KAVALAדרגות מאבן טבעית מסוג דוגמה למ •
 
 

 מדרגות מסלעי גרניט מקומית 40.19
 כללי:  .א

לתכניות   בהתאם  גרניט  מסלע  טבעיים  גושניים  סלעים  של  והנחה  אספקה 
 .DF14האדריכליות ליצירת מדרגות בהתאם לפרט ריצוף  

 
 אפיון האבנים: .ב

מחצבה מאושרת ע"י המפקח. כל הסלעים  רניט אילתי טבעי, מהסלעים יהיו מסלע ג
יגיעו מאותה המחצבה, אלא אם כן אושר אחרת בכתב מהמפקח. גוון הסלעים יהיה  

לא יתקבלו  -לבן-חום גוון אדמדם.  ככל הניתן בסלעים בעלות  יש להמעיט  אפור. 
ב  המפורטות  במידות  יהיו  הסלעים  ירוק.  בגוון  האדריכלי  סלעים  ,    DF14פרט 

 מלבניות ובעלות פנים מיושרות ככל הניתן. 
 

 אופן ההנחה: .ג
ריצוף   לפרט  בהתאם  בטון  תשתית  ע"ג  יעוגנו  מדרגות    DF14הסלעים  ליצירת 

 תשתית הבטון לפי פרטי קונסטרוקציה.   פיתוח.
יש לעגן את הסלעים ע"י עוגני פלדה והדבקה. עוגני הפלדה יוחדרו לסלעים טרם  

בהתא  היציקה  קידוח  הקונסטרוקטבאמצעו  לפרטי  תיעשה  ם  ההדבקה  ור. 
באמצעות טיט. יש לאשר את סוג הטיט והבדיקות הרלוונטיות אצל המפקח טרם  

 הביצוע. 
הינה   שורה  שכל  כך  הניתן,  ככל  לשניה  אחת  מקבילות  בשורות  יונחו  הסלעים 

נחו כך  ס"מ מהמפלס של השורה העליונה. הסלעים יו   15במפלס הנמוך מקסימום ב
מישקי האפשר,שיהיו  ככל  קטנים  יותר    ם  קטנים  סלעים  יוספו  הצורך  במידת 

להשלמת השורה. הסלעים הקטנים יוספו בחלק הפנימי של הרום על מנת למנוע  
 פירוק ושליפתן.  
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 אופן תשלום ומדידה: .ד
 לפי מ"א שיבוצע בפועל. לרבות ביסוס, הכנת השטח וכל הנדרש לביצוע מלא.  

 
 ך מדרגות אבןושניים משולבים בתוסלעי גרניט ג 40.20

 כללי:  .א
אספקה והנחה של סלעים גושניים טבעיים מסלע גרניט טבעי ממחצבת אבן וסיד  
 או שווה ערך באישור המפקח. הנחת האבנים תהיה בהתאם לפרטים אדריכליים  

DL07.01, DL07.02, DL07.03, DL07.04  . 
 

 אפיון האבנים: .ב
"י המפקח, כל הסלעים  הסלעים יהיו מסלע גרניט אילתי טבעי, ממחצבה מאושרת ע

יאושר אחרת בכתב ע"י המפקח. גוון הסלעים  יגיעו מאותה המחצבה, אלא אם כן  
אפור. יש להמעיט ככל הניתן בסלעים בלות גוון אדמדם. לא יתקבלו  -לבן- יהיה חום

 סלעים בגון ירוק.  
בעלי   יהיו  בנוכחות  פנים    2-3הסלעים  בקפדנות  וייבחרו  הניתן  ככל  מיושרות 

 אבנים יהיו בשלושה גדלים בהתאם לפירוט הבא:המפקח. ה
 ס"מ.   60/95/45 -ס"מ   60/95/50אבני ישיבה: במידות   .1
 ס"מ. 65/95/45 -ס"מ  65/95/50אבני משענת: במידות  .2
 ס"מ.  120/95/45 -ס"מ 120/95/30אבני שכיבה: במידות  .3

 
 אופן ההנחה: .ג

ח  חיות המפק בהתאם להניונחו בהתאם לפרטים והתכניות האדריכליות ו הסלעים
לשילוב הסלעים תבוצע מגרעת בביסוס הבטון המדורג התתאים למידות  בשטח.  

ישיבה, משענת,   יש להניח את האבן ע"פ התכנית ובהתאם למצב הרצוי)  הבטון. 
ימה לסלע  שכיבה(. הסלעים יונחו לפני הנחת אבני המדרגות ע"ג שכבת טיט המתא

עוגנ  ע"י  יעוגנו אל משטח הבטון  בסלע טרם  זה.  הסלעים  וקדח מתאים  פלדה  י 
ים יש לבצע השלמות יציקה ומילוי מרווחים בגראוט  היציקה.  לאחר הנחת הסלע 

 בלתי מתכווץ עמיד לסביבה ימית.  
הקונסטרוקציה   של  ולפרטים  להנחיות  בהתאם  יהיה  והביסוס  העיגון  אופן 

קיות.  את ההשלמות כך שלא יהיו "נזילות" ופני האבן יישארו נוהמפקח. יש לבצע 
מסביב   המדרגות  אבני  הנחת  את  לבצע  יש  מכן  בהתאם  לאחר  הגרניט  לסלעי 

 "מדרגות מאבן טבעית מסוג זהה לאבן הריצוף  40.18לסעיף.
 
 

 אופן תשלום ומדידה: .ד
ע כל  גם את  כולל  התשלום  לעירייה.  יסופקו  ו/או  שיותקנו בשטח  יח'  בודות  לפי 

 מת העבודה באופן מלא. ההכנה הנדרשות, מילוי המרווחים וכל הנדרש להשל
 
 
 

 הדמיה להדגמת שילוב סלעי גרניט במדרגות אבן: 
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 ריצוף רצועות מעבר בחלוקי חומר ואדי  40.21
 כללי:  .א

ס"מ בחומר ואדי מאבן גרניט אילתית טבעית בגודל    10ריצוף רצועות ברוחב של כ 
זו הינה במפגשים בין דק עץ  DF16ו    DL02ס"מ לפי פרט אדריכלי    4-6 . רצועת 

קיים ועל כן רוחב הרצועה משתנה    י גרניט או במפגש של ריצוף חדש עם פיתוחלסלע
משטח שהותקן  לאחר  יבוצע  זה  ריצוף  קבוע.  וסלעי    ואינו  הקצה  תוחם  הדק, 

 הגרניט. האבנים יהיו מקובעות ללא יכולת שליפה 
 

 אפיון המלט: .ב
"  של  MORTAMIXהמלט יהיה בלתי מתכווץ המתאים לסביבה ימית כדוגמת "

בהתאם    RAPID SET'  חב ואשפרה  החומר  יישום  השטח,  הכנת  ערך.  שווה  או 
 להנחיות היצרן. גוון המלט יהיה תואם לגוון האבן ובאישור המפקח. 

 יש לשים לב לזמן התקשות החומר ולהיערך לכך בהתאם.
 תכונות החומר: 
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 אופן ההנחה: .ג
ומילוי במלט  וב  יבוצע פיזור אקראי של חומר הוואדי ברצועה הנדרשת , כולל ייצ

מעובי האבן העליונה(    1/3בגוון התואם את גוון האבן. על שכבת המלט התחתונה )
 להיות סמויה. 

 
 

 אופן תשלום ומדידה: .ד
וכל הנדרש להשלמת   לפי מ"ר שיבוצע בשטח. לרבות הכנת השטח, מילוי במלט 

 העבודה באופן מלא. 
 

 גדר סנדות 40.22
 כללי:  .א

י צידיה בסנדות עץ אקליפטוס בהתאם  משנ גדר מקונסטרוקציית פלדה ועץ בחיפוי  
 , וביסוס לפי פרטי קונסטרוקציה ע"ג קורת יסוד. DL07לפרט אדריכלי  

 
 חומרים:  .ב

"  מעץ אקליפטוס  1.5סנדות בקוטר  -חיפוי בסנדות עץ אקליפטוס  -סנדות .1
אפריקאי, מונחות צד עבה, צד דק לסירוגין על גבי קונסטרוקציית עץ. אורך  

ס"מ, בעת ההנחה יש לשמור על הפרשים של עד   365ל  350הסנדות יהיו בין  
ס"מ בקצוות לא יאושר שימוש בסנדות עקומות שמייצרות מרווחים לא   10

 אחידים. 
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של   במרווחים  יונחו  כך    3-10הסנדות  הסנדה,  בעקמומיות  בתלות  ס"מ 
 ס"מ בנקודות בודדות ומרוחקות.  10שהמרווחים בין הסדנות הינם עד 

ה והצמדת  ברגי  לעיגון  ולחבר באמצעות  עובר  חור  לבצע  יש    -SPAXחיפוי  
 ובטיפול נגד קורוזיה ראה פירוט בסעיף זה. 

הסנדות יהיו משויפות וללא קליפה בגמר שמן פשתן . יש לבצע טיפול במעכב  
ובאחריות הקבלן לקבל    755בעירה. מעכב הבעירה יהיה בעל בדיקה לפי ת"י  

 לחומר טרם הביצוע.  המפקח את אישור  
מ"מ או   SPAX 6X  100ברגי הקונסטרוקציה יהיו ברגי פלדה מסוג   -רגיםב .2

 שווה ערך . 
יהיה   גוון הברגים  בציפוי קרמי בהתאם לנספח הקורוזיה.  יהיו  כל הברגים 

 לבחירת המפקח.  
לפני   הצביעה,  ואחרי  הצביעה  לפני  לאישור  הברגים  את  למפקח   להציג  יש 

 ההתקנה. 
ולל שקע עבור ראש הבורג ע"י שקען ייעודי.  יש לקדוח מראש עבור הברגים כ

 מ"מ.   1עומק השקע יהיה בהתאם לעובי ראש הבורג + 
בהתאם   שווים  ובמרחקים  הסנדה  של  מרכזי  בציר  יהיה  הברגים  מיקום 

 לקונסטרוקציה של הגדר.  
 כל אלמנטי הפלדה והפרזול יטופלו בהתאם לאמור בנספח הגנה מקורוזיה.  .3

 
 קונסטרוקציה: .ג

עץ   בטון קורות  קורת  ע"ג  פלדה  לעמודי  מעוגנת  פרטי    -אורן  לפי  לפי  ביסוס 
ב   מתאים  סעיף  ראה  העץ  קורות  בנושא  למפרט  "הנחת    40.10קונסטרוקציה. 

 "  IPEמשטחי דק עץ 
 
 

 אופן מדידה ותשלום: .ד
לפי מ"א של גדר שיבוצע בשטח או יסופק למחסני העירייה. התשלום כולל גם את  

והב הפרזול  העיגון,  של  אלמנטי  מלא  לביצוע  הנדרש  וכל  החיבור  פרטי  רגים, 
 העבודה. 

 
 

 באספקת 'גנרון' או שווה ערך  PERMALOCתוחם אלומיניום  40.23
 כללי  .א

AsphaltEdge    -  אספלט   למשטחי אינטגרלי כתוחם לשמש במיוחד שתוכנן תוחם
 .ובטון

יאפשר  של  התוחם  בגובה/הריצוף גימור     ומתמשך אנכי  ובקו קבוע  דק 
 עוקלת בהתאם לתכנית האדריכלית. ישרה/מעוגלת/מובגיאומטריה 

 מצע מהודק או בטון.  משטחי על יהיה יישומו
, במפגש ריצוף  DF03התוחם יבוצע במפגש ריצוף אבן עם דק עץ לפי פרט אדריכלי   

פרט אדריכלי   לפי  קיים  ריצוף  עם  עם  DF05אבן  בטון אדריכלי  במפגש משטח   ,
, במפגש דק עם חלוקי  DF25פרט אדריכלי  משטחי ריצוף/מדרגות/ריצוף קיים לפי  
, במפגש ריצוף עם רצועת חומר ואדי    DL02חומר ואדי בהתאם לפרט אדריכלי  

ערוגות עץ בריצוף  , בקצה דק בפתח לעץ,  ובהיקף    DF16בהתאם לפרט אדריכלי  
 DL04לפי פרט אדריכלי 

 
 מידות .ב

מ"מ    38מ"מ,    51מ"מ,    76מ"מ,    101מ"מ,    127מטר בגבהים    2.44מסופק באורך  
מ"מ    101מ"מ. משקל:    5.3ובעובי  )בתאום עם גנרון(. השפה העליונה תהיה מעוגלת  

 גר'/למ"א.   600מ"מ גובה:  51גר'/מ"א.  800מ"מ גובה:  76גר'/מ"א.  1100גובה: 
דרישת   לפי  ו/או  הכמויות  בכתב  האדריכלי,  בפרט  כמתואר  יהיה  התוחם  גובה 

 המפקח. 
 

 גימור .ג
 אם לנספח "הגנה מקורוזיה"" ובגוון ברונזה  בהת בצבע  יהיה הגימור

 



164 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 טכניים  נתונים .ד
 לקרינת עמידים, T-5 בקשיות 6005 אלומיניום מסגסוגת עשויים  יהיו התוחמים

UV , 
 ,חם אספלט עם למגע ,ב "ארה אדריכלי במפרט A דרגה  לפי וקורוזיה לחמצון
 למליחות 

 נמוכות קיצוניות ורותולטמפרט לאש ,בטון עם למגע ,הים בקרבת בהתקנה ימית
 - וגבוהות
 הקבלן(  י"ע  יסופקו לכך אישורים( היצרן לפי והכל

 
 התקנה אופן .ה

 מ"מ 300 - מ"מ  100 כל מהודקים למצעים קיבוע לאפשר תוכנן התוחם .1
 מסמרי  באמצעות

 אורך( מ"מ 9.5 וקוטרם מ"מ 200 או מ"מ 250 שאורכם ספירליים פלדה
 המסמרים 
 לצפיפות  ובהתאם היצרן והוראות המפקח דרישת לפי  יהיו הקיבוע ומרווחי 
 ,התשתית

 בפריסה(. פיתולים מתעגלים או  ישרים קוים התקנה אופי
ההתקנה תהיה על מצע מהודק, יציב ומיושר. יש להקפיד   מצע מהודק: .2

ולמלא מרווחים בין המצע לתחתית התוחמים בחומר מילוי כגון מצע או  
 בטון.  

ע תיעשה דרך החורים  סמרים במצ נעיצת המ  קיבוע אל מצע מהודק: .3
מ"מ לאורך    300 –שבבסיס התוחם, בקצוות כל לוח ובמרווחים של כ 

מ"מ מעבר לשולי   150  –מ"מ  300חק של הלוחות. המצע יבלוט למר 
 האספלט/משטח בטון/ריצוף ולתוחמים.  

הקיבוע יהיה באמצעות מסמרים מאקדח   קיבוע אל משטחי בטון: .4
  27-39מ"מ. המסמרים, באורך  300 –"מ מ  100מסמרים במרווחים של 

לומיניום. העיגון יבוצע תמיד במרחק של לא  מ"מ, יוחדרו דרך בסיס הא
 "מ מקצה משטח הבטון  מ  60-פחות מ 

בקיבוע אל משטח אספלט קיים באמצעות אקדח מסמרים יהיה צורך   .5
מ"מ. לחלופין ניתן לקבע באמצעות ברגים   35-55במסמרים שאורכם  

 )באספקת המבצע(.   60×  6תדי פלסטיק מגולוונים ומי
כל עבודות העיגון יבוצעו בהתאם לדרישות המפקח, הוראות ההתקנה   .6

 ופרטי העיגון.   
כל המסמרים יהיו על פי החומרים הגימורים הנדרשים, התואמים את   .7

 דרישות בנספח הקורוזיה. 
  יבוצע באמצעות מחבר אלומיניום ייעודי של היצרן, חיבור בין התוחמים: .8

 מ"מ.   60מ"מ ואורך  25מ"מ, רוחב  1.52בעובי  
מ"מ בין כל תוחם ותוחם לאפשר התפשטות   7-9יש להקפיד על מרווח של   .9

 נויי מזג אוויר. בשי
ההתקנה תבוצע עפ"י הוראות ההתקנה, בהתאם לדרישות המפקח,   .10

 הוראות ההתקנה ופרטי העיגון.   
 והתמורה המדידה אופן . ו

ולפי  לגובה התוחם  כל  האביזרים בפועל מבוצע א"מ בהתאם   הנדרשים לרבות 
 וכל  בהתקנה
   .ההתקנה ופרט היצרן הוראות לפי להתקנה הדרושות העבודות
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 משטחי התראה ופסי אזהרה: 40.24
לצורך סימון משטחי התראה לפי תכנית ריצוף ופרטים אדריכליים,  תאור כללי:   .א

בא להשתמש  יש  מסורק  בטון  ובמשטחי  טבעית  באבן  ריצוף  אבן  במשטחי  ריחי 
אבן בהט" או "שחם אריכא"  “טבעית מסוג גרניט או בזלת עם גבשושיות תוצרת  

ת חול לפי תקן נגישות.  במשטחי דק עץ יש  בהתז  CNCגמר האבן או שווה ערך.  
 לןהשתמש במסמרות נירוסטה

 אפיון האבן למשטחי התראה עבור משטחי ריצוף אבן טבעית ובטון מסורק:  .ב
וון אחיד לבחירת המפקח. גמר האבן יכלול  ס"מ בג   5"מ, בעובי  ס  30/30אבן במידות  .  1

ושית, קוטר עליון ותחתון  גבשושיות בעלות צורת החתך מעוגלת קטומה, גובה ראש הגבש
נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי    - 6חלק    1918ואופן ההנחה יהיו בהתאם לנדרש בת"י  

 אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלויות ראייה. 
 "ריצוף משטחים באבן טבעית".  40.15ראה תת סעיף תואם בסעיף  -האבן תכונות. 2
  40.15רושות והמוגדרות בסעיף  על הקבלן לספק את כל הבדיקות הד  -בדיקות האבן .3

 בתתי הסעיפים הרלוונטים לאבן מסוג זה. 
 

 אופן הנחת האבן למשטחי התראה:  .ג
האדריכל  בתכניות  המופיעה  לגיאומטריה  בהתאם  מוקפדת  ובפרטהנחה  .   DF06  יות 

הדרושה  לגיאומטריה  בהתאם  ישרים  ולא  מעוקלים  בקווים  חיתוך  תדרוש  ההנחה 
 . 40.15הריצוף תהיה בהתאם למפורט בסעיף בתכניות. עבודת 

 
 

 מסמרות נירוסטה עבור משטחי דק עץ:  .ד
התראה עשויות נירוסטה. צורת החתך תהיה   במשטחי דק עץ יש ליישם מסמסרות .1

גובה קטום,  בהתא   מעוגל  יהיו  ההנחה  ואופן  ותחתון  עליון  קוטר  הגבשושית,  ם ראש 
נגישות הסביבה הבנויה:אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם   -6חלק    1918לנדרש בת"י  

 מוגבלויות ראייה. 
וחים תקניים.  אופן הביצוע: יש למקם את המסמרות על המשטח דק העץ לפי מרו .2

 ל המסמרות יודבקו בעזרת דבק אפוקסי. יש לבצע קידוח זהיר ומדויק עבור המסמרות. כ
 

 פסי אזהרה למדרגות:  .ה
ברוחב   תרמופלסטיים  אזהרה  פס  בהתאם   3יבוצעו  טבעית  אבן  מדרגות  גבי  על  ס"מ 

התקנת פסי האזהרה על פי הנחיות יצרן ובאישור המפקח. גוון      06DFלפרט אדריכלי  
 ס לבחירת המפקח. הפ
 

 ס"מ: 10פס התראה ברוחב  . ו
ס"מ על גבי ריצוף אבן טבעית בהתאם לפרטים   10חב  תרמופלסטי ברו  יבוצע פס התראה

. התקנת פס ההתראה על פי הנחיות יצרן ובאישור המפקח. DF18ו  DF17אדריכליים  
 גוון הפס לבחירת המפקח 

 
  דוגמא: .ז

 "רשימת דוגמאות לביצוע" במפרט זה.  40.4תבוצע דוגמא בהתאם  לסעיף 
 :אופן מדידה ותשלום .ח
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ה ומ"א אורך של פסי התראה שיבוצעו בשטח או יסופקו  ל משטחי התראבהתאם למ"ר ש 
כולל את ההתקנה, והנחה בקווים מעוקלים,למחסני העירייה. התשלום  קבלת   חיתוך 

המפקח,   למפורט  אישור  בהתאם  אגרגט  ושכבת  של טיט  מלא  לביצוע  הנדרש  וכל 
 העבודה. 

 
 

 תיחום ערוגה לעצים בלוח פלדה 40.25
 תיאור כללי:  .א

באספקת "גנרון" או שווה    permalocיבוצע באמצעות תוחם  גה לעצים  תיחום ערו
' או שווה  באספקת 'גנרון    PERMALOCתוחם אלומיניום    40.25ראה סעיף      -ערך

 .DL04ערך. הכל בהתאם לפרט אדריכלי  
 

 חומרים: .ב
 , בנושא "הגנה קורוזיה". 11יהיו בהתאם למופיע בפרק 

 
 דוגמא: .ג

 במפרט זה.  "רשימת דוגמאות לביצוע" 40.4תבוצע דוגמא בהתאם  לסעיף 
 
 

 פרט ספסל עץ מעל משאבת ניקוז 40.26
 תיאור כללי:  .א

 .  DL12יכלי  אשה תרמי בהתאם לפרט אדר  /ipeספסל עשוי עץ 
 

 חומרים: .ב
   40.10ראה סעיף 

 
 תכניות ייצור: .ג

כולל   מרכיביו,  כל  על  הספסל  אלמנט  כל  עבור  ייצור  תכניות  להכין  הקבלן  על 
 וס לאישור המפקח. קונסטרוקציה וביס 

 
 עם התקדמות העבודה בתאם לשלבי ביקורת שיתואמו מול המפקח  דוגמא: .ד

 
 אופן מדידה ותשלום:  .ה

שטח   של  מ"ר  עיגון  לפי  מדרגות,  טריבונות,  כולל  בפועל.  שיבוצע  הספסל  חיפוי 
 וביסוס וכל הנדרש להשלמת העבודות באופן מלא. 

 
 משטחי בטון  אדריכלי  40.27

יהיו מסורקים    בטון אדריכלי בגוון כורכרי   חבות עשוייםשבילים ור    תיאור כללי: .א
.  כל עבודות הבטון  25DFו  05DLבהתאם למפורט בסעיף זה ולפי פרט אדריכלי  

 בהתאם לפרטי הקונסטרוקציה.

טבלה    2279בבדיקה בכבש עם מים, לפי דרישה ת"י     Bגמר התנגדות להחלקה יהיה  
 5.1.1סעיף  2279, לפי ת"י 3P. דרגת ההתנגדות לפי בדיקת מטוטלת תהיה 1

 
 סוגי הבטון:  .ב

עם תוספת צבען )פיגמנט(    במפרט זה    02התאם למוגדר בפרק  סוג הבטון יהיה ב
 לבחירת אדריכל.  

 

 ביצוע:  .ג
במפרט    02אם למפורט בפרק  היציקה, פילוס והידוק והחלקה תבוצע בהת .1

 זה
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למאושר   .2 בהתאם  סיליקון,  שערות  עם  רך  מטאטא  ע"י  סירוק  לבצע  יש 
לביצוע ישתמש    .בדוגמא  הקבלן  סירוק  של  שונות  דוגמאות  ביצוע  לצורך 

כדוגמת מברשת   שונות  ייעודיות המאפשרות קבלת טקסטורות  במברשות 
chamaleoon     של חברתMarion Brush   ברשות ייבחנו  או שווה ערך . המ

בדוגמאות טרם הביצוע. יש לשמור על נקיון המברשות לאורך כל הביצוע על  
 בל סירוק איכותי ואחיד. מנת לק

 DL05סירוק ממשה בטון לפי פרט אדריכלי   .3
כיוון הסירוק יהיה בניצב לכיוון ההליכה יש לשמור על  כיוון סירוק אחיד  

שה.בהיקף שביל הבטון  יש להגיע עם הסירוק עד קצה השבילים/ממ  וישר.
 ס"מ. קצה הבטון בהתאם לפרט האדריכלי.  10יבוצע עיבוד במלאצ' ברוחב  

 DF25לפי פרט אדריכלי   רוק משטחיםיס .4
יש לשמור על   יהיה בהתאם למסומן בתכניות האדריכליות.  כיוון הסירוק 
המצוין   ברוחב  במלאצ'  עיבוד  יבוצע  המשטח  בקצה  אחיד.  סירוק  כיוון 

 בפרטים האדריכליים ובהתאם לדוגמה המאושרת.  
מודי  במקומות בהם משולבים אלמנטים בבטון כגון: תושבות לשמשיות, ע

לא מסביב  לבצע   יש  וכו"  ברוחב  תאורה  רצועה  מעובדת    10למנט  ס"מ 
 במלאצ' .

 
 

 דוגמא לביצוע  .ד
  0.3/0דוגמאות עם פיגמנטים שונים בגודל    5לפני תחילת העבודה יציג הקבלן   .1

 מטר לצורך בחירת הגוון הנדרש.
יבצע   .2 הקבלן  הגוונים  בחירת  מסורק    7לאחר  בטון  משטח  של  דוגמאות 

 ים הבאים: בהתאם לסעיפ
דוגמאות של סירוקים שונים על ידי שימוש במברשות    5הקבלן יבצע   (א)

 ייעודיות.
דוגמאות נוספות של משטח בטון מסורק עם שילוב אבני    2הקבלן יבצע   (ב)

במפרט    40.15מדרך טבעיות בבטון. אבני המדרך יהיו בהתאם לפרק  
בטון  . לאחר ביצוע יציקת ה1זה. יש לבחון שתי שיטות בדוגמאות אלו:  

ולפני הקשחתו, יש לבצע גריעה נקודתית של הבטון ולהכניס את האבן  
ווים מפלב" ולאחר מכן לסיים את הגימור מסביב באופן    316Lמ  עם 

יש לבצע שיטה זאת    -. במהלך ביצוע היציקה לשלב את האבנים2ידני.  
סדקים   מהיווצרות  ולהימנע  לאבנים  הקרוב  הבטון  על  מירבי  בדגש 

 באזורים אלו. 
 מ"ר לכל הפחות.  2X2וגמאות יהיו במידות דה .3
ע .4 תיבחן  טבעיות  אבנים  ושילוב  הסירוק  לאחר  דוגמת  רק   . המפקח  יד  ל 

 אישור הדוגמה יתחיל הקבלן בביצוע העבודה. 
 לא תשולם תוספת עבור הדוגמאות.  .5

 אופן תשלום ומדידה: .ה
תפרים,  לרבות  המיוחד,  במפרט  האמור  כל  את  כולל  התשלום  שבוצע.  מ"ר  לפי 

וכל  שתות זיון, סירוק הבטון, אבנים טבעיות לשילוב במשטח, פיגמנט, דוגמאות  ר
 יצוע מלא של העבודה.הנדרש לב 

 
מדרגות טרומיות דגם "מדרגות פארק ישרה "נגישה" עם שקע" של חב' "אקרשטיין או  40.28

 שווה ערך 
 תיאור כללי:  .א

חב'   של  שקע"  עם  "נגישה"  ישרה  פארק  "מדרגת  דגם  טרומיות  מדרגות 
המדרגה  "א מידות  ערך.  שווה  אן  בפ  40/200/15קרשטיין"  למפורט  רט  ובהתאם 

אבן משתלבת דגם  גוון המדרגות הטרומיות יהיה לבן. יש לבצע  .   DF12אדריכלי  
 "אבן סימון לעירווים" של חב' "אקרשטיין" או שווה ערך, בגוון לבחירת אדר'.  

לת דרגת ההתנגדות  . לפי בדיקת המטוטCאו     R12גמר התנגדות להחלקה יהיה  
  P3להחלקה תהיה 
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במפרט זה ובהתאם למפורט בסעיף    03בהתאם למפורט בפרק    תבוצענההמדרגות  
 זה.
 

 אלמנטים טרומיים:  .ב
  50במידה ויידרשו אלמנטים קצרים יותר, יש לשמור על אורך מינימלי של  .1

 ס"מ.
בהתאם לתכניות ולמדידות בשטח, יידרשו גם אלמנטים   -מדרגות טרפזיות  .2

קונסט'.  פזיים בהתאם לזווית המסומנת בתכניות האדריכליות והטר
במידה ויידרש חיתוך של האלמנטים, ייעשה במפעל ויגיע לאתר מוכן  

 להרכבה. 
 האחריות הבלעדית להתאמת המידות תחול על היצרן.  .3

 
 הרכבת האלמנטים הטרומיים: .ג

 מ"מ.   3המרווח בין היחידות הטרומיות יהיה 
 ור המפקח. להנחיות היצרן ובאיש  הרכבת האלמנטים בהתאם

 
 

 ם:אופן מדידה ותשלו .ד
בהתאם למ"א של מדרגות שבוצע בפועל, לרבות  הכנת תכניות ייצור, חיתוך או  
אלמנטים מיוחדים, הובלה והרכבה כולל טיט הנחה וכל הנדרש לביצוע מלא של  

 העבודה .  
 

 תכנון וביצוע מצללת עמודי עץ  ורשת צל  40.29
 תיאור כללי:  .א

 ועמודי עץ טבעי .. נה של מערכת הצללה  ממפרשי בד צוע והתקתכנון בי
 מפרשי הצל יותקנו ויחוברו לעמודי עץ שיותקנו על ידי המבצע.

 
 תכנון:  .ב

על "הקבלן" יהיה להכין תכנית פריסה בהתאם לתכנית האדריכלית לאישור    .1
 המפקח 

לים,   .2 ייקח בחשבון את המשתנים כמו קרבה  התכנון שיבוצע על ידי הקבלן 
 למצללה. יקום עצים ואלמנטים אחרים בסמוך  מ

למזמין העבודה תכנון הנדסי .3 יגיש "הקבלן"     לאחר אישור תכנית הפריסה, 
מלא כולל תכניות ייצור מפורטות, ויבצע תיאומים מול המפקח בנוגע לביסוס  
אופן   ואת  הרלוונטיים  המתקנים  כל  את  הכולל  יכלול   התכנון  העמודים. 

ן יבוצע על ידי  הקונסטרוקציה  של המזמין. התכנו  ביסוסם בהתאם לתוכניות
כ   של  ותק  בעל  הקבלן  של  מוסמך  התקנים    5מהנדס  כל  בסיס  ועל  שנים 

 הרלוונטיים. 
 
 

 ביסוס וקונסטרוקציה:  .ג

/ פינוי   .1 / יציקות כלונסאות ויסודות לעמודי הצללה  העבודה תכלול חפירות 
 פסולת חפירה והשבת השטח לקדמותו. 

 

אחר המאושר ע"י המפקח,  טוס או סוג  די עץ מסוג אקליפהעמודים יהיו עמו .2
עמודי   בעלי חתך עגול, כולל טיפול נגד מזיקים, וגמר בהתאם לאישור המפקח.

העץ יגיעו מקולפים בקוטר הנדרש. יש לבצע טיפול בחומר מעכב בעירה בעל  
 ולקבל את אישור יועצת הבטיחות לחומר זה טרם הביצוע.  755בדיקה לפי ת"י

נה למפרשי הצל, והכל בהתאם לתכנית  ללו טבעות / נקודות עגי ים יכהעמוד  .3
 ולגובה החיבור שאושר על ידי המפקח. 
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 לא יאושרו מחברים זמניים כדוגמת שאקלים, ווים וכדומה. .4
 

 הצללה ומפרשי צל:  .ד

 ייצור והתקנת מפרשי צל תהיה בהתאם לתוכניות שאושרו. .1

ביצו  .2 פרטי  לרבות  מאושרת,  בד  גזרת  יציג  שאקלים,  הקבלן  כגון  וחיבור  ע 
הרשת  מותחנ  לקדקוד  מתכת  אביזרי   , פינה  אביזרי  מתיחה,  אביזרי   , ים 

 במקרה של ממברנה וכו'. 

ובהתאם לטיפול    L  316הכבלים וכל אביזרי המתיחה והפרזול יהיו מנירוסטה   .3
 הנדרש בנספח ההגנה מקורוזיה. 

ות לאחר  התקנת מפרשי הצל תבוצע באופן שהרשתות תהיינה יציבות ומתוח .4
 התקנה ראשונה. 

 המתיחה הראשוני יקבע על המזמין בשלב התכנון ההנדסי. של הקבלן עומס  .5

 צבע היריעות לבחירת המפקח. .6
 
 

 תכונות וסוג הבד:  .ה
באספקת חברת "קשתות"   serge Ferrariתוצרת    92SOLTISמסוג     PVCיריעות  

 או שווה ערך 
 גרם למ"ר.  420   משקל:  .1
 /daN/5 cm 45/20  התנגדות לקריעה:  .2
 ISO 14001 תקן איכות סביבה:   .3
 ISO 9001 תקן ניהול איכות:   .4
 ( 5093, )כולל הישראלי  M2  ,M1   מעכב בעירה: .5

 מ"מ.  0.45    עובי:  .6

 8%מחורר בדרגת חירור    PVC  חומר גלם :  .7

 PRECONTRANTארוג בשיטת    החומר   .8

 החומר לא יתארך לאחר התקנה ראשונה  .9

 daN/5 cm 310/210 שתי וערב((כוח מתיחה  .10

 
 אופן המדידה והתשלום: . ו

הנדרש   וכל  וביסוס  עיגון  כבלים,  עמודים,  לרבות  בפועל,  שיותקן  למ"ר  בהתאם 
הוראות   ומילוי  הנדסי   תכנון  גם  כולל  ליחידה  מחיר  העבודה.  של  מלא  לביצוע 

 היצרן. 
 

 חיפוי ודלתות עבור ארונות שירות 40.30
 תאור כללי:  .א

ארונות השירות השונים  פילרים  צמחייה,  חשמעבור  ותאורה,  , בהתאם למפרט  ל 

 . DL23מים וביוב יהיו מחופים ע"פ פרט אדריכלי 

 של חב' "קנהקש" או ש"ע.    BToBבנוסף, דלתות לארונות אלו יחופו בבמבוק 

 

 

 

 חומרים: .ב

חיפוי בטיח דגם "נטורה" של חב' "נירלט" או  “ 40.11ראה סעיף  –חיפוי טיח  .(1)
 ע" במפרט זה. ש"
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  42.13ראה סעיף   -של חב' "קנה קש" או ש"ע  BToBמבוק חיפוי דלתות ב .(2)
 "תאי הבשה" במפרט זה. 

יטופלו בהתאם לאמור   316Lכל אלמנטי הפרזול יהיו עשויים נירוסטה  -פרזול .(3)
 בנספח הגנה מקורוזיה 

 אופן המדידה והתשלום:  .ג

פרופיל פינה לטיח  וכל הנדרש  בהתאם למ"ר של חיפוי שיבוצע בפועל, כולל    -טיח

 וע מלא של העבודה. לביצ

בהתאם למ"ר של דלתות שיבוצע בפועל כולל כל אלמנטי הפרזול וכל הנדרש    -דלתות
 לביצוע מלא של העבודה. 

 
 באספקת "עץ ועצה" או ש"ע WEATHERTEXחיפוי בלוחות  40.31

 תאור כללי:  .א
באספקת חב' "עץ ועצה"     WEATHERTEXתוצרת חב'      ECOWALLלוחות דגם   

 מידות בהתאם לפרטים אדריכליים.או שווה ערך הלוחות ב
 חומרים:  .ב

באספקת חב' "עץ ועצה" או     ECOWALLדגם  weathertexלוחות תוצרת   .(1)
 שווה ערך.

 .  PEFCאו   SFC)א.(  לוחות עשויים עץ אקליפטוס  מאושר 
 ת אדריכל.)ב.( הלוחות בגמר מט, גוון וטקסטורה לבחיר 

 )ג.( מידות הלוחות בהתאם לפרטים האדריכליים.  
   FLAMEGUARD PRIMER 886000)ד.( הלוחות מטופלים במעכב בעירה  

ויאושרו    755או שווה ערך.  הלוחות יבדקו לפי ת"י     AKZONOBELתוצרת  
 ע"י יועצת הבטיחות בהתאם לבדיקה. 

 שנה.   25)ה.(אחריות ללוחות 
ברגים   באמצעות  אורן  עץ  לקורות  קונסטרוקציית  אל  יחוברו  הלוחות  )ו.(  

 ור בנספח ההגנה מקורוזיה, ובהתאם להנחיות היצרן. בהתאם לאמ 
בהתאם לפרטים האדריכליים ולפי המפורט בפרק   -' קורות עץ אורן קונסט .(2)

 אשה טרמי , בסעיף ח.  /IPE" משטחי דק עץ  40.10
בהתאם לפרטים האדרכיליים , האלמנטים יהיו   -אלמנטי ניתוק וחיבור .(3)

 עשויים אלומיניום אנודייזד .
 יו בהתאם לאמור בנספח מקורוזיה. נטי הפלדה יה פרזול כל אלמ  .(4)
 תאם לאמור בנספח הגנה מקורוזיה. בה -ברגים .(5)

 אופן מדידה ותשלום: .ג
לפי מ"ר שבוצע בפועל או סופק למחסני העירייה. התשלום כולל את כל המפורט   

 במפרט הטכני המיוחד, וכל הנדרש להשלמת העבודות באופן מלא. 
 

 כית" או ש"עחב' "סובאספקת  TRESPAחיפוי בלוחות  40.32
 תאור כללי  .א

תוצרת הולנד   TRESPAחיצוניים  באמצעות לוחות:   לחיפוי קירות פנימיים או
 או שווה ערך.  METEONמסוג: 

 
 
 
 
 חומרים: .ב

 ENלוחות הטרספה: הלוחות שיסופקו יהיו מיוצרים על פי התקן הבינלאומי   .1
438 F   ולפי עמידות UV   תקן פלורידה  Grey scale ISO 105 A02  עם חשיפה

. הלוחות יהיו מוקשים   5מתוך  4-5שעות ברמת העמידות  3000 למנורת קסנון
שמעניק ללוחות פני שטח בעלי תאים סגורים      EBCבהמצאות טכנולוגיה 

וספיגות נמוכה. ) קל לניקוי מלכלוך טבעי וגרפיטי ו עמידות לזיהום סביבה  
פליקציות של חיפויי קירות   כגון פיח ואוויר מלוח בסביבה ימית(. עבור א 
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ומרפסות לטווח ארוך, עם הגנה מוגברת כנגד פגעי מזג האוויר,אש וקרינה  
 ׁ (. UVאולטרה סגולית )

( CrattPaper)הלוחות יהיו לבידים המיוצרים מגיליונות נייר שלמים ורציפים  .2
ר  ומחוזקים על ידי תערובת שרפים פנויים בטכנולוגיות מן  "באר למ  70בלחץ 
 ..דמות באירופה ובעולםהמתק

ליבת הלוח תיעשה מניירות שלמים ורציפים ולא פתיתי נייר  או סיבי נייר   .3
 (.לא יתקבלו לוחות מפתיתי נייר דחוסים) דחוסים שונים 

 מ "מ 6 -בשיטת התקנה גלויה החל מ     TRESPA של עובי הלוח  .4
פ  "ע  CNCייחתכו ויעבדו במפעלי ציוד מתאים ומכונות  TRESPA לוחות  .5

על מנת  , ברמת גמר מדויק לקנטים ופאזות ללא גרדים  הוראות היצרן לעיבוד
 . למנוע חיתוכים ועיבודים באתר הבנייה

התכווצות מקסימאלית של  הלוחות בעקבות שינויי הלחות תהיה  / התפשטות .6
 . מ לכל מטר אורך"מ 2.5

 ( .ותעמידות בפני שריט ) scratching resistanceהלוחות יהיו בעלות תכונות   .7
 . לניקוי מלכלוך סביבתי טבעי  וצבעי גרפיטי הלוחות יהיו קלים .8
מ במידה ו הקיר יהיה  "ס 2מרחק מנמלי של קונסטרוקציה מהקיר יהיה   .9

 . מפולס
חירור הלוחות עבור הניטים או ברגים יאפשרו תנועה של הלוחות בהתרחבות    .10

 . והתקבצות של הלוח
 . קציהקונסטרו% 25בחיפוי תיקרה יש להוסיף עוד   .11
 מ  "מ 13או   10י היצרן בעובי של "לץ עחירור הלוחות מומ .12
 . מדויקות TRESPA מהלוח לפי הגדרות % 50ניתן לחורר את הלוחות עד  .13
  FSC  ו PEFCהלוחות יעמדו בתקנים ירוקים  .14
 . ניתן להדביק את הלוחות בחיפוי פנים ישירות על הקיר במידה והקיר מפולס .15
 . הדבקיםי חברת "אחראיות לדבק תינתן ע .16
חברת הדבקים אחראית לשלוח נציג מטעמה  לשטח כדי לתת הדרכה לביצועה   .17

 .שנים 10-הדבקה ואחראיות לפחות ל  
ניתן להדביק על גבי הקונסטרוקציה בתקרה במידה ו הלוח יהיה מאובטח עם   .18

 .   חיבור מכני כגון ברגים או ניטים בפינות הלוח
 

 :כול הלוחות יעמדו בתקנים הבאים .19
 : 755אש  קות מת"י

  V (5 )דרגת התלקחות  
 4צפיפות עשן      
     3עיוות צורה         

עבור לוחות מחוררים יסופקו לוחות בעלי תקן אש ללוח ללא בדיקת אש עבור  
 חירור. 

 על הקבלן להעביר את הבדיקות הנ"ל לאישור המפקח. 
 

 
 אופן ביצוע:  .ג

ת מתכננים  ובאמצעוחשבונו  הקבלן יספק עבודת תכנון ביצוע ,הוא יתכנן על  .(1)
מטעמו את פריסת הלוחות ואת אופן תלייתם ואת פרטי המפגש בינם לבין  
עצמם ובינם לחומרי גמר אחרים והמבנה הקיים ,הכל בהתאם לתכניות  

 המנחות של האדריכלות ובשיתוף פעולה צמוד עם המפקח עד לאישורו הסופי. 
 מפקח.  בחתימת חוזה לאישור ה SHOPDRAWINGהקבלן יספק  .(2)
הקבלן יעסיק מהנדס קונסטרוקציה רישויי במדינת ישראל בתכנון ההנדסי של   .(3)

החיפוי הנ"ל ,המהנדס הנ"ל יהיה אחראי לעמידות מערכת החיפוי בכל  
 העומסים הצפויים והמחויבים חישוב על פי כל תקן. 
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הקבלן יספק דוגמאות של הלוחות לאישור הגוונים והצורות של פני החיפוי על   .(4)
 פקח  ידי המ 

 דה תבוצע לפי פרטי וכל הנחיות של ספק הלוחות. בוהע .(5)
 גוון לקונסטרוקציה יבחר ע"י המפקח לפי הצורך.   .(6)
 סידור הברגים על פני החזית יוצג לאישור המפקח בשרטוט . .(7)
 ולפי החלטת המפקח.  מ"מ בגוונים מיוחדים 8ו  , UNICOLORלגוון     .(8)
ע"י מתקין   TRESPAבכדי לקיים סעיף האחריות יש לבצע עבודות בלוחות  .(9)

מורשה מטעם הספק ו/או מתקין חיצוני  שקיבל הנחיות מהספק לביצוע  
  3-העבודות. המתקין יהיה בעל נסיון מוכח בהתקנת לוחות כנ"ל או שווי ערך ב

 מ"ר בכל פרויקט.  500פרויקטים לפחות ובהיקף של לפחות 
                    

 
 מאפיינים טכניים: .ד

 
 פרטים תקן בדיקה  הגדרות

 כתמים, לכלוך, פגמים  EN 438-2 : 4 איכות פני השטח 

  ASTM D5420-04 עמיד בנגיפה 

  EN438-2:29 עמידות גבוהה באימפקט 

 EN 438-2 : 15 עמידות לתנאים רטובים 
ASTM D2247-02 
ASTM D2842-06  

 עמידות ללחות 
 למים עמידות 

  ספיגת מים 
  EN 12524 התנגדות / מוליכות תרמית 

דהייה של   UVבתנאי מזג אוויר ו  ידעמ
 צבע

ISO105 A02-93  תקן כללי 

לפי    UVהעמידות לתנאי מזג אוויר וקרן 
 אירופה. 

EN 438-2 : 29  Grey scale 
ISO 105 A02 Grey scale 

ISO 105 A03 

שעות   3000 ניבדק במנורת קסנון
 . UVחשיפה ל 
 . 5מתוך  4-5רמת העמידות 

לפי    UVקרן העמידות לתנאי מזג אוויר ו 
 פלורידה. 

Grey scale ISO 105 A02 
Grey scale ISO 105 A03 

שעות   3000ניבדק במנורת קסנון 
 . UVחשיפה ל 
 . 5מתוך  4-5רמת העמידות 

  4, צפיפות עשן Vבדרגת התלקחות   ת"י.  755 תקן אש 
 .  3עיוות צורה , 

 
 לכתמים, דייה וריקבון.  TRESPAע"י חברת  שנים אחריות  10

 
 
 
 
 טי חיבור עקרוני להתקנה נסתרת בהדבקה רפ
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 הגדרות הדבקת לוחות:  
panel ®Meteon ®1. Trespa 

2. Double sided adhesive tape 
3. Adhesive 

4. Aluminium profile 
 

Panel thickness
A

  6, 8, 10 mm 

Maximum panel dimensions
A

 Portrait position maximum height  3050 
mm 

maximum diagonal 3315 
mm 

Landscape position maximum width 2550 
mm 

maximum diagonal  2818 
mm 

Joint width    10 mm exterior 
5 mm interior 

 ותשלום:אופן מדידה  .ה
המפורט   כל  את  כולל  התשלום  העירייה.  למחסני  סופק  או  בפועל  שבוצע  מ"ר  לפי 

 ל הנדרש להשלמת העבודות באופן מלא. במפרט הטכני המיוחד, וכ 
 
 תכנון וביצוע של סוכות מציל 40.33

 מידע כללי, בדיקות ואישורים  .א

מתוכננות   .1 הרחצה  לחופי  השיקום  עבודות  מכרז הקדמת  סוכות    3במסגרת 
 הצלה בשני דגמים:

ללא חדר עזרה ראשונה בקומת    -02סוכה מטיפוס    -חוף נפטון   -#1סוכת מציל  
 הקרקע 

ללא חדר עזרה ראשונה בקומת    -02יפוס  סוכה מט   -וף ממןח  -#2סוכת מציל  
 הקרקע 

עם חדר עזרה ראשונה בקומת    -01סוכה מטיפוס    -חוף אלמוג   -#3סוכת מציל  
 הקרקע 

   

 וביצוע:דרישות לתכנון  .ב
 המבנה  .1

   -כללי ( א)
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מ"ר בנוי בשתי    50המבנה יהיה בעל שטח נטו של    -01סוכת מציל טיפוס  

מ יפחת  לא  גובה התקרה  גובה    2.30גובה  קומות.  רצפה/  ריצוף  בין  מ' 

זה יהיו כמפורט במסמך  חומרי המבנה  ובמנספח הגנה    קרקע לתקרה. 

 מקורוזיה 

מ"ר בנוי. גובה    41נטו של  המבנה יהיה בעל שטח    -02סוכת מציל טיפוס  

מ' בין ריצוף רצפה/ גובה קרקע לתקרה,    2.50התקרה לא יפחת מגובה  

מו  )מקטע  מזגנים  לאגן  מתחת  מעבי  למעט  למיקום  המבנה  גג  על  נמך 

ובנספח    (. חומרי המבנה יהיו כמפורט במסמך זה 1-1המזגן, ראה חתך  

 הגנה מקורוזיה. 

נון ביצוע, בהתאם לדרישת  *בשני טיפוסי סוכות המציל, במסגרת התכ 

ס"מ לרוחב ולאורך    50המפקח, ניתן יהיה לשנות את מידות הסוכה עד  

 .ללא תוספת תשלום

 

ההביסו   -יסודות ( ב) לפי  ייקבע  על  ס  ויתבסס  והמפקח  קרקע  יועץ  נחיות 

פלדה שיוחדרו לקרקע בשלבי הביצוע הראשונים. באחריות   כלונסאות 

מיקום הכלונסאות מיד עם    הקבלן לבצע את התיאומים הנדרשים לגבי

לסוכה.  חיבור  ופרטי  עומקים  מיקומים,  מבחינת  הן  עבודתו,    תחילת 

הכלונסאות הגנה  ציפוי  בנספח  לכונסאו  כמופיע  חוף  מקורוזיה  מזח  ת 

 הכלונסאות יימדדו וישולמו בנפרד. אלמוג

 

 שלד המבנה חיפוי  .2

רצפת המבנה תהיה מחופה חומר פי וי סי מסוג טראפלקס או ש"ע בעובי   ( א)

שכבות תשתית   3מ"מ בדוגמת עץ לאישור מפקח , מיושם על גבי    2.5-3.0

בולמ עם  אורן  ומלוחות  באימפרגנציה  אורן  מעץ  קורות  זעזועים  של  י 

לפי   ובמרווחים  בחתך  פיני  אורן  עץ  קורות  קונסטרוקציית  אלסטיים. 

 ס. הנחיות מהנד

 בהתאם למופיע בתכנית הפיתוח של חופי אילת.  -רצפה חיצונית ( ב)

 

 קירות חוץ .3
 

בגודל    - חומרים ( א) פאנלים  באמצעות  ייעשה  המבנה  חוץ  קירות  חיפוי 

2745X1220    כדוגמת   WEATHERTEXתוצרת    ECOWALLמ"מ 

א 'עץ ועצה' או שו"ע. הפאנלים יהיו צבועים בצבע אקרילי ובגוון  יבובי

פאנלים מוכנים )ללא צורך בצביעה( בגוון לבחירת    לפי בחירת מפקח, או

כמה   עד  השלמה  במידתם  יותקנו  הפאנלים  מוצר.  קטלוג  לפי  מפקח 

שלם.   לפאנל  להתאים  בכדי  הקיר  מידות  את  לשנות  יהיה  ניתן  שניתן, 

חז  יציג  מהמסמכים  הקבלן  כחלק  לאישור  הלוחות  פרישת  עם  יתות 

 הנדרשים. 
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קירות החוץ יהיו בלתי חדירים    - רוחבידוד תרמי ואיטום נגד רטיבות ו ( ב)

בהתאם   קירות  חתך  שהוא.  סוג  מכל  ורטיבות  רוח  למים,  לחלוטין 

 להנחיות הבאות: 

על הקורות החיצוניות, לפני התקנת החפוי האדריכלי, יקבע הקבלן   (1)
מסוג     DUPONTמתוצרת    "TYVEK"יריעות מסוג  בעזרת סיכות,

ROOFING SOFT STYLE 1560B"   .או ש"ע " 

ה     (2) יריעות  הקבלן    TYVEKבין  יתקין  הפנימי,  הקיר  חיפוי  לבין 
בעובי   בידוד  זכוכית    10לוחות  מצמר  ש"ע,    ISOCAMס"מ  או 

 ק"ג, עם רדיד אלומיניום על חזית הלוח.   24בדחיסות של 

אלומיניום יהיה כלפי צדו  הבידוד כך שרדיד ה  הקבלן יתקין את לוח (3)
 הפנימי של המבנה.  

יאטום את החיבור בין לוחות צמר הזכוכית הסמוכים בעזרת  הקבלן   (4)
ברוחב   אלומיניום  גב  עם  בוטילי  של    50סרט  ובעובי  מ"מ   1מ"מ, 

 לפחות.  
 

עץ אורן באימפרגנציה צבועים לבן בצבע אטום לעץ    -חיפוי חוץ  ( ג) לוחות 

ס"מ בין הניצבים    10ס"מ במרווח    5X10קון או שו"ע, בחתך  בסגנון פלס

ס"מ באורך החזית    L  12X12בי קונסטרוקצית פרופילי  המורכבים על ג

פרט   להמציא  הקבלן  באחריות  והתחתון.  העליון  בקצוות  מעוגנים 

דרך הלוחות יעבור    -לשמירה על מרווחים קבועים בין הניצבים. לדוגמא

ס"מ.    10ג אום בקצוות עם ספייסרים באורך  קדח ומוט מושחל סגור בבור 

 . 001של חיפוי. לפי פרט   מוט יושחל  כל מטר וחצי גובה
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 חיפוי קירות פנים וחוץ  -001פרט 

 

 קירות ומחיצות פנים  .4

פנים  ( א) קירות  בנין  בגודל    -חומרי  מפאנלים  יהיו  המבנה  חוץ  קירות 

2745X1220    מ"מ מסוגECOWALL    תוצרתWEATHERTEX    בייבוא

ו"ע. הפאנלים יהיו צבועים בגוון אקרילי לבחירת מפקח  ועצה' או ש  'עץ

פאנלים מוכנים )ללא צורך בצביעה( בגוון לבחירת מפקח לפי קטלוג  או  

 מוצר.

הנחיות    -קונסטרוקציה ( ב) לפי  עץ  מעמודי  בנויים  יהיו  הקירות  ניצבי 

 קונסטרוקטור. 

 קירות ומחיצות הפנים יכללו בידוד צמר סלעים.  ( ג)

אנכ  ( ד) אופקייבמפגשים  בפרופילי  יים/  להשתמש  יש  החיפוי  חומר  של  ם 

לפחות   25AAיהיו עם אלגון    למטרתם. הפרופילים  אלומיניום יעודיים

 יאופיינו ויוצגו לאישור מפקח.   ועם תעודות,

 

 שערים וגדרות .5

וגדרות  ( א) תוצרת    PVDFבציפוי  L316רשת פלב"מ    - חומר רשת לשערים 

JAKOB   .ופן אנכי,  מ. הרשת תותקן באמ"  1.5עובי הכבל   או שווה ערך
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שרוולי   כוללת  הכבל  רשת  אנכי.   הרשת  של  יותר  הגדול  שהמפתח  כך 

הרשת      316Lפלב"מ   ציפוי  הרשת.  ומפתח  לעובי  במידות המתאימות 

 .  9227ISOשעות לפחות בתא מלח בהתאם לתקן   1000יהיה עמיד ב

ב"מ  ם יהיו עשויים פלכל הפרזול, המחברים והצירי  - חיבורים ומישקים ( ב)

L316 .בלבד ובהתאם לאמור בנספח הגנה מקורוזיה 

 או באישור מראש.  2205קונסטרוקציית הגדרות והשערים יהיו דופלקס  ( ג)

כל שטח חצר הסוכה יהיה מגודר על ידי רשת פלב"מ, הכל לפי תכנית   ( ד)

 אדריכלית. שערים יכללו אוזניות למנעולי תליה. 

 

 גגות .6
 

ידי   ( א) על  ייתמך  ובמהגג  בחתך  פלדה  קונסטרוקקורות  לפי  טור.  רווחים 

  2745X1220החלק התחתון הפנימי של הגג יהיה מחופה בפאנלים בגודל  

בייבוא 'עץ ועצה' או    WEATHERTEXתוצרת    ECOWALLמ"מ מסוג  

פאנלים   או  מפקח  לבחירת  אקרילי  בגוון  צבועים  יהיו  הפאנלים  שו"ע. 

ר. בחלקו  מפקח לפי קטלוג מוצ  מוכנים )ללא צורך בצביעה( בגוון לבחירת

   PVCפי חוץ הגג יהיה מחופה ביריעות העליון וכל

 איטום ובידוד הגג:  ( ב)

בסביבה   (1) בקורוזיה  עמידים  ברגים  בעזרת  לקבע  יש  הגג  קורות  על 
 מ"מ. 18בעובי   OSBימית לוח  

"    OSBמעל לוח ב   (2)  AQUAPANELיש לקבע צמנט בורד מ סוג 
OUT  DOOR "     " 1או ש"ע עם סיווג אש A   מ.  מ  12.5" בעובי"
 וע יהיו עמידים לקורוזיה בסביבה ימית. הברגים לקב 

בהתקנת לוח מעל לוח יש לוודא כי חיבור בין לוחות סמוכים מוזז   (3)
 ס"מ, בין הלוח התחתון לעליון.  50בלפחות 

במשקל   (4) ארוג  לא  גאוטכני  בד  להתקין  יש  הצמנט  לוח    400מעל 
ש"ע או  )לג"ר/מ"ר  בתולי  פוליאסטר  או  מפוליפרופילן  עשוי  א  , 

 יאושר בד מחומר ממוחזר(.  

בעלות תן תקן ישראלי בתוקף, על    PVCמעל יתקין הקבלן יריעות   (5)
   V.3.3)יריעות מחוזקות ( ועמידות לאש    II, סוג  1חלק   1430פי תקן  

עבודה   (6) תכניות  הפרויקט  מנהל  לאישור  יגיש   shop)הקבלן 
drawings)  פחות אך לא רק, חיבור למעקה הגג, חיבור  הכוללים ל

מהנדס על עמידה של  ולטן בגג, פרוט נקודות העיגון לגג, אישור  לק
 העיגונים בכוחות רוח הצפויים באילת אחת למאה שנים. 

מצמר   (7) בידוד  לוחות  להתקין  יש  הגג  של  החיפוי  ללוחות  מתחת 
של    ISOCAMזכוכית   בדחיסות  ש"ע,  רדיד    24או  עם  ק"ג, 
על אלומיני  יהיה  הבידוד  לוח  עובי  הלוח.  חזית  על  תכנית    ום  פי 

 האדריכל. 

הלוח יותקן כך, שרדיד האלומיניום יהיה יפנה כלפי חלקו הפנימי   (8)
 של המבנה.

הקבלן יאטום את החיבור בין לוחות הבידוד בעזרת סרט בוטילי    (9)
 מ"מ לפחות.   1עם גב אלומיניום בעובי 
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 חתך עקרוני   -גג סוכת מציל

 

ולהסתריש   ( ג) להגבהה  איטום,  ליריעות  קצה  פתרון  היריעות  להגיש  ת 

 לאישור אדריכל. 

קונזולית ( ד) להנחיות    -הצללה  בהתאם  ומשנית  ראשית  קונסטרוקציה 

ס"מ באימפרגנציה צבועות    10X15קונס'. קירוי מקורות עץ אורן בחתך  

 לבן בצבע אטום לעץ בסגנון פלסקון או שו"ע.  

לכיוון החזית לים וינוקז לתעלה    1.5%ל  הגג יהיה בשיפוע ש  -ניקוז הגג ( ה)

מ בשיפוע  בחום  גולוונת  מפלדה  ניקוז    1.5%וצבועה,  לצינור  שתנוקז 

מגולוונת חמה  מפלדה  צינור    בטבילה  לעמוד הפלדה.  בצמידות  וצבועה 

 . המפקחהניקוז יהיה סמוי. יש להציג פרטי ביצוע מקומיים לאישור 

תהייה   הניקוז  בעובי  תעלת  ל   2.5-3מפח  בחום  מ"מ  מגולוונות  פחות 

.  316L. חלופה מאושרת מזחלת פלב"מ  918  בטבילה באמבט אבץ לפי ת"י

. כול חלופה  918מגולוונת בחום לפי ת"י  מבנה המזחלת יהיה מפלדה  

מהמהנדס.   הגשה  באמצעות  ובכתב  מראש  אישור  מחייבת  אחרת 

בעובי   בהרכב כימי מתאים לגלוון חםהמזחלת תבוצע מפח פלדה מכופף 

המפרלפחותמ"מ    3 החתכים  ע"פ  בנויה  תהייה  המזחלת  את  .  טים 

המזחלת  .  918קטעי התעלה יגולוונו באבץ חם באמבט לפי ת"י   המזחלת.

פוליאוריטן בעובי  -במערכת הצבע הרטוב אפוקסי המגולוונת בחום תצבע  

מפרט    לפחות מיקרון    250 לפי  באבקה  הצבע  במערכת  לשתי    108Aאו 

מעל הגלוון החם, ותקבל בידוד    לפחותמיקרון    160בי  שכבות אבקה בעו

 ן:ביריעות בידוד או ציפוי אטימה, כדלקמ פנימי 

שתי יריעות ביטומניות בהדבקה עצמית    עבודות האיטום תבוצע בעזרת 

"אלוטן   בעובי  1000כגון  "גב"    1.2"  עם  עליונה  ויריעה  לפחות,  מ"מ 

"אלוטן   כגון  להשתמש  DS"אלומיניום  יש  חומר    בקצוות  במסטיק 

פלקס   סיקה  כגון  והדבקה  לב11FCאטימה  ניתן  האיטום .  עם    צע  גם 

מ"מ לפחות או ציפוי    1.2עם אישור עמידות נגד שריפה בעובי    PVCיריעת  

 מ"מ לפחות.  1.5-2בעובי  250באיטום מריס 

מרפסת להתקנת יחידות עיבוי מזגנים תהיה בשיפוע של    -ניקוז אגן מיזוג ( ו)

לתעלה  1.5% בשיפוע    ותנוקז  וצבועה  מגולוונת  שתנוקז    1.5%מפלדה 

מגולוונת וצבועה סמוי בצמידות לעמוד המבנה. לפי תכנית  לצינור פלדה  
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יכול להיות מפלב"מ    ות מצורפת.גג קורוזיה    316ניקוז אגן  מניעת  תוך 

 גלוונית בין מתכות שונות.

לגג ( ז) ברוחב    - סולם  עץ  סולם  ימוקם  הסוכה  חלל  לפחות    60בתוך  ס"מ 

ת, קבוע  ת שירות אגן יחידות עיבוי מזגנים. הסולם יהיה בצורת כוור לטוב

על חלקיו וחיבוריו    ס"מ לפחות. הסולם יהיה קבוע  20ובעל שלבים ברוחב  

למניעת   יציב  באופן  למבנה  ויקובע  ליעודו,  ומתאים  נאות  בחוזק  יהיה 

הסולם,   מבנה  אליו;  מחובר  שהוא  המבנה  מן  הינתקותו  או  קריסתו 

וריו ואופן קיבועו למבנה יאושרו בידי מהנדס אזרחי רשום  חלקיו, חיב 

ויעמוד בהנחיות ת"י    14122  ורשוי. הסולם יכלול מעקה למניעת נפילה 

 . 4חלק 

 

 חלונות ודלתות .7

נגרות, מסגרות ואלומיניום    SHOPDRAWINGיש לספק פרטי    - כללי ( א)

 לאישור אדריכל.  

אטימות    -בדיקות ( ב) בבדיקות  עמידות  להוכיח  התיש  קנים  עפ"י 

 הרלוונטיים. 

ויוצג לבחירת המפקח ואישורו.    -פרזול ( ג) גוון אביזרי הפרזול יהיה אחיד 

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של  

 המוצר כמו צירים, ידיות, מחזירי שמן, מנעולים וסגרים וכו'. 

מסגרות ( ד) באנודייז    - גימור  יצופו  האלומיניום  חלקי  גוון  ב    AA25כל 

 לאישור אדריכל. 

כל חלונות יהיו     -חלונות מרפסת ודלת כניסה למרפסת מציל ממדרגות  ( ה)

  7000מסוג חלונות הזזה ויהיו עשויים ממערכת אלומיניום קליל קלאסי  

 מ"מ זכוכית מחוסמת.  18ובעלי זיגוג  25AAאו שו"ע, מאולגנים 

פילי קליל  פרו  -חלון חדר עזרה ראשונה וחלונות הזזה ואגן מיזוג עליון  ( ו)

מאולגנים    4300בלגי   שו"ע,  זיגוג    25AAאו  זכוכית    14ובעלי  מ"מ 

 מחוסמת. 

וחוץ ( ז) פנים  מפאנלים    -דלתות  הדפנות  משתי  מחופה  עץ  קונסטרוקציית 

או    WEATHERTEXתוצרת    ECOWALLמסוג   ועצה'  'עץ  בייבוא 

עם קירות   0שו"ע. הפאנלים יהיו צבועים בגוון זהה לקירות וייסגרו בקו 

מפלקסבוהחוץ הדלת  מילוי  מפלב"מ  .  עשויים  יהיו  וידיות  צירים  רד. 

L316    בלבד ובהתאם לאמור בנספח הגנה מקורוזיה. למעט דלת כניסה

ביטחון דלת  שתהיה  המצילים,  חדר  לחלל  מוגנת    פלדלת  - מהמרפסת 

 . לסביבה ימית

יהיה עשוי מסגרת פלדה   -שער כניסה למדרגות ושער יציאה למוט גלישה ( ח)

או     JAKOBתוצרת     PVDFיפויבצ   L316כה רשת פלב"מ  ובתוצבועה  

מ"מ. הרשת תותקן באופן אנכי, כך שהמפתח    1.5עובי הכבל   שווה ערך.

    316Lהגדול יותר של הרשת אנכי.  רשת הכבל כוללת שרוולי פלב"מ  



180 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

  1000במידות המתאימות לעובי ומפתח הרשת. ציפוי הרשת יהיה עמיד ב 

ל בהתאם  מלח  בתא  לפחות  מסגר9227ISOתקן  שעות  על  השער  .  ות 

 ירותכו אוזניות למנעול תליה ובשער יציאה למוט מנעול בריח. 

 לכל דלת יסופקו חמישה סטים של מפתחות.  ( ט)

מצילים ( י) מרפסת  בטיחות  בת"י    -מעקה  הנדרש  לפי  יהיה    1142המעקה 

ס"מ מחלונות חוץ ויהיה בנוי מעמודי נירוסטה    10וימוקם במרווח של  

יסתיים בחלקו העליון בפלח  "מ לכל היותר. המעקה  ס  10במרווחים של  

 ס"מ לכל אורכו. 40נירוסטה ואליו מחובר משטח עץ ברוחב 

ואחסון   ( יא) להסרה  וניתנים  פריקים  יהיו  המציל  סוכת  מרפסת  חלונות 

 לתקופת הקיץ בהתאם לצורך.

 

 ארונות, סרגלים ומשטחים  .8

ומתלים ( א) עץ  בגדים    -סרגל  איפ   –מתלה  ממוחזר/  במבוק  עץ    אהלוח 

הלוח יותקן בגובה    ,ווי תליה מפלב"מ  10מהוקצע ומלוטש אליו יחוברו  

 .מהרצפה 'מ 1.50

יש לספק ארון עץ לשימוש כללי של משתמשי הסוכה בגודל לפי    -ארון ( ב)

 התכניות המצורפות. 

יש לספק ארון או מדף לטובת אחסון ציוד עזרה    - ארונות ומדפים נוספים ( ג)

 ראשונה במרפסת הסוכה. 

חשמל  ( ד) חלל    -ארונות  בתוך  ותקשורת  חשמל  למערכות  ארון  לספק  יש 

ארונות החשמל יהיו עמידים נגד   הסוכה לפי תקן ולפי תכניות מצורפות.

 . UVקורוזיה ונגד 

ארון מטבח תחתון נושא    -ארונות מטבח חדר מצילים וחדר עזרה ראשונה ( ה)

  60תו תקן, מתחת לשיש באורך לפי תכנית אדריכל. הארון יהיה בעומק  

ס"מ    60קה שקטה לדלתות ולמגירות. חיפוי קרמיקה בגובה של  ריס"מ, ט

לפחות מעל לשיש. השיש יהיה משטח אורטגה או שו"ע בעל כיור יצוק  

חלל   להשאיר  יש  תכנית.  לפי  חשמליות  אינדוקציה  לכיריים  ופתח 

  180ס"מ ומגובה שלא יפחת מ    60להכנסת מקרר ברוחב שלא יפחת מ  

 ס"מ. הנחיות נוספות: 

מ"מ.    18טבח יהיו עשויים מגוף ומדפים מלוחות סנדוויץ  מ  ארונות (1)
 מ"מ.   8הגב דיקט  

 ארון ייעודי לתנור "בילד אין".ויבוצע  יתוכנן  (2)

 . בטבילה חמה הנחת המדפים על פינים ממתכת מגולוונת (3)

 פינים אחוריים יהיו עם תמיכה עליונה למניעת התהפכות המדף.  (4)

 פולה ושיפוע לפתיחה. קדמית כ המגירות יהיו טלסקופיות עם דופן  (5)

 או ש"ע   BLUMצירים ומסילות יהיו מתוצרת   (6)

יהיה   (7) פנים  הארון  בעובי    – גמר  טאפ  קנטים    0.8פורמיקה  מ"מ, 
 מ"מ בפרופיל נעיץ.   1.5מפי.וי.סי 

 חזיתות  יהיו מפרמייקה לאישור אדריכל.  (8)
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 סניטריה וניקוז  .9

דר עזרה  כה עם ח. בסו50-60X40כיור מטבח גודל    -בכל הסוכות  -כיורים ( א)

בנוסף. הכיורים יהיו משטחי אורטגה או שו"ע    60X40כיור גודל  -ראשונה

 כאשר הכיורים יצוקים יחד עם המשטח. 

   ברז פיה ארוכה תוצרת חמת או שו"ע.  -פנימיים ברזים ( ב)

נקודות מים במפלס הקרקע של סוכת  ויבוצעו  יתוכננו    - ברזים חיצוניים ( ג)

 המפקח.  ישור טעון א  המציל באזור האחסון. דגם הברזים

יש להגיש סכימת מים וביוב לאישור המפקח, הכולל חיבור    -מים וניקוז  ( ד)

 לתשתית עירונית. 

יותקן מתקן לחימום מים מהיר באזור מעבי המיזוג שיספק מים חמים   ( ה)

 בברזי סוכות המציל.  

מחיר המבנה כולל את כל עבודות המים והאינסטלציה, צנרת והתחברות   ( ו)

 לתשתיות קיימות. 

 

 מדרגות .10

  SHOPDRAWINGהמדרגות יהיו בהתאם לתכנית אדריכליות ו   -כללי ( א)

 לאישור אדריכל. 

סאפלי  השלחים    -חומרים ( ב) או  קליר'  'דאגלאס  מסוג  מעץ  בנויים  יהיו 

שו"ע,    5X28בחתך   או  ועצה  עץ  חברת  של  ביבוא  מפקח  לאישור  ס"מ 

בשיפוע   פלדה  לפרופיל  מרותכים  פלדה  מגשי  על  ומורכבים  מונחים 

מקורוזיהוצב  המדרגות  הגנה  לנספח  בהתאם  מאושר  ועים  יהיה  העץ   .

FSC-   כולל שימון UV-CWF     מתוצרתFLOOD   ו שווה ערך כשכבת  א

יקבלו   השלחים  היצרן.  הנחיות  לפי  המאחז,  התקנת  לאחר  לעת  הגנה 

 יטופלו מכל הדפנות כולל עיבוד פינה. 

ח  בלבד ובהתאם לאמור בנספ  L316ס"מ עשוי פלב"מ    4בקוטר    -מאחז יד ( ג)

 הגנה מקורוזיה. 

תוצרת     PVDFבציפוי   L316מגודר ברשת פלב"מ    - שטח מתחת למדרגות ( ד)

JAKOB  וה ערך. או שו 

 

 מוט גלישה  .11
מוט הגלישה ימוקם במרפסת היציאה במעלה המדרגות ויכלול מערכת להרמת  

ולפי נספח  בגמר לבחירת המפקח  316Lוהחלפת הדגל. המוט יהיה עשוי פלב"מ 
 הקבלן להגיש תכניות ייצור לאישור המפקח. קורוזיה. על  ההגנה מ

 
 גמר חומרים .12

 באימפרגנציה ובגמר צבע לבחירת האדריכל. כל רכיבי העץ יהיו  ( א)

בגוון   ( ב) ויצבעו  הקורוזיה  מפרט  הנחיות  לפי  יטופלו  הפלדה  רכיבי  כל 

יש למנוע קורוזיה גלבנית בין מתכות שונות. גדרות    לבחירת האדריכל.

 נה מקורוזיה. ושערים לפי המפורט בנספח הג
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 . בלבד ובהתאם לאמור בנספח הגנה מקורוזיה L316פלב"מ   -פרזול  ( ג)

וחוץ ( ד) פנים  קירות  כדוגמת    - חיפוי  תוצרת    ECOWALLפאנלים 

WEATHERTEX  .בייבוא 'עץ ועצה' או שו"ע. לאישור אדריכל 

 

 מיזוג אוויר .13

מתוצרת תדיראן    BTU   15,000שתי מערכות מיזוג לפחות,  -יחידות מיזוג ( א)

 ע באישור המפקח  בלבד.או שו" 

 המערכות על הגג. מערכות העיבוי ימוקמו על אגן   -הכנות  ( ב)

 צנרת המיזוג תהיה סמויה בלבד.  -צנרת ( ג)

 יש להגיש למפקח אישור למערכות המוצעות ע"י יועץ מיזוג מוסמך. ( ד)

 

 חשמל ותקשורת  .14

מחיר המבנה כולל את כל עבודות החשמל והתקשורת לרבות ביצוע    -כללי ( א)

יסודות   השרוולים  הארקת  כל  את  כולל  בודק. המחיר  ובדיקת מהנדס 

 ם הבניין וכן התחברות לתשתיות קיימות והזנות חח"י. והכבילה בתחו

תכנית תאורה תוגש לאישור מפקח כולל תאורת ביטחון מסביב    -תאורה ( ב)

דקות מינימום עם מעגל נפרד בלוח. כל    90למבנה. תתוכנן תאורת חירום  

 קלווין.  3,000גון אור לא יעלה על    LEDית  מערך התאורה יהיה בטכנולוגי

כנון יועץ חשמל, אישור יהיה על ידי בודק מוסמך,  לוח חשמל פנימי בת ( ג)

ארון   בתוך  ימוקם  הלוח  קרינה.  פיזור  למניעת  מיגון  בעל  יהיה  הלוח 

 החשמל והתקשורת ויאושר על ידי מפקח אגף החשמל העירוני. 

תקשורת ( ד) חשמל/  מיקומ  -שקעי  תכנית  להגיש  לאישור  יש  שקעים  י 

תשולם תוספת בגין    המפקח, בהתאם לתוכניות היועץ מטעם הקבלן, לא

 הזזת הנקודות למיקומים שונים ע"פ בקשת גורמי העירייה. 

מערכת כריזה שעוצמתה מספיקה לשטח מקום הרחצה    -מערכת כריזה  ( ה)

הצלה   תחנת  לכל  אחד  רמקול  בצירוף  למערכת  גיבוי  כולל  המוכרז, 

תה המערכת  המציל,  לפחות.  מסוכת  ושליטה  לאזורים  חלוקה  עם  יה 

 אזורים לכל מערכת.  5"פ קביעת נציג העירייה, עד האזורים הנדרשים ע

 תותקן מערכת קודנים ואינטרקום לפי הנחיות חשמל.  ( ו)

תשתית למצלמות בטווח המכסה את כל כיווני הסוכה.  ותבוצע  תתוכנן   ( ז)

 המפקח.   טעון אישורמיקום 

 

 וכהשילוט על גבי חזיתות הס .15
 לפי מפרט השילוט  

 

 עבודות מסגרות חרש: .16

 מוקדמות ( א)
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פרק  כל   כללי  טכני  מפרט  לפי  תבוצענה  מסגרות    19העבודות  לעבודות 
הבין   הועדה  של  וסיכוך  השיכון,    - חרש  משרד  של  המיוחדת  משרדית 

במפרט   אחרת  צוין  לא  אם  לאור,  וההוצאה  הביטחון  משרד  מע"צ, 
 . 2000נה המיוחד ובכתב הכמויות, ההוצאה האחרו

ועל  כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים והמק ובלים במקצוע 
ויענו   תעודות  בעלי  יהיו  הרתכים  ראשונה.  ממדרגה  מקצוע  בעלי  ידי 

 . 19. הסיבולת כמפורט בפרק 127לדרישות לפי ת"י  
הקבלן יהיה אחראי למידות המבנה על כל חלקיו בהתאם לתוכניות לפני  

 ח לאימות המידות. היצור יבצע בדיקה בשט
 

 תיאור העבודה ( ב)

צור והרכבת קונסטרוקציה לסוכות המציל כולל  העבודה כוללת תכנון, י
 הסיכוך/חיפויים. 

ותכנון   ייבצע תכנון קונסטרוקטיבי  יעסיק מהנדס מטעמו אשר  הקבלן 
 מפורט עפ"י תכנית אדר'. 

  TEKLAאת תכנון בית המלאכה יש לבצע ע"י מודל תלת מימדי )בתוכנת  
ע"י  או   תכנון  בקרת  מאפשרת  אשר  מימד  בתלת  אחרת  תוכנה  כל 

VIEWER   )של התוכנה 
 

 
 מעקות וגדרות 40.34

 מאחזי יד למדרגות  .א
 תיאור כללי:   .1

פלב"מ   צינור  עשוי  למדרגות  יד  פרט    4בקוטר    L316מאחז  לפי  ס"מ 
רוזטהDF12 ו   DL01אדריכלי  כולל  בעובי    . המאחז  מנירוסטה    5שטוחה 

הרוזטה תהיה שלמה ולא   לריצוף/ מדרגות/דק. מ"מ עם קדח תואם ותודבק  
מחולקת. יש להשחיל את הרוזטה לפני ההתקנה. המאחז יגיע לאתר כיחידה  

  אחת שלמה, לא יבוצעו ריתוכים באתר.
הנגישות   תקני  והבניה,  התכנון  חוק  בדרישות  ויעמוד  תקני  יהיה  המאחז 

 ת. והבטיחו
 ציה.ביסוס המאחז יהיה בהתאם להנחיות ופרט קונסטרוק

 
 

 חומרים:  .2
כל אלמנטי הנירוסטה )סוג וגמר( וכל הפרזול )ברגים וכדומה( יהיו בהתאם  

 לאמור בנספח הקורוזיה.  
 
 

 תכניות ייצור: .3
בהתאם   השונים  באורכים  היד  מאחזי  של  ייצור  תכניות  יציג  הקבלן 

רכיבי המאחז, פרישת המאחז, פרטי העיגון,  למתוכנן. התכניות יכללו את כל  
 מרים וכל הנדרש להבנה מלאה של ייצור והרכבת המוצר. אפיון חו

 
 דוגמא: .4

על הקבלן להרכיב דוגמא של מאחז שלם אחד כולל כל החיבורים, הפרזול,  
להיות   הדוגמה  על  האדריכלי.  הפרט  פי  על  הנדרש  וכל  הביסוס  הברגים, 

)ראה הדוגמאות  במתחם  לביצוע"     40.4סעיף    מורכבת  דוגמאות  "רשימת 
 ר נקבע מראש ולקבל את אישור המפקח לפני תחילת ביצוע.  במפרט זה( אש

 
 אופן מדידה ותשלום: .5

לפי מ"א שיותקן בפועל. המחיר כולל את כל הנדרש להרכבה מלאה ושלמה  
 של המאחז. 
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או שווה  JAKOBתוצרת  WEBNETמעקה פלדה למזח בחוף אלמוג עם רשת  .ב
 ערך

 תיאור כללי:   .1
יגיע ביחידות שלמות אל    . DL15מעקה למזח לפי פרט אדריכלי   המעקה 

 האתר ויורכב בהתאם למפורט בתכניות. בהתאם לפרטים האדריכליים. 
 חומרים:  .2

 ערך. או שווה  JAKOBתוצרת    PVDFבציפוי  L316רשת פלב"מ  .(א)
מ"מ. הרשת תותקן באופן אנכי, כך שהמפתח הגדול   1.5עובי הכבל 

    316Lמ  יותר של הרשת אנכי.  רשת הכבל כוללת שרוולי פלב"
 במידות המתאימות לעובי ומפתח הרשת. 

   15DLבהתאם לפרט אדריכלי    כבלים  /הרשת תושחל על גבי מוטות 
 ובהתאם להנחיות היצרן. 
שעות לפחות בתא מלח בהתאם לתקן   1000ציפוי הרשת יהיה עמיד ב

9227ISO . 
 

 נתונים טכניים של הרשת: 

   
 כל הרשתות יעמדו בתקנים הבאים: 

של    -  949CEN 16תקן    .1 איטי   נבחן    1כוח משיכה  ניוטון,  קילו 
 בכמה נקודות על הרשת. 

פעמים מכה של גוף רך    3, מבחן אימפקט  Z-557-14.7תקן גרמני   .2
 ג'אול.    400בעוצמה של  

 EN 1263-1. תקן 3
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או שווה ערך. כל הברגים   SPAXכל הברגים יהיו מתוצרת   -ברגים .(ב)
 ההגנה מקורוזיה. יטופלו נגד קורוזיה בהתאם לאמור בנספח  

כל אלמנטי הפלדה יהיו בהתאם לאמור בנספח   - קונסטרוקציה .(ג)
 מקורוזיה.  

 
מאחז יד במידות המצוינות   -FSCמאושר  IPEץ ספאלי/מאחז ע .(ד)

  UV-CWF כולל שימון כולל מגרעת, ,  DL15בפרט האדריכלי  
או שווה ערך כשכבת הגנה לעת לאחר התקנת      FLOODמתוצרת 

היצרן.  בפינות המאחז יש לבצע חיתוך בגרונג   המאחז, לפי הנחיות
 בהתאם למפורט בפרטי האדריכלות 

 תכניות ייצור:  .3
הקבלן יציג תכניות ייצור של המעקה בהתאם לתכניות ופרטי האדריכלות    .4

והקונסטרוקציה ובהתאם למדידה בשטח. התכניות יכללו את כל רכיבי המאחז  
   והמעקה, פרישת המעקה, פרטי העיגון, אפיון 

, תשתיות ושקעי חשמל ותקשורת כולל תעלות והסתרה להתקנה סמויה   .5
 פרופילי הפלדה וכל הנדרש להבנה מלאה של ייצור והרכבת המוצרוהכנות בכל  

 דוגמא: 
 . 40לפי סעיף דוגמאות בפרק 

 
 

 אופן מדידה ותשלום:  .6
לפי מ"א של מעקה שיותקן בפועל, לרבות פרופילי מתכת בחתכים שונים,  

תכנ  פלב"מ  הכנת  רשת  עץ,  מסעד  המעקה,  עמודי  ייצור,  בציפוי    316Lיות 
PVDFם, אלמנטי קצה, מסגרות לרשת, ריתוכים, פחי קשר, , כבלים, חבקי

פחי עיגון, ברגים וצבע יסוד סינטטי, גלוון וצביעה לפי נספח הגנה מקורוזיה  
 וכל הנדרש לביצוע מלא של העבודה. 

 
 

 למוגים רשת פלדה עבור גדר הפרדה לשמורת הא .ג
 תיאור כללי:  .1

לפי פרט   הגדר נמצאת חלקית בתוך המים להפרדת אזור שמורת האלמוגים
  PVDFבציפוי    L316.  מילואת הגדר תהיה מרשת פלב"מ  DL16אדריכלי  
" "WEBNETדגם  תוצרת   "JAKOB" ישימא" ערך.  באספקת  שווה  או   "

ם  עיגון הרשת בהתאם לפרטים האדריכליים, פרטי הקונסטרוקציה ובהתא
 להנחיות היצרן.  

 חומרים: .2
 או שווה ערך.  JAKOBתוצרת  PVDFבציפוי  L316פלב"מ  רשת .(א)

קונסטרוקציה. הרשת תותקן באופן  ועובי הכבל לפי פרטי אדרכילות 
אנכי, כך שהמפתח הגדול יותר של הרשת אנכי.  רשת הכבל כוללת  

 במידות המתאימות לעובי ומפתח הרשת.   316Lשרוולי פלב"מ 
תו כבלים   הרשת  סגרות/  מוטות/מ  גבי  על  לפרט  שחל  בהתאם 
 ובהתאם להנחיות היצרן.   16DLאדריכלי  

עות לפחות בתא מלח בהתאם לתקן  ש 1000ציפוי הרשת יהיה עמיד ב
9227ISO . 

 
 נתונים טכניים של הרשת: 
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 כל הרשתות יעמדו בתקנים הבאים:  
קילו ניוטון,   1כוח משיכה איטי  של    -  CEN 16949תקן    .1

 בחן בכמה נקודות על הרשת.נ
פעמים מכה של   3, מבחן אימפקט  Z-557-14.7תקן גרמני   .2

 ג'אול.   400גוף רך בעוצמה של  
 EN 1263-1תקן  .3

 
 

או שווה ערך. כל הברגים   SPAXכל הברגים יהיו מתוצרת   -ברגים .(ב)
 יטופלו נגד קורוזיה בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה. 

 למוגדר בנספח ההגנה מקורוזיה. כל רכיבי הפלדה יהיו בהתאם  .(ג)
 ייצור:תכניות  .3

האדריכלות   ופרטי  לתכניות  בהתאם  הגדר  של  ייצור  תכניות  יציג  הקבלן 
רכיבי   כל  את  יכללו  התכניות  בשטח.  למדידה  ובהתאם  והקונסטרוקציה 
הגדר, פרישת הגדר, אלמנטי חיבור, פרטי העיגון, אפיון חומרים וכל הנדרש  

 כבת המוצר. להבנה מלאה של ייצור והר
 דוגמא: .4

דו להרכיב  הקבלן  כל  על  כולל  שלמה  אחת  יחידה  באורך  מקטע  של  גמא 
הפרט   פי  על  הנדרש  וכל  הביסוס  המאחז,  הברגים,  הפרזול,  החיבורים, 
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האדריכלי. על הדוגמה להיות מורכבת במתחם דוגמאות אשר נקבע מראש  
 ולקבל את אישור המפקח לפני תחילת ביצוע. 

 אופן מדידה ותשלום: .5

, ברזל זיון, קונסטרוקציית פלב"מ עפ"י נספח  קומפלט, לרבות קורת יסוד מבטון מזוין
הגנה מקורוזיה, עמודי פלב"מ, מסגרות לרשת ורשת פלב"מ, לרבות מחברים, ברגים,  
לתכניות  בהתאם  העבודות  להשלמת  הנדרש  וכל  חיבור  אלמנטי  ייצור,  תכניות  הכנת 

 אדריכלות וקונסטרוקציה ובאופן מלא. 
 
 
 
 

 אבן לשוברי גלים בחופי אילת  40.35
 כללי  .א

 מצורפות הנחיות לביצוע הגנות אבן בחופי אילת.  
 

   1:2טון מונחת בשיפוע   4-5אבן גרניט במשקל 
 

 מטר בקרקע.   1מטר. הברמה תהיה חפורה   2לפני שיפוע האבן תהיה ברמה ברוחב  
 

ב לשניה  צמודה  אחת  שאבן  כך  צפוץ  סידור  להיות  צריך  האבן  מינימום  סידור 
 חללים.  

 
 

גב  על  תונח  אינן  האבן  אך  מים  מעבירות  אשר     ) פייברמש   ( נושמות   יריעות  י 
 מעבירות חלקיקים.  

 
 

 
 

 1:2טון בשיפוע הנחה  4-5סכמת הגנת אבן חופי אילת , אבן גרניט   
 
 

 בחירת אבנים   .ב

 
) שוברי הגלים( תיבדק ותיבחר   ע"י  כל אבן מאבני המגן לצורך בנית קירות הים 

הקבלן לפני הובלתה לאתר ו/או בזמן קבלתה. האבן תהיה חזקה, צפופה, אחידה  
 ועמידה בפני בלייה, השפעות אקלים והתפוררות במ ים.  
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חומר    לא יהיו בה סדקים פתוחים , מישורים מוחלשים , סדקים כתוצאה מחציבה ,
, לדעת המפקח, לגרום להתפוררות הא רצוי שעלול  כל דבר בלתי  בן בזמן  זר או 

 הובלתה , ההנחה או בתפקודה בסביבה ימית.  
 

האבנים תהיינה ללא קצוות מחודדים או בליטות חריגות. מידות ומשקל של האבן  
 .  10%יהיו ע"פ התוכנית בסיבולות של עד 

 
 
 
 

 האבנים יעמדו בדרישות הבאות: 
 טון למ"ק    2.5-2.6אבן גרניט במשקל סגולי : 

 מקסימום.    3%ספיגות : 
 
 

 ביקורת ובדיקת האבן   .ג

והתאמתן   העבודה  לביצוע  המיועדת  האבנים  את  המפקח  לאישור  יציג  הקבלן 
תתאים   שלא  אבן  המאושר.   מהסוג  רק  אבנים  יספק  הקבלן  המפרט.  לדרישות 

 לנדרש תסולק מהאתר על חשבון הקבלן.  
 

 .  3שיטות הבדיקה לצורך קביעת הספיגות תהיינה בהתאם לתקן ישראל מספר 
 

  ASTM –C127 -ל הסגולי יקבע בהתאם להמשק
 

האבן   פריקת  לפני  המפקח  ע"י  תעשה  ואיכותה  האבן  סוגי  של  ראשונית  בדיקה 
באתר. המפקח רשאי לפסול משלוחי אבן או להורות לקבלן לפנות כל אבן מהאתר  

 אשר אינה מתאימה.  
 

ה  הקבלן יבצע על חשבונו ע"פ דרישת המפקח, בדיקות מוקדמות של האבן במעבד 
 התאמה למפרט.מוסמכת לשם  

 
הנחיית   ע"פ   ,) וצפיפות  סגולי  משקל   ( אבן  איכות  בדיקות  יבצע  הקבלן  בנוסף, 
המפקח, בזמן ביצוע העבודה. כל עלויות הבדיקות ע"פ הנחיות המפקח באתר יחולו  

 על הקבלן. 
 

לא   אבנים  סילוק  מיונה,  האבן,  ואיסוף  עירום  לאתר  הקשורות  העבודות  כל 
 ורואים אותן ככלולות במחירי היחידה השונים. ישולמו בנפרד  מתאימות לא 

 
 

 הנחת האבנים    .ד

 הקבלן יגיש תוכנית מפורטת לגבי שיטת הנחת האבנים לאישור המפקח.  
 

במשקל   בגר    4-5האבנים  כדוגמת  מתאימים  כלים  ע"י  בנפרד  אבן  כל  יונחו  טון 
 ר. ייקת ככל האפשמספריים, הטעונים אישור מראש ואשר יבטיחו יכולת הנחה מדו

 
קטעים שלאחר השלמתם או תוך כדי ביצוע, ניזוקו ע"י הגלים יתוקנו ע"י הקבלן  

 ועל חשבונו. 
 

הנחת האבן לשוברי הגלים תעשה בצורה צפופה ומדוייקת גם במידה והבניה תהיה  
 מתחת לפני המים. תבוצע בקרה על עבודה זו  .  

 
כדי הביצוע ע"פ  רי הגלים תוך  של שוב   as madeהקבלן יבצע מדידה של חתכים  

לאישור   ויוגשו  יהיו תואמים לתכנון   ובסיום העבודה. החתכים  בקשת המפקח  
המפקח.  החתכים ימדדו באותו מקום שבו נעשו המדידות הראשונות לפני התחלת  

 העבודה.  
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) סידור בשיטת   יונחו בצורה צפופה וללא מירווחים   אבני מגן בשכבה החיצונית 

  , זו מבחינת צורתה  כאשר האבן שתסריצוף(  ופק לאתר תהיה מתאימה למטרה 
 ומידותיה.  

  
 

כל המדידות של חתכים כלולות במחירי היחידה לאספקה והנחת האבן ולא ישולם  
 עבורן בנפרד.  

 
האבן בשכבה העליונה תונח אחת אחת באמצעות כלי מתאים אשר יאפשר צורת  

כי שי  טעונה  סידור כמפורט בהמשך.  מובהר בזאת  , לרבות הכלים  טת העבודה 
. לא יתקבלו כל תביעות או טענות מצד הקבלן   אישור מראש של מזמין העבודה 

 בגין אי אישור הכלי או הכלים ו/או שיטת הביצוע .  
 

היה אבן בעלת צורה אקראית אך לא שטוחה מידי או עגולה מידי כך שאינה  האבן  ת
 משתלבת בשיפוע השובר המתוכנן.  

 
שוברי  ההנחה   של  ובבניה  ימיות  בעבודות  אבן  בהנחת  מנוסה  מפעיל  ע"י  תבוצע 
 גלים. 

 
 

 הנחיות כלליות לגבי צורת האבן  .ה

טח ואינן צריכות  האבנים תהיינה בעלות מידות משתנות ואקראיות ע"פ הנמצא בש
להדמות לצורת קוביה או תיבה. יחד עם זאת הן יאפשרו הנחה וסידור לפי הסעיף  

 לים מינימלי. המתאים ובנפח חל 
 

 אופני המדידה לתשלום     . ו

 
התשלום לפי מ"ק אבן בחתכים ) בהפחתת נפח חללים(.   לא תאושר כל כמות  

מראש ובכתב ע"י  מעבר לחתכים המתוכננים אלא אם ניתנה הנחייה מפורשת,  
 המפקח. 

 
חתומה ע"י מודד מוסמך,    as madeהחשבונות יאושרו רק לאחר הגשת תוכנית   

גשת כלל המסמכים הנוספים בהתאם לדרישות המפורטות בנספח  וה  לפי שלבים
 התחזוקה 

 
של כמויות האבן המגיעות לאתר ע"פ תעודות משלוח    יש לבצע רישום מדוייק

מקוריות , מודפסות בלבד וחתומות ע"י הנהג ומנהל העבודה של הקבלן שמקבל  
 את האבן.  

 
ה ההוצאות  כל  את  יכללו  האבן  סוג  כל  של  היחידה  בחציבה,  מחירי  כרוכות 

ובד  העמסה , הובלה, פירוק ואגירה, מיון , פחת והנחה של האבן לפי התוכניות  
 גיאוטכני.  

 
וכל הוצאה   , מדידות  מחיר היחידה יכלול הוצאות הקשורות בבדיקות מעבדה 

 אחרת הנדרשת לקבלת עבודה מושלמת ומאושרת ע"י המפקח.  
 

במחיר כלולה  חתכים  ע"פ  המדידות  ביצוע  עבורה  עלות  ישולם  ולא  היחידה  י 
 בנפרד.  

 
 תיאור כללי:פרט מוצא ניקוז  40.36

אדריכלי פרט  לפי  יבוצע  הניקוז  קונסטרוקציה    DL24 מוצא  פרט  ולפי 
בחתך   טרומיות  בטון  מיחידות  מורכב  הוא  הניקוז.  יועץ    2והנחיות 

קיימים בטון  לצינורות  הניקוז    מרובעים המתחברים  כמוצא  ומשמשים 
יש לנסר מקטע צינורות בטון לפני סיומם   יועץ ניקוז,  לפי הנחיות  הקיים.

קוביות   של  המדורגת  לדופן  הדרוש.  המדורג  המרובע  בחתך  ולסיימם 
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באופן   הניקוז  יזרום  שבמרווחים  כך  המדרגות,  גשרוני  יעוגנו  הבטון 
 חופשי. 

שבתוכ נירוסטה  כמגשי  בנויים  יהיו  מאבן  הגשרונים  ריצוף  ייושם  ם 
והמדרגות בהתאם לדוגמא של הריצוף סביבו.    טבעית זהה לאבן הריצוף

  כמו כן, המישקים יהיו המשכיים בין המדרגות הצדדיות והגשרון.
עיגון הגשרונים ליציקת הבטון יהיה עיגון יבש כך שיהיו ניתנים לשליפה  

וצע לפי פרט  נוחה על מנת לאפשר תחזוקה ונקיון של מוצא הניקוז, ויב
  קונסטרוקטור.
ם באתר וכל אלמנטי הפלדה יבוצעו לפי נספח הגנה נגד  לא יהיו ריתוכי

 קורוזיה. 
 

  חומרים: .1
כל אלמנטי הפלדה )סוג וגמר( וכל הפרזול )ברגים וכדומה( יהיו מנירוסטה  

316L  ההגנה נגד קורוזיה. בהתאם לאמור בנספח  
 . ריצוף באבן טבעית 40.15האבן יהיו בהתאם למפורט בסעיף   כל אלמנטי

 
 תכניות ייצור: .2

חיבורם.   ואופן  הגשרונים  של  ייצור  תכניות  המפקח  לאישור  יציג  הקבלן 
התכניות יכללו את כל רכיבי מוצא הניקוז: פרישתו בשטח, ניסור המוצא  

י  או חיבור לאלמנט טרומ   \הקיים, יציקת מוצא המשכי חדש בחתך מרובע
דירוג דפנות הבטון לטובת חיבור מדרגות, גשרונים  , של מובל בחתך מרובע

רוצפים, פרטי העיגון, אפיון חומרים וכל הנדרש להבנה מלאה של ייצור  מ
 והרכבת המוצר. 

 
 אופן מדידה ותשלום: .3

פרט קומפלט. המחיר כולל את כל הנדרש להרכבה מלאה ושלמה של מוצא  
 ניקוז. 

 
 בסלעי גרניט   ריצוף 40.37

 כללי:  .א
המפק באישור  ערך  שווה  או  וסיד  אבן  ממחצבת  טבעיים  גרניט  בסלעי  ח  ריצוף 

 בהתאם למסומן בתכניות האדרכיליות. 
 " ריצוף באבן טבעית ע"ג טיט"   40.15בסעיף  יישום הריצוף בהתאם למפורט 

 
 רצפים .ב

מוכח   ניסיון  בעלי  ומקצועיים,  ייעודיים  מקצוע  בעלי  ע"י  תעשה  הריצוף  עבודת 
לפחות,   פרויקטים  בשלושה  מבוקעת  טבעית  ובאבן  נסורה  טבעית  באבן  בריצוף 

של   האישורים    1,500בהיקף  את  להציג  הקבלן  על  המפקח  לדרישת  כ"א.  מ"ר 
נמצא כי אינו  הכתובים לנ"ל. בסמכות המפקח לדרוש החלפה של כל רצף במידה ו

 מתאים לביצוע העבודה.
 ספק האבן .ג

ב לריצוף  טבעית  אבן  באספקת  מוכח  ניסיון  בעל  בארץ    3- יהיה  פיתוח  פרויקטי 
לפחות   של  במהלך    5בהיקף  אחד  כל  יגיש    3דונם  הספק  האחרונות.    3השנים 

חב' "טופית" / "אבן בהט"    -המלצות של מנה"פ ו/או האדריכל איתם עבד. לדוגמא  
 ערך. או שווה 

 
 אפיון האבנים: .ד

הסלעים יהיו מסלע גרניט אילתי טבעי, ממחצבה מאושרת ע"י המפקח, כל הסלעים  
וון הסלעים  יגיעו מאותה המחצבה, אלא אם כן יאושר אחרת בכתב ע"י המפקח. ג

אפור. יש להמעיט ככל הניתן בסלעים בעלי גוון אדמדם. לא יתקבלו  - לבן-יהיה חום 
 סלעים בגוון ירוק.  

מיון קפדני של הסלעים המתאימות לריצוף ויאושר ע"י המפקח: הסלעים    יבוצע
 ס"מ ומיושרות ככל הניתן בפנים העליונות והתחתונות של האבן.   4-5יהיו בעובי של  
 במפרט זה. 40.06י הגרניט בהתאם למפורט בסעיף  תכונות סלע 

 
 אופן ההנחה: .ה



191 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

בהתאם להנחיות המפקח  הסלעים יונחו בהתאם לפרטים והתכניות האדריכליות ו
 בשטח.  

 במפרט זה.  40.15ההנחה תהיה בהתאם למפורט בסעיף  
 

 מישקים:   . ו
 במפרט זה.  40.15בהתאם למפורט בסעיף 

 
 אופן תשלום ומדידה: .ז

ע בשטח. התשלום כולל גם את כל עבודות ההכנה הנדרשות, שכבות  לפי מ"ר שיבוצ
 טיט ואגרגט גס, מילוי מישקים וכל הנדרש לביצוע מלא של העבודה. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גינון והשקייה  – 41פרק 
          

 השקיה  41.01
 

 כללי  .א

רט  והמפ 41כל עבודות ביצוע צנרת ההשקיה כמפורט במפרט בינמשרדי פרק 
 המיוחד המצורף. 

השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות  ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות 
פוליאתילן.  המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את  

 כל הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן. 
יות  ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתוכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנח 

כל ההסברים וההנחיות   המצורפים,  שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את
 לביצוע תקין. 

באם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי  
 יחידות אחרות ואינה למדידה ותשלום נפרד. 

 כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן ישראלי בלבד. 
אישור מחודש לתכנית לפני  אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמפקח 

 ביצוע. 
לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי מקור המים, קוטר הצנרת ולחץ  

מים דינמי זהים לנדרש בתוכניות. על כל סטייה או אי התאמה לתוכניות יש  
 להודיע למפקח. 
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חירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  כל הפריטים במפרט הכמויות, כוללים במ
 וכל העבודות הדרושות, בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.   להתקנתם

התחלת ביצוע העבודה יעשה רק לאחר שהקבלן יקבל תוכנית מעודכנת  
ומאושרת על ידי המפקח ועליה יהיה רשום לביצוע! כמו כן ביצוע העבודה  

 קח בתאום עם המפקח. יעשה בשלבים, שלבי העבודה יקבעו על ידי המפ
צוע שינויים בזמן העבודה ע"י המפקח בלבד ויהיה ערוך  הקבלן יקבל הוראות לבי

 לקבל הוראות אלו בזמן העבודה, כך שלא תיפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה. 
 

 מדידה וסימון .ב

 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים. 
ע בשטח,  עת המפקח אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצהמבצע יביא לידי

במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות. במידה וישנה אי התאמה חל איסור  
 מוחלט על הקבלן לבצע שינוי בתוכניות ללא אישור בכתב מהמפקח. 

 
עומקי החפירה לשרוולי השקיה ו/או צנרת השקיה בשטחי ריצוף ושטחי גינון יהיו  

 : כדלקמן
 עומק חפירה                                וטר צינורק
 ס"מ  60מ"מ ומעלה                               75
 ס"מ  40מ"מ                                  63 – 40
 ס"מ  30מ"מ ומטה                                32

רי  מ' בכל קט 1.0צנרת ראשית שתונח ותוטמן בחוף הים החפירה תתבצע לעומק  
הצינורות, המטרה להימנע מונזלים ופגיעה תת קרקעית כתוצאה מהתקנת  

 שימשיות פרטיות וכו' 
חפירת התעלות תעשה בעבודות ידיים או בכלים מכניים ההמלצה היא להשתמש  

 במתעל )טרנצ'ר(. 
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת  

ו חיפוי בחול ומרצפות  וזאת לאחר תיאום עם  ול מתכת א פלסטית ע"י שרו
 המפקח. 

ס"מ   15 - בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תועמק ב
ס"מ לפני הכיסוי בקרקע    15מהעומק המפורט, ואחר תרופד בחול דיונות, בעובי 

 מקומית ו/או אדמת גן. 
נים בתכנית כמונחים זה  רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות המסומ

ליד זה, יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, במידה ולא ניתן יש  
 ס"מ לפחות.  20 - להעמיק את אותה תעלה  ב 

לצינורות עיוורים המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן )בערוגת גינון(, יש לחפור  
 מטר מגזע העץ.  2.0  תעלה במרחק

יל, כביש או קיר וכו', במידה ולא בוצעו שרוולים,  בכל מקום בו חוצה הצינור שב
יש לפתוח בהם מעבר להנחת שרוול כמפורט בתכנית שרוולי השקיה / השקיה  

 ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. 
עבודה זו כלולה במחירי השרוולים ולא תשולם בנפרד. על הקבלן לתחזק את  

ון הקבלן. תיקון מדרכות,  ציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשב הח
אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה אף  

 הוא כלול במחירי השרוולים.
 השרוולים יהיו מחומר קשיח, ועמידים לקורוזיה. 

סומן בתוכניות. בתוך  קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם, או כמ
מ"מ. שרוולים הטמונים   8ליפורפילן שחור בעובי השרוול יותקן חוט משיכה מפו

ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן בתכנית את   50באדמה יבלטו 
המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות ברזלים או צבע עמיד  

 גב הקיר.    למים, על דופן השביל, מדרכה או ב
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גור את קצוות השרוול בפקק מותאם  במידה ולא מסתיים בבריכת הגנה יש לס 
 וזאת לאחר שהושחל חוט המשיכה הנ"ל. 

השחלת הצנרת תבוצע עם ביצוע השרוולים או לאחר השלמת ביצוע השרוולים. 
 כל זאת בהתאם למפורט בתוכניות ובתאום עם המפקח בשטח.

ות את קצוות, לבדוק שהשרוול תקין ולהכניס  יש לגל –שרוולים קיימים בשטח 
 השקיה במידה ואין. צינור  

קשיח דרג   P.V.C -מתכת מגולוונת ו/או מ –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 
מ'   1.0, בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות. ראש השרוול יהיה בעומק 12.5

 מתחת לפני הכביש הסופיים. 
- ומעלה, מ  6עשויים מפוליאתילן תקשורת דרג   –שרוולים במדרכות ומפרצי חניה 

P.V.C    .קשיח, או מתכת מגולוונת בהתאם למצויין בתוכנית ובכתב הכמויות
 ס"מ. 40ראש השרוול יהיה טמון בעומק 

המחיר כולל גם את  כל האביזרים, מחברים וכל העבודות הדרושות להנחת  
 שרוולים וכסוי מלא, כולל חוט משיכה כאמור לעיל. 

ויש דרישה להשחלת  לת צינורות השקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. במקרה השח
 התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.   –השרוול עם הנחת הצינור 

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגנה בהתאם למצוין  
 בתכנית.  

ה והם מגיעים עד  שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של צינור גם במיד
 בריכת ההגנה.  

 השרוול. הכל כלול במחירי  
כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו  

ס"מ כמפורט בתכנית או בכתב   80או   60בתוך בריכה מבטון טרומי בקוטר 
הכמויות. המכסה בגובה הריצוף ועליו יותקן השלט עם כיתוב "השקיה" וסמל  

 ה. העיריי
ס"מ.   20יהיה מינימום  מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה )למצע( 

 ס"מ.  10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי 
 המחיר כולל גם את כל האביזרים מחברים וכל העבודות הדרושות. 

בריכת בטון עם טבעת ומכסה לפי הנחיות המפקח   –בריכה בשטחי הריצוף 
 וכנדרש בכתב הכמויות.  

ון כנ"ל או בריכה מחומר  בריכת בטון עם טבעת ומכסה בט   -בריכה בשטחי גינון 
 תרמופלסטי כמצוין בכתב הכמויות ובתוכנית ההשקיה. 

 
 צינורות ומחברים .ג

צינורות מחומרים פלסטיים בצפיפות גבוהה, יהיו מסומנים כנדרש בתקן  
הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת. מחיר היחידה כולל:  

ת הצנרת וכל אביזרי החיבור  אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכב
 והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש.

  4427קשיח לפי ת"י   PE 63ת השקיה מ"מ הינה צנר 40עד קוטר   4צנרת בדרג 
הינה צנרת   4מ"מ )כולל( דרג  40)בכל הקטרים( וצנרת מקוטר  6צנרת בדרג 
         4427קשיח לפי ת"י   PE 80השקיה 

קשיח לפי ת"י    PE 100הינה צנרת השקיה   ומעלה )בכל הקטרים( 10צנרת בדרג 
4427    

 מ"מ.  16קוטר למעט צינור ב 10כל הצנרת המובילה תהיה בדרג 
 ו/או עפ"י הנחיות מחלקת גנים ונוף.   6קווים מחלקים ומנקזים בדרג 

 IRRIGATIONולא   WATERבכל סוגי הצנרות יהיה מצויין על המדבקה  
שיש להוסיפם במהלך העבודה,   לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר

פתחי  כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף. יש לאטום את 
 הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. 
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יש להקפיד על מחברים   10מחברים לצנרת השקיה בדרג  –מחברים לצנרת 
חל איסור על שימוש   10תוצ' "פלסאון" או שווה ערך. צנרת בדרג  7שחורים סדרה 

 במחברי הברגה סילבר ו/או חומים תוצ' 'פלסאון' או שווה ערך. 
לצנרת טמונה ועילית העשויה מפוליאתילן למערכת המטרה או   כל המחברים

קווים ראשיים לטפטוף )כולל קווים מחלקים ומנקזים( יהיו מחברים פלסטיים  
וה ערך, מחברים  עם אטמים המתאימים ללחץ מים תוצרת "פלסאון" או שו

לשלוחות טפטוף יהיו תוצ' "פלסאון" או שווה ערך. אין להשתמש: בתחיליות  
 מחברי שן וכו' ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי. חבק, 

 חל איסור על השימוש ברוכבים בכל קטרי הצינורות.  
 

 פריסת הצנרת וחיבורה  .ד

ביום חפירת התעלה,  צנרת העוברת בשטחי הגינון צנרת פוליאתילן תונח רפויה 
 ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים וחדים. 

 לאחר הנחתו במקומו. חיבורים בצינור יעשו 
זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר זווית "פלסאון" או שווה ערך.  

קצות צינור ראשי ו/או צינור מחלק ו/או צינור מנקז לא תקופל ותסתיים באביזר  
 מסדרת "פלסאון" או שווה ערך.  חיבור קצה צינור

השני או כשהתחתון   תעלה בה יש למעלה מצינור אחד, הצינורות יונחו אחד ליד
הוא בעל קוטר הגדול. צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים  

 שונים בכל צומת. 
 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים וללא מחברים.

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.   2ו במרחק של מעבר מקוטר לקוטר יבוצע
ים בבריכת הגנה מנוקזת מחומר  ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנ

 טרמופלסטי או עפ"י הנחיות בתכנית. 
 

 שטיפה ובדיקה –כיסוי ראשוני  .ה

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים, יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן  
 בתכנית העדות. 

לשטוף את הקווים הראשיים. סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה   יש
 שלוחה.של שלוחה אחר 

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים בכל  
 מטר מכל צד.  1.0מקום בו מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך  

ש לכסות את הצינור בשכבת חול  באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים י
ית. כל זאת כלול במחיר  ס"מ. ומעל שכבה הנ"ל את הקרקע המקומ  15דיונות בעובי  

 הצינור. 
יש לתקן    24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך   נזילות שיתגלו  שעות. 

 ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח. 
 

 כיסוי סופי . ו

 קבלת אישור המפקח יכוסו התעלות והאביזרים סופית. לאחר 
היינה שקיעות של קרקע בתעלות לאחר  בעת הכיסוי הסופי יש לוודא שלא ת

השקיה ראשונית. במקומות שיהיו שקיעות יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  
 ישר לגמרי.

 
 מקור מים + ראש המערכת  .ז

לן לבדוק את התאמת לחץ  לפני תחילת העבודה על הקב  -בדיקת נתוני מקור מים 
ו תוכננה  המים הדינאמי בפועל בנקודת החיבור לרשת ההשקיה לנתון על פי 
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המערכת, על כל סטייה מהמתוכנן יש להודיע למפקח לפני הביצוע, ולקבל את  
 הנחיותיו. אין להתחיל כל עבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. 

וני, מד מים, משחרר אוויר,  : ברז אלכס פרט חיבור למקור המים יכלול בין היתר
 המתאימה לקריטריונים של מחלקת המים ברשות המקומית.   

צינור המחבר את 'פרט החיבור למקור המים' לרשת המים העירונית יהיה צינור  
, ובקטעיו האופקיים יהיה טמון בעומק   4427לפי ת"י  PE100 16פוליאתילן  דרג  

 ס"מ.  50
 ס"מ לפחות.  30התחברות להידרנט תבוצע בגובה 

 
ו/או בכתב  ראש המערכת יסופק ויותקן בארון הגנה כמפורט בפרט ראש המערכת  

 הכמויות. 
המערכת   לראש  ההשקיה  צנרת  חיבור  חיבור,  אביזרי  אביזרים,  כולל:  המחיר 

)שחור( תוצ'    7)האביזרים לחיבור בין מקור המים לראש המערכת יהיו מסוג סדרה  
ם אחרי ראש המערכת יהיו סדרת הקו האפור  "פלסאון" או שווה ערך. האביזרי

ערך, אספקה   שווה  או  "פלסאון"  העבודות  תוצ'  וכל  ומכסה  הגנה  ארון  והתקנת 
 המפורטות הדרושות, כגון חפירה, התאמה לגובה נדרש וכו'.

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום ראש, צורת  
 נית השקיה התכנון במידת הצורך. הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו בתכ

ירוני יורכב מחוץ לארון ראש  ראש המערכת יחובר לקו אספקת המים. מד מים ע
 המערכת.           )מד מים עם פלט חשמלי יורכב בתוך ארון ההגנה(.

 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ויאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. 
 ם ייקבעו עפ"י פרט בתכנית.סוג אביזרי הראש וסדר הרכבת
היר לצינור גמיש. בסוף ראש   עם אביזר חיבור מ  3/4בכל ראש יורכב ברז כדורי "

 מערכת יורכב פקק. 
 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש. 

ביציאה מהמגופים יורכבו רקורדים ואחריהם צינורות המורכבים אנכית כלפי מטה  
מח )ועשויים  קשיח  לצנרת   P.V.Cומר  חיבורם  השטח  לפני  מתחת  ויורדים   )

 .  90˚די זווית     ההשקיה יבוצע על י
מגופים הידראולים יורכבו אנכית לפני הקרקע. מגופים הידראולים יהיו  עשויים  

 ברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית.  
 מש. יהיו מוגנים מקרינת ש  P.V.Cאביזרי 

במאוזן לקרקע  מסנן כניסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה, המסנן יורכב  
 (. 1, " 1.5, "2ויכיל מורה סתימה )קוטר " 

עם   ובתיאום  במקום  התנאים  עפ"י  תיעשה  המערכת  ראש  הצבת  מיקום  בחירת 
 המפקח.  

הראש יותקן בארון הגנה לפי תכנית או בכתב הכמויות. יש להשאיר מקום להתקנת  
 ס סולונואידים בעתיד. פ

א משוריין  פוליאסטר  עשוי  מודולרי  הגנה  גארד'  ארון  'בלום  וברקים  למים  טום 
 תוצרת אורלייט" או שווה ערך. מיקומו הסופי יבוצע לאחר תאום עם המפקח. 

)אינסרטים(   לכך  המיועדים  למקומות  מחוברות  תהיינה  התמוכות  ההגנה  בארון 
יצוע חיבור התמוכות. גודל ארון ראש המערכת  בארון ולא יעשו קידוחים נוספים לב 

 ש המערכת, כוון פתיחת הארון יקבע בשטח ע"י המפקח.יהיה בהתאם לאביזרי רא
כך   המערכת,  ראש  למידות  יתאימו  הארון  שמידות  אחריות  חלה  הקבלן  על 

ס"מ לפחות. במידה  שמידות ראש המערכת    15שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר  
מ גדולות  על  יהיו  ביניהם  שילוב  ע"י  יותר  או  ארונות  שני  יותקנו  הארון,  מידות 

ון הקבלן, הכל כלול במחירי היחידה.  הארון כולל מנעול דגם מסטר לדלתות  חשב
 הארון.    

 הארון יהיה עילי ויותקן בסמוך לקיר בנוי או גדר הכל בתאום עם המפקח מראש. 
 הארון יונח ויחובר על סוקל. 

 )בסיס(: הוראות התקנת סוקל
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סוקל  ס"מ, ברוחב ובאורך מתאימים למידות ה  50חפירת בור בעומק  .1
 ויישור/פילוס האדמה בתחתית.

הנחת הבסיס )הסוקל( בקרקעית הבור, ייצוב ע"י מעט אדמת מילוי בצידי   .2
הסוקל ופילוס )הכרחי(. הערה: במידה והסוקל לא מיוצב יש להשתמש  

סת כבלי פיקוד ובקרה וקיבועם  בבטון לייצוב הרגליות שבצידי הסוקל. הכנ
 במקום המיועד לכך בבסיס.

על גבי הבסיס )סוקל( וחיבורו ע"י ברגים. חיבור ראש המערכת   הנחת הארון .3
 לארון 

חיבור צנרת לראש המערכת ובדיקת פילוס הארון. מילוי חלל הבסיס והבור   .4
באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפזר את האדמה באופן אחיד ובמקביל,  

וק  ל צידי הסוקל וזאת כדי למנוע הידוק רק בצד אחד. יש להקפיד על היד מכ
 אחיד מכל צידי הסוקל.    

 
 מחשב  .ח

כגון   תקינה  להפעלה  הנלווים  האביזרים  וכל  המחשב  את  כולל    –המחיר 
)בהתאם   לעמוד תאורה  חיבור  או  סולרי  פנל  והתקנת  נטען  , מצבר  סולונואידים 

המחשבים    –ת יעשו על ידי חשמלאי מוסמך  לנדרש בשטח(. כל העבודות החשמליו
 יכללו את כל ציוד התקשורת האלחוטית, חיבור ראש/י המערכת באופן מושלם. 

ו ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו  , בהתאם  אחריות  הרכבת המחשב תעשה על 
 לדרישות המפורטות בנספח התחזוקה 

יורכב בארון הגנה אטום למים תוצרת "אורלייט" או שוו ה ערך. הארון  המחשב 
 יעוגן על יציקת בטון ו/או בצמוד לארון הגנה של ראש המערכת.

  50שרוולים מפוליאתילן בקוטר    3מחוץ לארון ראש המערכת ביציקת בטון יוכנו  
הכבלים המתאימים יש לאטום את השרוולים בסיליקון כדי    מ"מ )לאחר העברת

 למנוע חדירת בעלי חיים(.  
 ת עיריית אילת. כל זאת יבוצע בהתאם להנחיו

, כל צינור יסומן בצבע אחר  10דרג    מ"מ   8צינוריות פיקוד הידראולי תהיינה בקוטר  
צינורית אחת    –)לכל הפעלה יהיה צבע שונה( כמו כן יש להבטיח צינוריות רזרבים  

 לכל ארבע צינוריות פיקוד. 
אין לבצע חיבורים מת  לצינוריות.  רפויות והמחברים יתאימו  יהיו  חת  הצינוריות 

 לאדמה. 
 מפורט במפרט זה. אם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד, היא תבוצע כ

המערכת תכלול את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה, תקשורת בין היחידות  
בשטח לרבות שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל על פי תוכנית  החשמל  

 או בהתאם להנחיות המפקח. 
 ור לחשמל קבוע או עמוד תאורה ע"י חשמלי מוסמך.  העבודה כוללת חיב

פס  סולונואידים על  הרכבה  והמחשב,  למגופים  חיבור  גם  כולל  המחיר   :
סולונואידים הכלול במחיר היחדה, הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב, הכל  

 בתאום עם המפקח. 
קרת  במועד סיום התקנת המחשב יש לבצע מיידית אינטגרציה מול מנהלת מרכז ב

 השקיה 
 

 טפטוף  .ט

ה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזרי
 כאן.

 מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פרישת הצנרת,  

 הכל בהתאם לנדרש.  –הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  
 הטפטפת בין    מ"מ ספיקת 16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף מווסת בקוטר  
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ליטר/שעה, בצבע חום, הטפטפת אינטגרלית מתווסתת בצינור אלא אם    1.6 – 2.3
 צוין אחרת. 

שלוחות טפטפות שיפרסו מתחת לשטחי ריצוף ו/או יוטמנו בחול הים ליצירת בתי  
שחלו בצינור שרשורי עטוף בד גאוטכני  גידול לחים לשורשי העצים / דקלים, יו

 מ"מ.  75בקוטר 
יות, והעצים/דקלים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(, אך לא  בכל השיח 

 באותה ספיקת טפטפת.  
חיבור צנרת הטפטוף לאורך שלוחת צינור הטפטוף יבוצע על ידי מחבר הברגה  

מחברים שאין להם  תוצ' "פלסאון" או שווה ערך. אין להשתמש במחברי שן ו/או 
 תו תקן ישראלי.

ם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף עומקי  הקווים המובילים יונחו בהתא
חפירה לצנרת. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שמצויין  

 ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה.      30בתכנית ויונחו בעומק 
מ"מ    20מ"מ,  25מ"מ,   32מ"מ,  40קוטר  שלוחת טפטוף שתחובר לצנרת פ.א ב

 "פלסאון" או שווה ערך.  T, אביזר החיבור יהיה מ"מ 16ו/או  
 אין להשתמש באביזר רוכב מכל סוג שהוא. 

 מ"מ ומטה.     50אביזר רוכב יותקן רק על צנרת לקווים מחלקים ומנקזים מקוטר 
לקו המחלק   יש לשטוף צינורות מחלקים, לאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף

 ולשטוף. לאחר מכן לחבר לקו מנקז ולשטוף.  
 יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש. 

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או  
רות של צינורות מחלקים  במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אח

 יפול הצינור. ומנקזים יסתיימו במצמד+ פקק ולא בק
או שווה ערך, עשויה     "RAIN"פרטים מוגנים בבריכת הגנה ומכסה תוצ' חב' 

ס"מ  מינימום. האביזרים יהיו מעוגנים   30מחומר תרמופלסטי הבריכה בקוטר 
 ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון.

 ץ כחומר מנקז. בתחתית הבריכה תונח שכבת חצ
הצינור והידוקו ע"י סופית   קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה

 בלבד.
 ס"מ מצוואר השורש של הצמח.  5הטפטפת תונח במרחק שלא יעלה על 

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם    –בשיחים 
 צוין אחרת.  

תיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא  קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויס 
 חזרות. 

חו ע"פ התכנית בסגול )לסירוגין( או ע"פ הנחיות המפקח לפני  הטפטפות יונ
 הביצוע. 

המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל חצי המרחק בין הטפטפות  
 בשלוחה. 

ביתדות  פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות ייוצבו  
 ברזל מגלוון 

מטר. )אלא   2.0יצבים סטנדרטים, כל  ס"מ או ע"י מי   40באורך    Uמ"מ בצורת    6
 אם צויין אחרת(. 

מדרוניים   שורת    –בשטחים  מעל  הגובה,  לקווי  במקביל  יונחו  הטפטוף  שלוחות 
 שיחים. במידה והשלוחות ונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

עץ  יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לתוכנית. מסביב לכל    –  לעצים/דקלים
בקוטר   טפטוף  מצינור  טבעת  שבין    16תונח  בספיקה  כמות    2.3  –  3.8מ"מ  ל/ש 

הטפטפות לכל עץ/דקל תתבצע בהתאם לתכנית וכתב הכמויות. הטבעת תקיף את  
 יתדות כנ"ל.    3  -ס"מ מהגזע. כל טבעת תיוצב ב 30העץ במרחק  

 טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים בשטח. ביצוע ה 
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ים/דקלים שיפרסו מתחת לשטחי ריצוף ו/או יוטמנו בחול הים  טבעות טפטוף לעצ 
בד   עטוף  בצינור שרשורי  יושחלו  הים,  בחוף  ונטיעות  קיימים  עצים/דקלים  כולל 

 מ"מ.  75גאוטכני בקוטר 
בתכנית או בשטח    מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף ייקבע 

 ע"י המפקח. 
בתח יעבור  לא  המחלק  הקו  במרחק  תוואי  לגומה  מחוץ  אלא  הגומה  ס"מ    30ום 

מ"מ בצבע    16מינימום, הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול, וממנו יצא צינור עיוור  
לצינור   העיוור  הצינור  חיבור  הטפטוף.  לטבעת  ויחובר  שרוול  בתוך  לגומה  חום 

יהיה על ידי מחבר הברגה תוצ'  "פלסאון" או שווה    המחלק או לטבעת הטפטוף 
 להשתמש במחברי שן ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי.  ערך. אין

 
 סיום עבודה .י

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו  
 בשטח בזמן הביצוע. 

מקווי   קו  בכל  המערכת  בראש  מים  לחצי  לבדוק  ראשון  יש  בממטיר  ההמטרה 
לת הקו ובסיומו. יש להעביר למפקח  ובממטיר אחרון, בכל קו מקווי הטפטוף בתחי

 רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספר קווי ההשקיה וההפעלות. 
ושיוכו    + ברז  מספר  הכולל  מעודכן  לוח הפעלה  לתלות  יש  ראש המערכת  בארון 

 שיטת הלימינציה  לאיזור בגן, דף לוח ההפעלה יודבק בניילון ב
ביצוע "לאחר  תכניות  חשבונו  על  להכין  הקבלן  )על   "AS MADE  ע"ג שיוגשו   )

התת   הצנרת  את  גם  יכללו  התכניות  חשבונו.  על  הקבלן  שיכין  מדידה  תכניות 
 קרקעית )ראה פרוט בהמשך(.

את כלל המסמכים הנדרשים  בנוסף לכך באחריות הקבלן למסור למזמין העבודה  
המ לדרישות  לרבות  בהתאם  התחזוקה  בנספח  של  פורטות  אחריות  תעודות 

)כעלי תעודת אחריות(: מחשבי השקיה, סולונואידים, משאבות  המוצרים השונים  
 וכו' 

וע"ג   מודפס  )בעותק  פורמט    CDהתכניות  אוטוקאד  ותעודות  DWG) בתכנת 
 יום אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר.   14האחריות תימסרנה למזמין  

 א יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. הקבלן ל
יום(, על הקבלן לכסות את הבורות והתעלות   90)  על הגינון  יום תקופת האחזקהבס

 שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. 
על   ואחריות  והאוטומציה  הביצוע  ההשקיה  מערכת  ואבזרי  מרכיבי  בהתאם  כל 

 המפורטות בנספח התחזוקה   לדרישות
 

 ( AS MADEתכנית עדות ) .יא

אמור בתנאים הכללים, על הקבלן להגיש למפקח בסיום העבודה  מבלי לגרוע מה
(,  כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע כולל  AS MADEתכנית עדות )

מוסמך.  מודד  ע"י  שתעשה  טופוגרפיה,  הנחיות    קווי  פי  על  תתבצענה  תכנית 
 ובנספח התחזוקה למפרט זה.   שךהמפורטת בהמ

 )תכנת אוטוקאד(  DWGובץ התכניות תוגשנה בעותק מודפס ובק 
 ליטר(   10יש להקפיד שהפלט חשמלי מוגדר נכון.)בד"כ  

תוכניות העדות יכללו בנוסף על הדרישות המפורטות בנספח התחזוקה גם הגשת  
 הנושאים הבאים: בהגשת התוכנית נדרש להוסיף את תכנית להשקיה אחר ביצוע,  

מים + קוטר שבוצע  יש לציין את המיקום המדוייק של מקור ה   – מקור מים .1
 ר/דרג  וכן סימון תוואי צנרת ראשית המובילה לראש המערכת כולל קוט

 יש לציין את המיקום המדוייק שבוצע ראש המערכת      – ראש מערכת .2
יש לסמן את עמוד התאורה שאליו חובר מחשב ההשקיה +    – מחשב השקיה .3

סולרי יש  מיקום השרוול מראש המערכת לעמוד התאורה )במידה ובוצע פנל 
 לציין זאת בתכנית( + דגם מחשב ההשקיה  
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יש לציין את מיקומם המדויק של שרוולי    – שרוולי השקיה/שוחות ביקורת .4
ההשקיה/שוחות ביקורת שבוצעו. יש לציין בשרוולי השקיה קוטר+דרג/סוג  

השרוול וכמות שבוצעו בפועל,  יש לציין קוטר וכמות שוחות הביקורת  
 שבוצעו בפועל    

יש לציין את צנרת ההשקיה שבוצעה בפועל לפי קווי    –י טפטוף ראשייםקוו .5
 לציין את קטרי הצינורות שבוצעו.   הפעלה, יש

יש לציין בכל ערוגה מהי כמות )מ"א( צנרת הטפטוף    –צנרת טפטוף  .6
שבוצעה, מרווח טפטפת לאורך הצינור, ספיקת טפטפת שבוצעה, טבעות  

 ת וספיקה לכל עץ  טפטוף לעצים יש לציין כמות טפטפו 
ה את  יש לציין בכל ערוגה את מס' קו ההפעלה המשק   –ערוגות צמחים .7

 הערוגה לפי ביצוע בפועל  
בכל ערוגה יש לציין את מיקום הקו המחלק/קו     –קווים מחלקים ומנקזים  .8

 מנקז שבוצעו בפועל וכן יש לציין את קטרי הצינורות שבוצעו בפועל       
 

 

 גינון ונטיעות 41.02
 

 כללי  .א

והמפרט המיוחד המצורף.   פרט טכני מיוחד שלהלן מבוסס על מפרט הבינמשרדימ
על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרטי טכני  
מיוחד. סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכני מיוחד זה והוא  

 נון והשקיה. לעיתים שונה או נוגד את המפורט במפרט הכללי לעבודות גי
צו התחלת העבודה, לאישור המפקח,     יום ממועד 14על הקבלן להגיש בתוך 

רשימת משתלות לרכישת העצים /דקלים השונים. כל העצים והדקלים ירכשו  
         מיידית ויישארו במשתלות הגידול עד שיגיע זמן הנטיעות בשטח.                                                          

לנטים / קקטוסים וכו' יוזמנו מראש  בנוסף לכך כל הצמחים מיוחדים כולל סקו 
 ויגודלו על יד משתלות הגידול להבטיח שיהיו מוכנים למועד הנטיעה בשטח 

 
 מתקנים קיימים .ב

הקבלן לא יפגע בעצים וצמחים קיימים באתר, אותה הורה המפקח / פקיד היערות  
על זה  לצורך  פגיעה.  מכל  תחילת    לשמור  לפני  המפקח  עם  פגישה  לתאם  הקבלן 

עבודות ההריסה חלק  ת באתר.העבודו במהלך  שיהרסו  קיימות  ערוגות  לכך  בנוסף 
הצמחים / סקולנטים / קקטוסים יעתקו לערוגות חדשות ו/או קיימות, הכל בתאום  

 . עם המפקח
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות  

 הוראות המפקח ו/או רשות מוסמכת.  ל
באחריות הקבלן לקבל מידע על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת העבודה. ניתקל  
דיחוי   ללא  מיד  כך  על  יודיע  ובאקראי  העבודה  במהלך  קרקעי  תת  במבנה  הקבלן 

ויתא באתר  אופן הטיפול במתקן למפקח  על  בכתב  הוראות  עמו המשך העבודה  ם 
 הנדון. 

 
 סימון .ג

ג את  עם  יסמן  הקבלן  ונטיעות:  שתילה  ולפני  הקרקע  והכנת  הגן  אדמת  פיזור  מר 
צמחים   קבוצת  את  בשטח  יסמן  ולכן  יתדות,  ע"י  עצים  לנטיעות  המיועד  המקום 

 בהתאם לתכנית. 
 לפני אישור המפקח. הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות הנטיעה 

 כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור המפקח בשטח.   
 

 צוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה שלבי בי .ד
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 ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן.  .1
מקור וסוג אדמת הגן לפני הבאתה לאתר. כולל תעודות מקור של כל תוצאות   .2

 בדיקות הקרקע. 
 התחלת ביצוע הכשרת הקרקע .3
 מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.  לפני כיסוי .4
 ם ובספיקות מתאימות. בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מי .5
 גמר הכנת קרקע כולל זיבול השטחים.  .6
 אישור לעצים ולסוג השתילים. .7

 
 הכשרת הקרקע כללי  .ה

עיבודי קרקע   זיבול,  גנני,  יישור  כוללות:  ושתילה  לנטיעה  עבודות הכשרת הקרקע 
 ויישור סופי. 

בסעיפים   המפורטות  העבודות  כל  את  כולל  הכמויות  בכתב  הכשרת הקרקע  מחיר 
( טיוב קרקע בשטחי שחיות  הבאים  גן(.  נפרד    –למעט אדמת  בסעיף  יופיע  רק אם 

 בכתב הכמויות. 
יש לקבל אישור המפקח לניקוי השטח לפני מילוי אדמת גן. הקבלן יציג למפקח בכתב  

 נן לקבלת אישור מוקדם לתחילת העבודה. את סדר העבודות המתוכ 
לא יהוו בשום מקרה    פיצול סדר העבודות או העבודה על פי הסדר שיקבע המפקח

הזמנים   לוח  לשינוי  עילה  יהוו  לא  וכן  היחידות  במחירי  שהיא  כל  לתוספת  עילה 
 לביצוע והשלמת העבודות. 

גן   אדמת  של  ותשלום  ההפרש    –מדידה  לפי  בחישוב  נטו  מ"ק  רומי  המדידה  בין 
התשתית לרומיים סופיים או לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן  

 פי שנמצא על פי מדידות שיבצע המפקח )ממוצע המדידות(. בעובי כ 
 

 אדמת גן . ו

לפני הבאת אדמת הגן מסוג חול גינון אילת לשטח יש לקבל אישור על מקום אספקת  
לבורות נטיעה לעצים ו/או דקלים כולל אזורים  אדמה זו מיועדת    –האדמה וטיבה.  

 מוגבהים לעצים ודקלם בלבד.
 ית המסופקת לאישור אגרונום הפרוייקט והמפקח. יש להביא דוגמה מהאדמה הגננ 

של   מעומק  להיות  צריכה  המובאת  מעומק    1.0האדמה  יותר  לא  אך  מ'    2.0מטר 
חד שנתית ורב   למניעת קבלת אדמה מובאת משובשת בזרעים ובפקעות של עשביה
 שנתית. האדמה תראה אחידה במראה מישוש ותהיה מפוררת היטב.  

קוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית ו/או  פיזור האדמה יעשה לאחר ני
  1.0ס"מ בבורות השתילה לעצים בעומק של    40כל פסולת אחרת, בעומק מינימלי של  

 ר.מ' לפחות או לפי הנחיות אחרות שינתנו בשטח האת
עומק אדמת הגן יקבע לאחר בדיקת הקרקע של האדמה המקומית הקיימת באזורים   

 המיועדים לשתילה. 
יב רטובה או אחרי גשם בתקופה של  לא  פיזור כשהאדמה  ירידת    5וצע  ימים מעת 

 הגשמים או שהקרקע רטובה מהשקיה. 
  8  -בשטחים בהם מיועד דשא יש להקפיד שגובה סופי של אדמת הגן יהיה נמוך ב  

 ס"מ משפת אבן השפה. 
נחיות  ערוגות מוגבהות בנויות מילוי הערוגה יבוצע במצע טוף דק גרוס על פי פרט,    ה

 המפקח . 
 

 בדיקות קרקע לאדמת הגן .ז

הדגימות   על  שהובאו,  מערמות  באתר  וכן  האדמה  במקור  תבוצענה  הבדיקות 
 המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם המדויק.

מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור    400לכל מנה של    3ו  מספר הדגימות הנדרש הנ
יילקחו באקראי  הקרקע  הקיים בשטח ואחת מהערמות שהובאו לאתר. הד גימות 
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ממספר מקומות, לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה. פיצול הדגימה במעבדה לא יהיה  
משרד  של  שדה  שרות  במעבדה  תבוצענה  הבדיקות  הנדרש.  הדגימות  מס'  במקום 

 או במעבדה מורשית אחרת. החקלאות 
ברור   בתעודות  הכיתוב  כשכל  למפקח,  ימסרו  הקרקע  בדיקות  של  מקור  תעודות 

 לחלוטין.   וקריא
, גיר כללי וגיר  PHהפרמטרים לבדיקות הקרקע: הרכב   מכני, שיעור % האבנים,  

פעיל, מוליכות חשמלית, תכולת חנקן, תכולת זרחן, תכולת אשלגן, תכולת כלורידים,  
 נתרן חליף, תכולת סידן + מגנזיום. בדיקת 

חשבונו,    אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל
 הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא תוספת מחיר.

עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם  
 הבדיקות וכל האמור לעיל.כל תוספת בגין 

 
 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי, יש לבצע סקר קרקע באתר לאספקת האדמה. 

ל והדבר  אבחון  במידה  המבצע   מנוסה  קרקע  סוקר  של  אבחון  נדרש  מתאפשר  א 
כדוגמת   מעבדה  בבדיקות  לאבחון  ניתנות  שאינן  תכונות  להגדרת  במקום  ויזואלי 

 ת חמצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכו'. קרקעות הידרומורפיות, נזז, תופעו
ע"י   המאושר  קרקע  סוקר  ידי  על  למעבדה  מהשטח  יילקחו  והמדגמים  הבדיקות 

 מפקח.   ה
ישירות   הקרקע  סוקר  ע"י  וימסרו  יאושרו  וההמלצות  הקרקע  בדיקות  תוצאות 

 למפקח. 
 

 עיבוד קרקע .ח

ס"מ בשני    30לפני מילוי השטח באדמת גן יש לבצע חריש בקרקע מקומית לעומק  
מעברים  בכוונים מנוגדים באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית  

 גבהים. 
"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר  יישור השטח יעשה ע

 או במגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים.  
מ הגדולה  ואבן  פסולת  מ   5  - כל  תורחק  העבודה  במהלך  תתגלה  אשר  השטח  ס"מ 

 על חשבון הקבלן.  –לאתר אשפה מאושר 
 כלול בסעיף הכשרת הקרקע ואין מודדים ומשלמים בנפרד.  –עיבוד הקרקע 

 
 8-0טוף דק בגודל  .ט

בגודל   דק  טוף  הינו  הגידול  מצע  האדריכלי  הפרט  עפ"י  מוגבהות  יש   0-8בערוגות   ,
וה.         הטוף  להקפיד על טוף איכותי בו אחוז החול נמוך מאוד ואחוז אבני הטוף גב

 יסופק מהמשווק "טוף מרום גולן" או שו"ע.  
 מפקח. לפי הבאת הטוף לאתר יש להביא דוגמא לאתר לאישור ה

בהמשך לאישור הנ"ל, יש לבצע בדיקה במעדה חקלאית עפ"י הפרמנטרים המצורפים  
 מטה.

 8-0טוף דק  –סוג הטוף 
 תכונות:

 )קיבול שדה(  25%תכולת מים כללית 
 גר'/סמ"ק  1.25-1.35                        משקל נפחי                 

PH                                                     7.5-8.0 
 סילט          חרסית           0.2-1          1-4        4התפלגות במ"מ        מעל 

 0.5-1.0%    1.0-1.5%    31-35%   50-55%    14-20%באחוזים                    
 50-55%נקבוביות כללית       

 תאחיזת מים            מתח מים בס"מ       באחוזים 
 18-20%                          0-10יר               קיבול אוו 

 15-17%                        10-50קיבול מים זמינים    
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 20-28%                             50    מי רזרבה               
 בסיום הבדיקה המעבדה תשלח תשובתה ישירות למפקח לאישור סופי.

 ף לאתר. לאחר אישור סופי יסופק הטו
 
 

 זיבול   .י

 
 זיבול ראשוני 

הפרוייקט ואגרונום  הרט"ג  להנחיות  בהתאם  יהיה  לביצוע  המאושר  .  הקומפוסט 
 הקומפוסט יפוזר ויוצנע  לעומק בכל שטחי הגינון.  

מ"ר, בלא קשר לגודל כלי  הצמחים המיועדים    1  - ליטר ל  100כמות הקומפוסט תהא  
 לשטחים אלו.  

 
   אישור הקומפוסט

עליו  להציג  ק קומפוסט בשל ,נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה.  הקבלן יספ
צאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו  אישור  היצרן לטיבו ותכולתו וכן תו

 על חשבונו.  
במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן    41.0.17הדגימות יכללו את דרישות סעיף  

 הרקבת קומפוסט. 
שעות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו   48 -א יוצנע למעלה מקומפוסט שיישאר בשטח ול 

 מהאתר ולספק קומפוסט אחר על חשבונו. 
הוראות בנושא ינתנו    –הקרקע בעת ביצוע הכנת קרקע ובעת השתילה  אין לדשן את  

 ע"י אגרונום הפרוייקט 
 

 נטיעה ושתילה  .יא

 כללי 
 מידות מכלים צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום. 

רשאי לדרוש מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כמו כן רשאי לא    המפקח
התאמה בין גודל שתיל ומיכל, איכות הצמח, גיל,  לאשר   שימוש בשתילים בשל אי  

 מחלות ומזיקים. 
ונוי   גננות  לשתילי  )"תקנים"(  סטנדרטים  הגדרת  חוברת  על  גם  מסתמך  זאת  כל 

 בהוצאת  משרד החקלאות. 
 

 לקראת שתילה/נטיעה ספירת כמויות  .1
הכמויות המצוינות במסמכי מכרז/חוזה הנן אומדן בלבד. לפני הזמנת  

פי גדלי השטחים בפועל,  - ן לחשב את הכמויות הנדרשות עלהצמחים על הקבל 
 ולהתאים את הכמויות הנדרשות בהתאם לכך. 

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי  
 וזה לבין הכמויות הנדרשות בפועל באתר. המכרז/ח

 
 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה   .2

ועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור  ימים ממ  14תוך  (א)
את רשימת   הצמחים  הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי  

 המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים,  
ות שיספקו את השתילים, תוך  הכמויות והערות אחרות, ציון המשתלה/ 

 הבטחה למועד  האספקה הנדרש.
" שצמח/ים   -טיעונים כאלהאם יהיו   -לביסוס טיעוניו של הקבלן  (ב)

מסוימים אינם ניתנים להשגה" יגיש הקבלן למפקח צילומי תכתובת  
 שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. 
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במשתלות  העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי כלל  (ג)
יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך  

 לספק את הצמחים וגודלם במועד זה. המוקדם שבו יהא ניתן
תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז  
על הקבלן  להציג בפני המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו  

ודרישות אחרות )אם ישנן(, אשר יאושר מראש  לפי פרוט גודל, כמות 
 ובכתב בידי המפקח, והנם מובטחים למכרז/ חוזה זה.

כל העצים והדקלים ירכשו מיידית ויישארו במשתלות הגידול עד שיגיע  
                       זמן הנטיעות בשטח. רכישת כל העצים והדקלים טעונה אישור המפקח.                                                

בנוסף לכך כל הצמחים מיוחדים כולל סקולנטים / קקטוסים וכו'  
מראש ויגודלו על יד משתלות הגידול להבטיח שיהיו מוכנים  יוזמנו 

 למועד הנטיעה בשטח 
 

מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה   (ד)
 כפי שיאושר בידי המפקח.  

הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים  בכל מקרה חובת  -
 מפותלת  במיכל.  -תקינה ובלתי

מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה   לבו של הקבלן-תשומת -
פי הביצוע של עבודות הפיתוח   -בפועל ולהתאים  את הכמויות לנדרש על

 באתר.
 

 חים. לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמ
 

 תנאי ומועדי נטיעה  .3

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, בקרקע יבשה או מעט   •
 אך אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.    לחה.   

בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים   •
 הרגישים לקור. 

מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה   •
 המתאימה.  

וח הזמנים המדויק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים,  ל •
ובהתאם לדרישות  מפקח  יוגש בכתב  ע"י הקבלן ויאושר ע"י ה 

 המפורטות בנספח התחזוקה 

תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' תחל ממועד שתילתם כפי   •
בהתאם לדרישות המפורטות בנספח שאושרה ע"י המפקח ו

 התחזוקה 
 
 
 

 גננות ונויסטנדרטים לשתילי 
כינוי הגודל  
 )הסטנדרט( 

 כלי גידול אופיינים  מעל(-נפח הכלי )לפחות

 תבניות ריבוי  סמ"ק לפחות  10 תבנית 

 כוסיות, תבניות תאים גדולים סמ"ק לפחות  100 1גודל 

 או שווה ערך   9כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק לפחות  250 2גודל 

 או שווה ערך  13, עציץ 11קונטיינר   סמ"ק( לפחות  100ליטר )  1 3גודל 

 או שווה ערך  18קונטיינר   ליטר לפחות  3 4גודל 
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 דלי, שקית או שווה ערך  ליטר לפחות  6 5גודל 

 מ' מינימום  1.5דלי או שווה ערך, גובה עץ  ליטר לפחות  10 6גודל 

 ליטר לפחות  25 סוג א'  
ליטר ומעלה )גם שקית(. )ראה   25מיכל 

 שתילים הנחפרים באדמה(

 ליטר לפחות  20 מעולה  7דל גו
ומעלה )גם שקית(.    ליטר  40מיכלי שתילה 

 )ראה שתילים הנחפרים באדמה(

 ליטר לפחות  60 "חבית"   8גודל 
חביות/מיכלים )גם שקית(. )ראה שתילים  

 הנחפרים באדמה( 

 
יבחרו בהתאם למלאי במשתלה/ות כולל איכות העץ,    3עצים בקוטר גזע מעל " 
 מטרת השימוש בשטח.הניראות הויזואלית ו

 תמונות להמחשה. בנוסף לנכתב מצורפות  
 
 
 

 כינוי הסטנדרט
לעצים הנחפרים  

 מהאדמה 

 קוטר גזע
במילימטרים  

ס"מ   20ובגובה 
 מפני הקרקע 

גודל הגוש של  
 השורשים
קוטר/עומק  
 בס"מ מינימלי 

 גובה עץ
 מינימלי בס"מ   

 מספר ענפי שלד 
קבועים מינימלי  
)כולל ענף מוביל  

 דדיים(וענפים צ

  7גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ( 1"- )כמ"מ  38

   ס"מ  250 ס"מ  30

 1לפחות  ס"מ  300 ס"מ  30 מעולה 

  8גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ( 2"- מ"מ )כ 50

 ס"מ  300 ס"מ  40
 1-2לפחות 

 ס"מ  350 ס"מ  40 מעולה 

  9גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ( 3"- מ"מ )כ 75

 ס"מ  50

 ס"מ  40

 ס"מ  350
 2-3לפחות 

 מ ס"  400 מעולה 

  10גודל 
 בגוש 

 סוג א 
 ( 4"-)כ מ"מ 100

 ס"מ  400 ס"מ  80
 3-4לפחות 

 ס"מ  450 ס"מ  50 מעולה 

  11גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ( 5"-מ"מ )כ 125

   ס"מ  450 ס"מ  90

 4לפחות  ס"מ  500 ס"מ  60 מעולה 

 
 " מעל  גזע  בקוטר  כולל    6עצים  למלאי במשתלה/ות  יבחרו בהתאם 

 ומטרת השימוש בשטח.   ית איכות העץ, הניראות הויזואל 
  
 

 בור נטיעה  
בגוש, או שתיל   חציבה. לכל שתיל הנשתל  גם  זה פרושה  חפירה במכרז/חוזה 

של    -חשוף השורשים  מערכת  כל  את  תחוחה  בקרקע  יכיל  שנפחו  בור,  ייחפר 
לאחר   בהמשך(.  ראה  הבור  )מידות  דחיסה  ו/או  קיפול  ללא  ברווחה  השתיל, 

מים בב ימלא הקבלן  כדי לבדוק    15לגובה    ורחפירת הבור  וזאת  לפחות  ס"מ 
חלחול המים  ותקינות הניקוז של תחתית  )הבדיקה תתבצע ע"י המפקח( את  

על   יסלק  הקבלן  העבודה.  להמשך  הנחיה  תינתן  בשטח  התוצאות  לפי  הבור, 
חשבונו מהאתר את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו. המפקח יבדוק  

ור לאתר  שסופקה  הגן  אדמת  להמשך  ק  את  אישור  הקבלן  יקבל  מכן  לאחר 
 בעבודתו. 
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ל'    20לפני מילוי הבור בתערובת אדמה )כולל זיבול בקומפוסט תקני ומאושר  
)בהתאם למפורט   בור הנטיעה  גודל  על  לקבל אישור המפקח  יש  נטיעה(  לבור 

 בהמשך(. 
 

 שתילה בגוש אדמה  
שתיל למקומות  במכלים  השתילים  יפוזרו  הנטיעה  למועד  בעת  תםבסמוך   .

בודדים   שורשים  הגוש.  את  לפורר  מבלי  מהכלים  השתילים  יוצאו  הנטיעה 
ומערכת   הגוש  תקינות  את  בודקים  חדה.  במזמרה  ייגזמו  הגוש  מן  החורגים 
השורשים. במקרה של סלסול שורשים בהיקף הגוש או שורשים מפותלים סביב  

סיפים  מו צוואר השורש הגוש/השתיל פסול. מניחים את השתיל בבור השתילה  
קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(. לאחר השקיה  
גדושה ונחיתת הגוש למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במכל  
למרוח   יש  מעלים,  חשופים  עצים  נטיעת  של  המקרה  במשתלה.  בקרקע  או 

ש כתוצאה  שמולהלבין את הגזע והענפים באזורים החשופים )כדי למנוע מכות  
היצרן   הוראות  לפי  במינון  ערך  שווה  או  "לובן"  מסוג  מלבין  חומר  מקרינה( 

 אחריות הקבלן עד לקליטת העץ ולבלובו המלא. 
 

 ( )שתילה דקלים בוגרים
 ההערות מהוות השלמה לנזכר במפרט הכללי. 

הדקלים חייבים לקבל אישור המפקח. הדקלים יהיו בריאים, שלמים   
ביותר הניתנים להשגה, ללא פגם בגזע או בשורשים,  ומושלמים מהמעולים 

 הגזעים יהיו זקופים ואחידים לכל גובהם.       
 הדקלים יהיו במידות כמצוין בתכנית ובכתב הכמויות. 

ר שתילת הדקל ועד לתחתית   גובה הגזע יחושב במרווח שבין פני הקרקע לאח
 מקום תחילת העלים. -הצמרת 

 היו מזן שיאושר ע"י המפקח.כל התמרים ממין תמר מצוי  י
 אלא אם צויין אחרת .  -כל התמרים ממין תמר מצוי  יהיו מזן אחד "חיאני"  

 תמרים שיש להם שורשי אוויר יאושרו אך ורק באם גובה קטע הגזע שיש בו   
ס"מ והקבלן יאשר בכתב ומראש שהתמר יינטע   30ולה על שורשי אוויר אינו ע 

אוויר יהיה "קבור" באדמה. העמקת הבור   באופן שכל הגזע המכוסה בשורשי
הנדרשת לצורך זה והגדלת כמויות החפירה ותערובת המילוי הם על חשבון  

 הקבלן ובאחריותו . 
הדקלים  איתור העצים ובחירתם הנו באחריות הקבלן בתאום עם המפקח.  

 חייבים לקבל אישור המפקח לפני הוצאתם מהאדמה במקור האספקה. 
קת הדקלים לשטח, יש לקבל מכתב רשמי של מדריך  כמו כן יום לפני אספ

חקלאי לדקלים מטעם משרד החקלאות שהדקלים נקיים ולא קיים המזיק  
חדקונית הדקל האדומה, במידה ולא ימצא מכתב מתאים הדקלים לא ינטעו  

 גינון ויוחזרו למשתלה. בשטחי ה
 

ס"מ,   120X120X120גוש השורשים יוצא מהאדמה במידות של לפחות  -
אם לגודל העץ והוראות המפקח, לפני עטיפת הגוש יש לרסס את כל  בהת

השורשים החשופים בהיקף הגוש בקוטל פטריות מסוג 'בנלט' או שווה  
חיות  ערך באישור ספק הדקלים הריכוז וכמות התרסיס יבוצעו לפי הנ

 היצרן. הגוש יעטף בבד ויקשר בחבל למניעת התפוררותו.  
  - הקבלן ידאג לקשירת העלווה, לא פחות מ  הפרי והעלים היבשים  יוסרו .

 עלים ירוקים ושלמים, באמצעות בד יוטה וחוט ניילון. 10
ענפי הדקל וליבו ירוססו מייד לאחר הנטיעה לאחר שבועיים שוב וכן לאחר  

הראש הוראות השתלן  חודש מהטיפול  לפי  בריכוז  מנדידן  או  בדקוניל  ון 
 ו/או נציג גנים ונוף 

בשטח את המפנה הצפוני של העץ. הסימון על    בעת העקירה יש לסמן -
 הגזע באמצעות פס לבן .  
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הקבלן ידאג לשלמות הגוש ואחזקתו במצב לח באמצעות שקים רטובים,  -
 ממועד ההוצאה ועד לסיום הנטיעה. 

הקבלן יסמן מיקום מדוייק של הבורות המיועדים  הכנה לנטיעה באתר:   -
מרים המיועדים לפתחי  לדקלים ויזמן את המפקח לאישור מיקום זה. ת

 עצים או בקרבת ריצופים יינטעו לפני ביצוע הריצוף. 

יום הנטיעה יתואם בין הקבלן לבין המפקח כדי לאפשר את נוכחותו    -
דקל יחייב אישור   באתר במשך זמן השתילה ועד לסיומה. מיקומו של כל

 המפקח.  
במידו יהיה  הנטיעה  בור  הבורות.  חפירת  המפקח תבוצע  אישור  ת  לאחר 

. מ'. הקבלן יעמיק את הבור בהתאם לביצוע שכבת חצץ גס ו/או  20*2.0*2.0
חשבונו   ועל  הקבלן  ע"י  יסולקו  חפירה  עודפי  התמרים.  נטיעת  העמקת 

 למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית. 

זעים תהיה עם הסימון בלבן בכוון צפון ,זהה לתנוחה במקור  העמדת הג -
 האספקה.  

זקופים   יוצבו  נדרש  הדקלים  כן  אם  אלא  בבורות,  לחלוטין  ואנכיים 
האתר   את  הקבלן  ינקה  העבודה  בסיום  המפקח.  ידי  על  אחרת  במפורש 

 ויסלק את הפסולת מהאתר. 

ץ כבר   יש להעביר את העץ בשעות הלילה הקרירות כשהבור לקליטת הע -
 מוכן.  

 עבודת הנטיעה תבוצע בעזרת מנוף בשלבים כדלקמן : 

אספקת שכבת וחול קוורץ נקי ובלתי מלוח  מילוי מים בתחתית הבור,  -
 ס"מ מעורבת בקומפוסט.  20בעובי  

ס"מ ללא קומפוסט,    20אספקת שכבת חול קוורץ נקי ובלתי מלוח, בעובי   -
 .  בכדי שגוש השורשים לא יבוא במגע עם הקומפוסט

במשך כל תהליך העבודה ינקוט הקבלן בקפדנות באמצעי ביטחון למניעת  
קי הדקל, ע"י ריפוד מקומות קשירה והנפה, כלי חפירה,  פגיעה כלשהי בכל חל

 הנפה והובלה מתאימים.  
הקבלן אחראי למניעת כל פגיעה בדקלים באבריהם או בגושי השורשים בעת  

 ה. ההוצאה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה והנטיע
 

: תחתית כל בור תמולא בתערובת קרקע מיוחדת   בשטחים של קרקע טבעית
ליטר וחול קוורץ נקי ובלתי מלוח. עובי   100בכמות של המורכבת מקומפוסט 

מתחתית הבור. שכבה ראשונה זו תכוסה בשכבה נוספת   מ' 0.3שכבת המילוי  
של חול קוורץ נקי ובלתי מלוח, בכל מקרה לא יעלה יחס הקומפוסט לחול על  

מ' להפרדה מלאה בין שכבת הקומפוסט לבין גוש   0.2לפי נפח. עובי של   1:15
 ם. השורשי

הקבלן יכין לצד הבורות ערמות חול קוורץ כנ"ל ואדמת גן מאושרת ללא  
 למילוי בזמן הנטיעה.   1:1קומפוסט ביחס של 

ס"מ יותר עמוק מאשר במקום גידולו. מילוי הבור   50גוש שורשי הדקל יהיה 
 באדמת גן בלתי מזובלת תוך מילוי מים והידוק. 

ס"מ. מתחת לפני    15גומה יהיה  מ'. גובה פני ה  2.0הכנת גומת השקיה בקוטר  
 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.  30  -קרקע סופיים וגובה הדפנות לא פחות מ

ימים ראשונים  להשקות    10יש למלא את הגומה במים לאחר הנטיעה, ובמשך  
 השקיה גדושה כל יומיים. 

טפטפות   קו  בעזרת  הדקלים  את  להשקות  להתחיל  יש  השתילה  לאחר  מיד 
 המיועד לכך.  

שקיה תבוצע ברציפות מיום השתילה עד לתחילת הגשמים )קו המים יהיה  הה
שעות ותחודש    24  - כל הזמן( במידה וייווצר נגר עילי תופסק ההשקיה ל  פתוח 

 לאחר מכן .
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של   לתקופה  לקליטה  העבודה  שנתייםאחריות  מסירת  בהתאם  מתאריך   ,
 . לדרישות המפורטות בנספח התחזוקה

 
 עצים בוגרים 
גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתוחים, בעל התחדדות ברורה   העץ יהיה בעל

לצמרת. נוף מפותח ואופקי. מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה    מן הבסיס
 ובלתי פגומה. 

בגודל   העצים  לכל  הנטיעה  בורות  הבור    2.0* 2.0*2.0מידות  השתילה  בעת  מ', 
 ימולא באדמת חול אילת מאושרת ע"י המפקח 

 ינון קיימותשתילה בערוגות ג
בהתאם לכתב    2"  –  4רחב למטה וצר למעלה. קוטר גזע "   –מבנה הגזע חרוטי  

 הכמויות.  
" מעל  גזע  בקוטר  בכתב    4עצים  פרוט  עפ"י  הגידול  ואושרו במשתל/ות  יבחרו 

כללי   גובה  פיצול הענפים,  גובה  בית השורשים/גודל מיכל,  גוש  כולל  הכמויות 
 וכו' 

 כונות לעץ שטופח במשתלה לצורכי העברה.כל מידות העץ המצוינות לעיל נ
לה להעברה בגיל מבוגר, יש להכינם להעברה  עצים שלא יהיו מסוג שטופח במשת

תוך הקפדה שגיזום ודילול הנוף יאושר תחילה ע"י המפקח, כנ"ל לגבי גוש בית  
 השורשים קיצוץ מערכת השורשים וכו', הכל עפ"י הוראות המפקח   

ת עצים, גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור  יש למרוח את הגדמים במשח
 בחבלים 

 לקרה ו/או מכת שמש יש לעטוף ביוטה , קרטון וכו'. עצים רגישים 
 עצים שאינם רגישים כנ"ל יש למרוח ב"לובן" או שווה ערך. 

מ גזע  בקוטר  מסוג    3"- עצים  קרקעית  תת  עגינה  מערכת  ידי  על  יעגנו  ומעלה 
 " או שו"עNet Anchor"גנרון 

 
 ומטה  2.5עצים מקוטר גזע " 

סמוכות לעץ, מוט עץ עגול    3  –יש לסמוך העצים בקרקע ע"י מוט עגול תמיכה עץ  
לפני    –מ' בקרקע    0.5מ' מחוטאים. הסמוכות ייטמנו    3.0ס"מ בגובה    8בקוטר  

הטמנת המוט יש למרוח בחומר מגן לאיטום העץ שלא ירקב בקרקע כדוגמת  
'. קשירת המוטות  מ  2.5העל קרקעי יהא בגובה  זפת שחורה או שווה ערך, החלק  

מ"מ בתוכה יושחל    16לגזע העץ יבוצע ע"י צינורית שקופה אלסטית "שטיכמוס"  
 מ"מ.    12חבל מיתר לבן בעובי 
, בשתי נקודות לפחות, בנקודות הכיפוף של העץ ובצורה  8הקשירה תהיה בצורת  

 כזו שהעץ  יוכל לנוע ברוח. 
זיבול + כיסוי עד לפני  ם לבור השתילה ע"י מנוף +  מחיר העצים כולל: הורדת

 הקרקע מחיר עיגון העץ ישולם בנפרד בסעיף מתאים 
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 ( 7ליטר )מס'  50ליטר עד  25עצים ו/או שיחים/סקולנטים ממיכל 
מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  בגובה   2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  

 הכלי הנשתל.   

 
   

  
      

 
 
 

                                                                                     
 

 
                   

                                                  "NET ANCHOR" 
                            

 
:           

            "Net Anchor        "                                                     

                                 .                                          
                                                                              

 :          
3                                ,                                               

                     .      3                                              
                                160      180       (  "           80 .) "   

                    ,                                                 60  "         
       50 "  .       
 

      "             NET ANCHOR "  
3        ,                                       . 
1                                     35, "         2.     
1                                  .)                  (  
3     /                            3 ,              1 '  × 1 '  .                          
4 .                             : 3                                      ,   /      ,  

                 8      , "         150 "  .         ."           "                    
   

                       -  :

1.                               .                                      , 
2.  -                                                   80. "   
3.  .)            (                              ,           ,                           
4.                                                                                  

       .                                              ,                       :
5.  :                 ,                 

 :        8-9      ,3-3.5          ,'  4-6.5      : "        75 "  ×60 "  . 
 :        9.5-11      ,3.8-4.6          ,'  7.5-12.5      : "        75 "  ×75 "  . 

  *                          9-11                           75 "  ×75  "        , 
         10. "   

            
 :           

1  .                ,                                  ,              120°                                        
       ,            30   .                        "   

2  .                               1 '  × 1       '                ,        2                      5        "    
                       .                     -                 ,       120°       .  

3  .         3                          ,         3       .                                                    
                .                                             10  "                       .             3  

                              .                                               
4  .                                                                       . . "                                   
 

:                      
         '                                                                                        ,.             

 
                   
                            -                        " Net Anchor  "  "              ,               3                 , 

           150 "   ,'              8  "                             .9-11                 10  "       "           
                  .     75              "  60-75                 , "          .                               

        ,                                   ,                                   .                     
 
 
 
               :                     .                                                      .                                               

                                                    .                                                                                   
                                                              ,                                            "               .             

                                     "                  .             
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 (  6ל' )מס'    10סקולנטים   וכו'  ממיכל   /שיחים/מטפסים

מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  בגובה   2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  
 הכלי הנשתל.  

 
 (  5ליטר )מס'   8-5שיחים /צמחי כיסוי / סקולנטים   ממיכל 

מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  בגובה   2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  
 הכלי הנשתל.    

 
 (   3+4ליטר )מס'   4-3שיחים /צמחי כיסוי / סקולנטים   ממיכל 

מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  בגובה   2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  
 הכלי הנשתל.    

 
 (    2ליטר )מס'  1שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  

מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  בגובה   2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  
 נשתל.    הכלי ה

 
בהתאם להנחיות משתלת הגידול   שתילת סקולנטים וקקטוסים תתבצע 

 והמפקח 
 

 תקופת הטיפול והאחריות  .יב

לאחר סיור ומסירה סופית של כל מערכות ההשקיה והשתילה, יתחזקם הקבלן על  
 .בהתאם לדרישות המפורטות בנספח התחזוקהחשבונו 

ליף כל שתיל/שיח שלא נקלט  הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויח 
 על חשבונו הוא.  

אחראי   הקבלן  יהיה  הכללי  ובמפרט  לעיל  למפורט  של  גם  בנוסף  מלאה  לקליטה 
 . , בהתאם לדרישות המפורטות בנספח התחזוקהדקלים ועצים בוגרים 

עץ אחר במקומו הזהה בגודל ובטיב    הקבלן ירחיק כל עץ ו/או דקל שלא נקלט ויינטע  
 אחריות נוספת לפי המפורט לעיל. ויחויב בתקופת ה

 
 ( AS MADEתכנית צמחיה אחר ביצוע )  .יג

)  לאחרבהגשת תכנית צמחיה   הדרישות המפורטות  על    בנוסף(,  AS MADEביצוע 
 הבאים: בנספח התחזוקה נדרש להתייחס בהגשה גם לנושאים

בשטח היה שינוי בתוואי ערוגות גינון ו/או   במידה ובעת ביצוע  –שטחי גינון  .1
 מ"ר -יש לעדכן זאת בתכנית, בכל שטח מגונן יש לציין את גודל השטח בדשא, 

במידה ובעת ביצוע בשטח היה שינוי בתוואי ערוגות    – ערוגות צמחים .2
 הצמחים ו/או תוספת ערוגות, יש לעדכן זאת בתכנית 

הדקלים, יש לעדכן זאת בתכנית.  במידה והיה שינוי במיקום נטיעת   – דקלים .3
הדקלים שנטעו בפועל וגודל כל דקל שנשתל גובה גזע וכו'.  יש לציין את סוגי 

בטבלת הצמחים יש לציין את סה"כ הדקלים שנטעו בפועל )בכל סוג דקל  
 תצויין הכמות בנפרד( 

במידה והיה שינוי במיקום נטיעת העצים, יש לעדכן זאת בתכנית. יש    – עצים .4
תאם לחוב'  את סוגי העצים שנטעו בפועל וגודל כל עץ שנשתל בהלציין  

הסטנדרטים של משרד החקלאות, בטבלת הצמחים יש לציין את סה"כ העצים  
 שנטעו בפועל )בכל סוג עץ תצויין הכמות בנפרד(

בכל ערוגה, יש לציין את סוגי הצמחים שנשתלו בפועל, גודל כל סוג   –צמחים .5
  -לחוב' הסטנדרטים של משרד החקלאות, בכל ערוגה צמח שנשתל בהתאם 

 צמח שנשתל יש לציין את כמות הצמחים שנשתלו בפועל  ליד כל סוג
 תקופת אחזקת שטחי גינון לאחר מסירה סופית  .יד
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בנוסף על הדרישות המפורטות להלן, עבודות האחזקה יבוצעו בהתאם לדרישות   ▪
 המפורטות בנספח התחזוקה.

)חדשות(,   ▪ גינון  לערוגות  מתייחסות  בפרוייקט,  הגינון  שטחי  אחזקת  עבודות 
הפרוייקט.             עצים/דקלים במתחם  בערוגות(  )לא  הנטועים  וקיימים  חדשים 

 מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל/שיח שלא נקלט על חשבונו הוא.  

ת גנים פרק  עבודות אחזקת שטחי הגינון מתבססות עפ"י המפרט הכללי לאחזק ▪
 במפרט הכללי לעבודות בניה.  41.5

י הנחיות המפקח בשטח, הנחיות מזמין  עבודות אחזקת שטחי הגינון יבוצעו עפ"  ▪
 העבודה )עיריית אילת(. 

מאופי   ▪ כתוצאה  שידרשו  מיוחדות  עבודות  יתכנו  האחזקה  עבודות  במסגרת 
 חופי רחצה, מזג אוויר וכו'.  –הצמחיה, המיקום 

שאחז ▪ מחוייב  את  הקבלן  ותיתן  ביותר  הגבוהה  ברמה  תהי  הגינון  שטחי  קת 
 השונים  התמורה למבקרים במתחם חופי הרחצה 

 
 

 תמונות עצים וצמחים להמחשה 
 

 כודגמת משתלת ניצן או שווה ערך -עצי ינבוט לבן

            
 11קוטר גזע "ינבוט לבן             9ינבוט לבן קוטר גזע "              6ינבוט לבן קוטר גזע "

 ל'  280במיכל  ל'            מאוקלם 280ל'              מאוקלם במיכל  280מאוקלם במיכל 
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 18ינבוט לבן קוטר גזע "           17ינבוט לבן קוטר גזע "           13ינבוט לבן קוטר גזע "

 ל'  280מאוקלם במיכל           ל'    280ל'             מאוקלם במיכל  280מאוקלם במיכל 
 

 כודגמת משתלת אילן או שווה ערך -עצי ינבוט לבן
 

 
ל',  גובה    60-80במיכל    3.5ל', "   80במכל     4מאוקלם לשתילה, "  3.5"  –  4ט לבן בקוטר גזע " ינבו

 מ'.  2.50פיצול ענפים 
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 משתלת הוכברג או שווה ערך  כודגמת  - עצי צאלון נאה

 
  מ' גובה                כללי   2.5-3.0ל', גובה פיצול ענפים בין    100-120במיכל    5עץ צאלון נאה קוטר גזע "

 מ'  4.0-5.0
 כודגמת משתלת יער או שווה ערך - עצי צאלון נאה

 

 
 " גזע  קוטר  נאה  צאלון  שורשים    6עץ  גוש  קוטר  לשתילה,  מ',                      0.50עומק  מ',    0.90מאוקלם 

 מ',   4.0-5.0מ' , גובה כללי  2.5גובה פיצול ענפים 
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ךכודגמת משתלת אילן או שווה ער - עצי צאלון נאה

 
מ',    גובה    2.5ל', גובה פיצול ענפים    170מאוקלם לשתילה במיכל    5+ "  6עצי צאלון נאה קוטר גזע " 

 מ'   4.5-6.0כללי בין 
כדוגמת משתלת הוכברג או שווה ערך  -עץ תות דולבני קגיאמה 
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עומק      מ',   1.20מהקרקע, קוטר גוש שורשים    10עצי תות דולבני קגאימה עיצוב פולארד קוטר גזע "
 מ',   5.0מ' , גובה כללי  2.5מ', גובה פיצול ענפים  0.80
 
 
 

 כדוגמת משתלת יער או שווה ערך  -עץ בולוסנטוס נאה 

 
מ',                      0.50מ', עומק    0.90מאוקלם לשתילה, קוטר גוש שורשים    4עצי בולוסנטוס נאה קוטר גזע "

 מ',   3.5-4.0מ' , גובה כללי  2.5גובה פיצול ענפים 
 

 כדוגמת משתלת אילן או שווה ערך -עץ צ'טלפת טשקנט
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מ',       גובה   2.5גובה פיצול ענפים  ל',    80מאוקלם לשתילה במיכל    4עץ צ'טלפת טשקנט קוטר גזע "

 מ'  4.0 - כללי כ
 כדוגמת משתלת אביב נוי או שווה ערך -עץ פלומריה חדת עלים )פרח לבן( 

 

     
 מ', גזע ישר ויציב  1.20, גובה פיצול ענפים   1.5"  – 2ם פרח לבן, קוטר גזע " עץ פלומריה חדת עלי

 
 
 
 

 י מורשת או שווה ערך כודגמת משתלת עצ -עצי מורשת סוגים שונים
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 ל'   50במיכל  8ל'                    עץ תות סוגים שונים גודל   25במיכל   7עץ תאנה גודל 

 

 ל'    25במיכל    6-7ל עץ רימון זנים מקומיים גוד   
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 סקולנטים להמחשה 
 

 ל'  25-אגבה רכה מפוצלת ב 
 

 העתקת דקלים  41.03
 כללי  .א

הנותן מענה ומפרט את ההליך הנכון להעתקת דקלים  מפרט זה הינו מפרט כללי  

והבטחת קליטתם בקרקע. ככלל, יש לבחון את התהליך לאור מועד ההעתקה, מקור  

רמים אלו עשויים לשנות באופן כזה או  גו  – הדקלים ומיקום העצים המועתקים  

  אחר את הנחיות הטיפול. לכן, רצוי על התייעצות אגרונומית עבור הליך זה, על מנת 

 להבטיח את קליטת העצים. 

להבטחת איכות העבודה המקצועית )העתקת עצים,    –על ידי הקבלן ליווי אגרונומי  

ועל פי הצורך יידרש ליווי    הגנה ושימור על עצים( בתהליכי פיוח, גיזום נוף ושורשים 

העתקת   לביצוע  מהערכות  כחלק  זה  נושא  לבחון  יש  אלו.  בתהליכים  אגרונומי 

 הדקלים. 

 

 פירוט הטיפול בדקלים מועתקים: .ב

מטר עומק    2מעל גובה   – דקלים גדולים ממשתלה, ממטעי דקלים, או מהגן  .1

יהיו   וקוטרו  במס  1.5גוש האדמה  הנדרש  פי  על  יהיה   גזע   וגובה  מכי  מטר 

החוזה. הקבלן יביא אישור מהמגדל לאישור הזן )במידה ויהיה רלוונטי בהיבט  

התוכניות, וכן אישור מדריך הגנת הצומח לבריאות עצי  חוזה ההספקה( על פי 

 .הדקל מפגעים, במידה והעץ איננו מגיע מאזור הערבה

אם לא נאמר אחרת, העתקת דקלים גדולים תהיה בקיץ מראשית אפריל ועד   .2

 .ית ספטמברלמחצ
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לפני העתקה, יש להקטין את כמות הכפות )העלים(. הכפות הנותרות ייקשרו   .3

לקצר את    ישבדקלים בעלי עלים מנוצים רכים   .מ"מ  4וטר בחבל סיזל דק בק 

יש   מהצמח.  מים  איבוד  להפחית  היא  העלים  קיצור  מטרת  בשליש.  העלים 

העלים   את  החוצה  מבפנים  רדיאלית,  בצורה  העלים  את  הנותרים,  לקשור 

 ולעטוף אותם בבד יוטה.  

ו לנזק  יש לבצע טיפול למניעה והדברת מחלות ומזיקים אשר יש חשד כי יגרמ .4

ולדקלים בפרט. הטיפול למניעת חדקונית הדקל   בלתי הפיך לכלל הצמחים 

ידי האגף להגנת   על  לעת  כי שיפורסמו מעת  ובתדירות  פי הנחיות  על  יבוצע 

 .הצומח במשרד החקלאות

 

 :עתקהמהלך ה .ג

חופרים מסביב למערכת השורשים ומוציאים את העץ עם גוש שורשים ואדמה   .1

מטר. יש לרסס את הלולב והשורשים    1.5  -ת ובקוטר כמ' לפחו  1.5בעומק של כ  

בפני   השורשים  בית  על  להגן  יש  פטריות.  למניעת  כללי  פטריות  בקוטל 

 התייבשות בזמן ההעברה. 

יעות מכאניות. גוש השורשים יעוגן ע"י  בזמן ההעברה יש להגן על גזע בפני פג  .1

ה, הובלה  יש להבטיח כי העמס  .רשת או פלריג מהודק ויושקו טרום העברתו

ופריקת עצי הדקל תבוצע באופן שישמור על שלמות כל חלקי העץ, קליטתם  

 והתבססותם בשטח 

יינטעו תוך   .2 יש להימנע    48העצים  שעות ממועד הוצאתם מהמשתלה/ מטע. 

חמות. בהעברה למרחקים ארוכים יש להקפיד על העברה  מהעברה בשעות ה

 .בלילה

ל, תמר קנרי ואחרים, אם נדרש,  בדקלים קשי קליטה כגון מינים של דקלי סב  .3

במסמכי החוזה, יש להרטיב את הנוף מספר פעמים ביום במשך כששה שבועות  

לאחר השתילה. בנטיעה באקלים חם, מומלץ להשקות במתזים את נוף הדקל  

עמים ביום, על מנת לספק לחות לעלווה. הדבר חשוב במיוחד במינים  פ  3  -כ  

 .הטרופיים והרגישים

ת הבור טרום שתילה. בהתאם למיקום העץ במרחב, העונה  יש לוודא הרטב .4

 .והחשיפה לרוחות, יש לשקול עיגון

באמצעות   .5 השורשים  בבית  ואוורור  לחות  על  להקפיד  יש  הנטיעה  לאחר 

 .ג הקרקע וגודל העץהשקייה מבוקרת, בהתאם לסו

פתיחת הקשירה של העלים תעשה עם הופעת ליבלוב חדש בגידול משמעותי   .6

החורף הקרים, כאשר מתחיל לבצבץ הלולב החדש, ניתן להסיר  ולא בחודשי  

 .את כיסוי היוטה מהעלים או לשחררו מעט ובהמשך להסירו

תקינה   .7 השקייה  מערכת  של  והפעלה  יישום  טרום  העלים  את  לשתול  אין 

 .מבוקרת התואמת את דרישות ההשקייה של העונהו

 .החוזהגודל החוטר, רמת השרשתו, ומקורו, יהיו כנדרש במסמכי  .8

 

 :בור נטיעה לעצי דקל .ד
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מ' ולבצע בדיקה שהקרקע    1.4מטר בעומק    1.8X1.8יש לחפור בור במידות   .1

גודל הבור צריך להיות מעט    -בתחתית הבור מנקזת ומים לא עומדים. ככלל

גד מים  יותר  אם  נטיעה.  טרום  במים  הבור  את  להציף  יש  הגוש.  מגודל  ול 

 עומדים יש לשבור את תחתית הבור באמצעות פטיש מכני. 

עבדה ואושרה על ידי המזמין.  יש למלא את הבור בקרקע מקומית שנבדקה במ .2

 . מנפח הקרקע על פי בדיקה 30%כמות סילט+חרסית לא תעלה על 

, מבלי להסיר את יוטה/פלריג העוטף אותו  יש להכניס את גוש השורשים לבור .3

על מנת להשאיר את גוש השורשים שלם. יש ליישר ולייצב את הדקל. לאחר  

 ף שוב במים.מכן לכסות את הגוש עד לגובה בסיס הגזע ולהצי

  100יש להוסיף לערמת הקרקע המיועדת למילוי בור הנטיעה לכל עץ בנפרד   .4

 חודשים.   -  8"ג אוסמוקוט או ש"ע ל  ק  0.5ליטר קומפוסט בשל מסוג מעולה +  

את הקרקע עם כל התוספות יש לערבב כדי לקבל תערובת הומוגנית ולהחזיר   .5

 .לבור הנטיעה תוך כדי שתילה

ן ההובלה והפריקה של העצים בהתאם למיקום שתילתם  הקבלן יתכנן את אופ .6

 .כך שהעצים יורדו לבור הנטיעה ישירות מהמוביל באמצעות מנוף

 

 

 

 לשימור עצים  הנחיות 41.04
 

 כללי:  .א

מסמך זה הינו מפרט לשימור עצים המבוסס על עקרונות שימור עצים בסביבת   .1

לפעול בהתאם  פיתוח אשר פורסם על ידי פקיד היערות במשרד החקלאות. יש  

 למפרט זה בנוסף להנחיות הפרטניות הניתנות בשטח. 

בהתאם   .2 זה  למפרט  התאמות  ו/או  שינויים  לבצע  בשטח  המפקח  בסמכות 

תחילת  ל טרום  המפקח,  לאישור  יגיש  המבצע  הקבלן  בשטח.  ממצאים 

  - העבודות, את פרטי בעלי המקצועות אשר ידרשו לטיפול ושמירה על העצים  

)מוסמך   מומחה  ומנהל  גוזם  בגובה(,  לעבודה  היתר  ובעל  החקלאות  משרד 

 עבודה.  

במידה הצורך, ניתן יהיה    .בסמכות המפקח לאשר ו/או לא לאשר את העסקתם .3

 .לדרוש החלפת העובדים, מכל סיבה שהיא, בכל שלב, במהלך ביצוע העבודה

מטר    4  -בכל מקרה שיש צורך בבצוע חפירה בסמוך לעצים במרחק הקטן מ .4

 .ן את המפקח ולבצע עבודות עפ"י הנחיותיומהגזע יש לזמ

אין לבצע כל פעילות הכוללת מגע כלשהוא בעץ ו/או חלקיו ) כולל שורשים (   .5

 פיקוח צמוד של המפקח. ללא תאום ו

בכל מקרה של פגיעה בעץ, בין אם בשורשי העץ או בסביבת גידולו הקרובה,   .6

 מומחה המפקח  בשטח לדווח מידית לגוזם ובין אם בנופו, על מנהל העבודה
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 הנחיות פרטניות לטיפול לשמירה על העצים:  .ב

אזור השורשים המוגן בשטח שבו מתבצעת העבודה יגודר באמצעים זמניים   .1

פיתוח   עבודות  פסולת  והשלכת  כבדים  עבודה  כלי  כניסת  למניעת  קשיחים 

ובניין, העלולים לגרום להידוק השטח או לפגיעה מכנית באחד או יותר מחלקי  

פירוט ותיאור סכמטיים בהמשך המפרט(. האופן שבו השטח יגודר   העץ )ראה

 במסגרת תכנית העבודה. המזמין ייקבע ע"י 

לא  .2 המוגן  השורשים  פסולת    באזור  עירום  התארגנות,  שטח  הקמת  תותר 

 ואחסנת חומרים למיניהם או דלק. 

אם לא מתאפשר גידור בתחום אזור השורשים המוגן כאמור לעיל, גזע העץ   .3

עטיפת הגזע ביריעה    -יעה מכנית בשתי שכבות: הראשונה )על הגזע(  יוגן מפג 

צמי שרשוריים,  צינורות  גאוטכנית,  יריעה  יוטה,  בד  כמו:  מכונית  זמנית  גי 

 הצבת גדר כמו איסכורית, פח גלי וכד'.   -וכד'; השנייה )על היריעה( 

בסעיף   .4 )כאמור  העבודה  אזהרה    3-ו   2באזור  שלט  בולט  באופן  יוצב  לעיל( 

 תריע מפני פגיעה בעצים.  המ

ויתאים   .5 העבודות  תחילת  לפני  לשימור  המיועד  עץ  כל  מצב  יבדוק  המפקח 

ואופן העבודה  סוג  פרטני את  ושיקול    באופן  להנחיות אלה  ביצועה בהתאם 

 . דעתו 

 סימון והגנה פיזית על העצים פירוט נוסף:  .6

תחילת   .א בטרם  יסומנו  וכריתה  העתקה  לשימור,  המסווגים  העצים 

לבצע   או  כלשהו  מסוג  רכב  כלי  כניסת  לאפשר  אין  בשטח.  העבודות 

 עבודות בסמוך לעצים לפני סימון סיווגי העצים בשטח. 

והעת .ב הכריתה  מומחה  ביצוע  גוזם  ע"י  רק  יעשה  משרד מאושר  קה 

 החקלאות. 

  1.5עד גובה     כל העצים לשימור יעטפו בפח איסכורית  –הגנה על העצים   .ג

מ' )במידה הצורך ולאור תנאי השטח ניתן לדרוש גם הגנה גבוהה יותר(  

רצוי   על הגזע(.  ישירות  )לא  עץ  לוחות  או  גיאוטכני  בד  גביו שכבת  על 

מ' לפחות מהגזעים על גבי מוטות    5במרחק    לקבע את פחי האסכורית 

ים  ברזל או לחלופין במקסימום הניתן בהתאם לסביבת בסיס העץ. הפח 

 .יוסרו רק בגמר העבודות

עצים   .ד קבוצות  על  ככל    יש   -הגנה  גדולות  עצים  קבוצות  ולבודד  לגדר 

האפשר בכל מהלך כדי למנוע תנועה של כלים כבדים סביב העצים בזמן  

 .העבודות

, יש צורך בהשקייה העצים, טרום העבודה ובזמן העבודות. לאחר ביצוע  ככלל .7

מספר ההשקיה )להגביר או להפחית(    פגיעה במערכת השורשים, יש לשנות את

 מפקח. העל בסיס הנחיות 

עבודת חיתוך שורשים לצורך החפירה בתחום אזור השורשים המוגן תיעשה   .8

בלבד, ובליווי צמוד של גוזם  באמצעות טרנצ'ר, מחפר סילוני או עבודת ידיים 

ס"מ,    3-2מומחה, לתיקון חתכים בשורשים ולטיפול בחתכים שקוטרם מעל  
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ר גיזום,  כולל  משחת  ומריחת  הצורך  במידת  פונגיצידיים  בחומרים  יסוס 

     מטעם הקבלן.  בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי

פרק  שעות. ב  12-לא תותר השארת מקום החפירה או החציבה פתוח יותר מ .9

זמן זה על הקבלן לדאוג לכסות שורשים גלויים בבד יוטה או כותנה רטוב או  

יבשות או פגיעה אפשרית בשורשים החשופים;  בכל אמצעי אחר למניעת התי

אורח,   לעוברי  בטיחותי  מפגע  למניעת  החפור  האזור  ולשילוט  לגידור  וכן 

 .מטעם הקבלן והמפקח האגרונומי בהתאם להנחיות 

ל .10 אחראי  בוצעה    24פחות  הקבלן  להם  שבסמוך  העצים  תקינות  על  חודשים 

ולה אחרת אשר יורה  העבודה, לרבות פעולות אחזקה, השקיה, הזנה או כל פע 

 . מטעם הקבלן והמפקח  עליה האגרונום

 

 איסור ומניעת ביצוע עבודות פוגעניות בסמוך לעצים: .ג

לא  מטר מהעצים, ל  4לא יתבצעו עבודות בכל תחום העצים המוגן, בטווח  .1

 תיאום מראש בכתב עם המפקח. 

 :כל העבודות הפוגעניות הבאות אסורות בביצוע .2

עקירה פירוק וחפירה של יסודות, שבילים ותשתיות אחרות באמצעות   •

 כלים מכאניים ועבודה ידנית.

, תעלות, תשתיות, חפירה  חפירה לכל צורך שהוא כגון: ביסוס יסודות •

 .צורך הטמנת צנרת גינוןבעומק שטחי כגון חפירה ידנית שמתבצעת ל

כל שינוי מפלסי   –פינוי עודפי אדמה או ביצוע עבודות בכף טרקטור  •

 הנעשה בכלים כבדים 

 .קידוח כלונסאות מכל סוג גם לצורך ביסוס מתקנים בחצר •

ס"מ   5גריעה מפלסית של ס"מ, 15שינוי מפלסי בתוספת אדמה מעל   •

 .ומטה

 .ץהעמסה ופריקה של חומרים או ציוד בסמוך לע •

 .הידוק אדמה במהלך עבודות זמניות או קבועות •

על המפקח לאשר בכתב קיומם של מערומים ואזורי פריקה והעמסה בסמוך   .3

לעצים המסווגים לשימור. פעולות אלה עלולות לפגוע בבית השורשים וגם  

של העץ. יש להתחשב בעצים לשימור בעת הפעלת מנופים  בנוף הנמוך והגבוה 

 ועגורנים. 

מטר מבסיס העץ, כגון   4- כל העבודות הפוגעניות בטווח הקטן ממומלץ כי  .4

חפירה, פינוי עודפי אדמה ושינוי מפלסי יעשו לפחות בשלביהם הראשונים  

 בפיקוח צמוד של המפקח. 

 

 גיזום: .ד

בעבודה ולמטרות אחרות יתבצע   גיזום העצים להגבהת נוף כדי למנוע נזקים .1

הוראות הכלליות של משרד  על ידי גוזם מומחה. הגיזום יתבצע על פי ה

 .החקלאות ובהתאם לכל הנלמד והמקובל בקורס גוזם מומחה
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על הגוזם המומחה לקיים לפחות הוראות הכרחיות אלה בכל גיזום שיתבצע   .2

 כולל גיזומי עיצוב ובטיחות שידרשו עם התקדמות העבודה:

כדי להפחית משקל יש לגזום ענפים החורגים מחוץ למסגרת הכללית   .א

 .של העץ

יש לדלל ולהסיר ענפים לפי הסדר הבא: ענפים חולים ויבשים, ענפים   .ב

 .שבורים, ענפים בזווית חדה, ענפים מצטלבים, ענפים עקומים

כל הענפים האלה ייגזמו מבסיסם בלי להשאיר זיזים, החתך יהיה חלק   .ג

כאילו לא   -יפה וללא סדק. עץ אשר השאירו בו זיזים ללא קריעת קל 

 .גזמו אותו

מנוע פצעים גדולים על שלד העץ במקרה של ענפים עבים, יש  מנת ל-על .ד

 .לשקול קיצור ענף והורדת משקל במקום גיזומו מבסיס השלד

 .הגיזום יתבצע כך שהעץ יישאר מאוזן לכל הכיוונים .ה

הוראות המפקח כל חתך בענפים  יש למרוח במשחת עצים על פי  .ו

 .ס"מ50שקוטרו גדול מ  

יקון פגמים/כשלים שנראים רק במבט  יש לתת דגש מיוחד עבור גיזום ת .ז

 .גובה

 

 : השקיה, דישון והגנת הצומח .ה

המפקח   .1 דרישת  עפ"י  ו/או  לעצים  חסר  סמני  יזוהו  בו  מקרה  תבוצע    –בכל 

 . השקית העצים

 והתקנת חיבורי מים לצורך ההשקיה.באחריות המבצע תאום אספקה  .2

ועה עמיד  יש לוודא קיום מערכת השקיה רצוי קבועה. פרט מערכת השקיה קב .3

 יותר מפרט השקיה על פי הצורך.

) כגון שימוש במערכת זמנית בצינור גן, ממטרה ניידת או טפטוף מקובעים על   .4

 גבי צינורות ניידים (. 

ייעשה שימוש במתזים הקבועים   .5 בנוף העץ. מפרטים מדויקים  על פי הצורך 

 יינתנו בעת הצורך ע"י היועץ המקצועי 

ו/או התזה לצורך    לרבות בקר  - האביזרים הדרושים   .6 ,צנרת טפטוף  השקיה 

 .בתאום ואישור המפקח  – השקיה סדירה של העצים 

המפקח   .7 דרישת  ועפ"י  לעצים  חסר  סמני  יזוהו  בו  מקרה  ע"י    –בכל  דישון 

ור איטי על פי הנחיות אגרונום מפקח. לאחר  קומפוסט או לחלופין בדשן שחר

 .יישום הדשן תבוצע השקיית רוויה לעץ

 או הנגועים במזיקים יטופלו עפ"י הנחיית המפקח. עצים חולים ו/ .8

 
 

 תיאור סכמטי: מפרט הגדרת הגנה על אזור שורשים וגזע .א
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 ריהוט חוץ  – 42פרק 

 
 כללי  42.01

מוצרים סטנדרטים של יצרנים כמוגדר בכתב הכמויות  כל מתקני הרחוב יהיו לפי  .א
י פרט אדריכלות. כל  או מוצרים ייחודיים לפי המצוין בתכנית אדריכלית או לפ

המתקנים יובאו ויותקנו לצורך אישור המפקח במתחם לדוגמה, לפני הזמנת או  
ביצוע כל הכמות הנדרשת. אופן הגימור, יהיה לפי מפרט טכני של היצרן. חומרי  

- גמר, הצבע והגוון יהיו לבחירת מפקח. אופן העיגון לפי הנחיות היצרן בבטון ב ה
 כפוף לאישור המפקח.  ולפי הנחיות המפקח בשטח 20

לא יותר סימון לוגו של היצרן על גבי האלמנט, אלא לאחר קבלת אישור מיוחד   .ב
 בכתב מהמפקח . 

 דוגמאות 42.02
 

שבועות מרגע בחירת הקבלן.   6כל הריהוט יוצג כדוגמא למפקח לפני הזמנתו, תוך 
 במפרט זה.  40.04הדוגמאות יוצגו בהתאם למפורט בסעיף 

 
 חוץ/רחובעיגון מתקנים וריהוט  42.03

העבודות כוללות גם יסודות בטון ועיגון ליסודות כמפורט בתוכניות או לפי הנחיות   .א
 היצרן בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט / מתקן. 

ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי    אלא אם צוין אחרת.  20-הבטון יהיה ב .ב
 ישולם בנפרד.  ולאלא יימדד  ,היחידות

ס"מ, ו/או מתחת    10לריצוף )לרבות אספלט( לפחות  ראש יסוד הבטון יהא מתחת   .ג
 ס"מ.   6לפני קרקע גננית )סופית(, לפחות 

יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמצעות תבנית ריבועית מדויקת או עגולה לפי   .ד
 הנדרשות, ופני  הבטון יוחלקו. המידות 

הנח .ה לפי  יבוצע  צוין,  לא  באם  מחייב.  והינו  בפרט  מצוין  הנדרש  העיגון  יות  אופן 
 היצרן ו/או המפקח בשטח בתאום עם המפקח. 

 על הקבלן לאשר את פרטי העיגון עם המפקח טרם תחילת הביצוע  . ו

להנחיות המפקח באתר.  מיקום ריהוט הרחוב יהיה לפי תכנית אדריכלית ובהתאם   .ז
 יש לאשר את המיקומים לפני ההתקנה. 

ריהוט הרחוב   לכל אלמנטי  Shop Drawingsעל הקבלן להגיש על חשבונו תוכניות  .ח
הגשת   לפני  רחוב  ריהוט  יאושר  לא  המפקח.  לאישור  מדף  מוצרי   Shopשאינם 

Drawings . 
 

 שיטת מדידה ותשלום:   42.04
בכ כמצוין  מיוחדים  ואלמנטים  רחוב  למספר ריהוט  בהתאם  ימדדו  הכמויות,  תב 

היחידות שיותקנו בפועל, או יסופקו למחסני העירייה. התשלום כולל הכל כמפורט לעיל 
 וכניות, לרבות, עיגון וביסוס קומפלט. ובת

 
 

  BToBמחופה בפאנל במבוק ואשפתון מחזור עשויה פלדה מגולוונת וצבועה ואשפתון  42.05

 תאור כללי:  .א
מגולוונת  .  האשפתון כולל גוף עשוי פלדה  DLS04האשפתון בהתאם לפרט אדריכלי  

ריהוט    -של חב' "הדס  BToBעם חיפוי בפנאל במבוק  וצבועה בגוון לבחירת אדר'  
רחוב ותשתיות בע"מ "  או שווה ערך. האשפתון יסופק לאתר כמוצר מוגמר עם כל  

 האלמנטים והחיפוי מורכבים.
חומר הגמר הינו תוספת מיוחדת    – הוט רחוב שאינו מוצר מדף  אשפתון זה מוגדר רי

 .Shop Drawingsלפרויקט זה, ועל כן תידרש הגשת 
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 אשפתון מחזור:  .ב
. האשפתון יהיה בעל חלוקה   DLS04.02פרט אדריכלי אשפתון מחזור בהתאם ל 

 תאים עם פתחים מתאימים במכסה האשפתון.  3ל

 חומרים: .ג
ומטופל בהתאם להנחיות בנספח ההגנה  עשוי פלדה  -גוף האשפתון  .1

 מקורוזיה. 
באספקת "קנה קש" או שווה   -BToBחיפוי בפנלים עשויים לוחות במבוק  .2

 ערך.
וחות במבוק במידות זהות בחתך  ייעשה שימוש בל  –לוחות במבוק  (א)

 ס"מ.  2/3
של   בלחץ  טיפול  ע"י  ייעשה  הבמבוק  לוחות  תמיסת    8חיטוי  עם  בר 

    -בוראטס
Boric Acid and Borax Pentahydrate   . 

 יש לבצע שיוף והכנת הלוחות למגע בטיחותי. 
 גימור לוחות הבמבוק יהיה טבעי. 

מליחות גבוהה  , מתאים לסביבה ימית,  UVהחומר יהיה עמיד לקרני  
 ותנאי חוץ. 

  18לאורך   316Lפלב"מ  חיבור לוחות הבמבוק ייעשה על ידי כבל   (ב)
אחד. מספר הכבלים והמרחקים ביניהם בהתאם   לוחות ליצירת פנאל

להנחיות היצרן. יש לייצר את הפנאל בצורה כזאת התאפשר גמישות  
של הפנאל ויצירת חיפוי מעוגל המתאים לקוטר האשפתון. יש לוודא  

החיפוי מותאם לגוף האשפתון בצורה מושלמת וכי גובה החיפוי   כי
ון ייעשה בהתאם  זהה לגובה האשפתון.  חיבור החיפוי אל האשפת

 להנחיות היצרן. 
 עיגון הפנאל אל האשפתון בהתאם להנחיות היצרן.  (ג)
שנות ניסיון לפחות בייצור חיפויים  3על יצרן הפנלים להיות בעל  ( ד)

ה מידה מסוג זה. על היצרן להציג  ולוחות במבוק לפרויקטים בקנ
 דוגמאות לעבודות מסוג זה.

קבלן לוודא כי לחומר  יטופלו בחומר מעכב בעירה. על ה BToBלוחות ה ( ה)
ולקבל את אישורה של יועצת   755מעכב הבעירה נעשתה בדיקה לפי ת"י 

 הבטיחות לחומר מעכב הבעירה.
  ( ו)

 דוגמא: .ד
בודד אשפתון  של  דוגמא  להציג  הקבלן  ו   על  מחזוררגיל  תחילת    אשפתון  לפני 

אלמנטי   כל  את  תכלול  הדוגמא  ריצוף.  במקטע  התקנה  כולל  באתר,  העבודות 
 האשפתון כולל החיפוי. 
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ריהוט רחוב ותשתיות  -קולר דגם "מיקר ברזיית מים קרים נגישה" של חב' "הדס 42.06
 בע"מ" או שווה ערך

 תאור כללי:  .א
לנכים   ונגישה  קירור  גוף  הכוללת  של חברת "הדסמדגם  ברזייה  ריהוט  - "מיקר" 

 רחוב ותשתיות בעמ" או שווה ערך. 
 כל ההכנות עבור הברזייה תבוצענה לפי הנחיות היצרן.  

 
 חומרים: .ב

 גוף הברזייה עשוי בטון אדריכלי בגוון לבן, בהתאם להנחיות היצרן.  .1

 דלת ולחצנים עשויים פלדה.  .2

גוון הפלדה  זיה. אלמנטי הפלדה יהיו בהתאם למפורט בנספח ההגנה מקורו .3
 לבחירת מפקח. 

 
 נתונים טכניים:  .ג

 ס"מ   85ס"מ , גובה     30/99מידות:  .1

 שלושה לחצני שתייה וברזים: ברז שתייה, ברז מילוי במבוקים ולכלבים.  .2

 הברזייה כוללת שוקת כלבים .3

 יש לדאוג בנקודת ההתקנה כי יש ברז עם צינור ½" לפחות. .4

ש לחפור בהתקנה בור חלחול  י  -כוללת פתח איגום לטובת ניקוז הברזיה .5
ס"מ ולמלא בחצץ. הנ"ל בתיאום פרטי   50ס"מ ובקוטר של  80בעומק ש כ
 מים וביוב. 
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  דוגמא: .ד
התקנה   כולל  באתר,  העבדות  תחילת  לפני  ברזייה  של  דוגמא  להציג  הקבלן  על 

  במקטע ריצוף.

 
 
 
 

 חב' "שחם אריכא" או שווה ערךמתקן אופניים דגם "לביא" של  42.07

    ללי:תאור כ .א
מתקן אופניים דגם "לביא" של חברת "אריכא" או שווה ערך. המתקן עשוי פלדה  

      .DLS09לפי הנחיות היצרן ובגוון לבחירת אדר'. בהתאם לפרט  
 

 חומרים:  .ב
 אלמנטי הפלדה יהיו בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה. 

 
 דוגמא:  .ג

הע תחילת  לפני  אופניים  מתקן  של  דוגמא  להציג  הקבלן  בעל  כולל  בודות  אתר, 
 התקנה במקטע ריצוף. 

 



229 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 
 
 
 

 ספסל ישיבה מפלדה ועץ   42.08

 תיאור כללי:   .א
מפלדה וקורות עץ ספאלי. הפרט כולל אופציה     DLS08ספסל לפי פרט אדריכלי 

 של ספסל עם ובלי מסעדי יד בהתאם למצוין בפרטים ובתכניות האדריכליות.  
 

 חומרים:  .ב
 ההגנה מקורוזיה.    הפלדה בהתאם לאמור בנספח כל אלמנטי

או     FLOODשל חברת   CWF-UVקורות העץ יהיו מעץ סאפלי כולל יישום שמן  
 שווה ערך מאושר.  

 גמר וגוון יהיו לבחירת המפקח ויסופקו בשלב הביצוע.
 

 דוגמא:  .ג
כולל כל האביזרים   על הקבלן להציג דוגמא של ספסל עם משענת וללא משענת,

באתר העבודות  תחילת  לפני  ריצוףהנלווים  במקטע  כולל התקנה  סעיף    -,  ראה 
 דוגמאות במפרט טכני זה. 

 
 

 תכניות ייצור: .ד
מדף מוצר  שאינו  רחוב  ריהוט  מוגדר  זה  הגשת  - ספסל  תידרש  כן   Shop על 

Drawings. 
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 או שווה ערך   METALCO"  בייצור  COBRAספסל למקלחת דגם " 42.09

 כללי:  .א
 " דגם  "COBRA ספסל  חב'  בייצור    "Metalco  או יהיה  "  הספסל  ערך,  שווה 

 . קוטר ואורך הספסל בהתאם לפרט האדריכלי.  DLS11בהתאם לפרט אדריכלי 
 

 חומרים: .ב
לוחות עץ ספאלי/ אשה תרמי בגמר טבעי  לבחירת אדר' בחתך לפי פרט   .1

 , מהוקצעים ומחוטאים. DLS11אדריכלי  
 לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה. רגליים ושלדה מפלדה בהתאם  .2

 
 דוגמא: .ג

הק  תחילת  על  לפני  הנלווים  האביזרים  כל  כולל  ספסל  של  דוגמא  להציג  בלן 
ראה סעיף דוגמאות בפרק    -העבודות באתר, כולל התקנה במקטע ריצוף מקלחת 

40. 
 

 תכניות ייצור: .ד
מדף מוצר  שאינו  רחוב  ריהוט  מוגדר  זה  הגשת  -ספסל  תידרש  כן   Shop על 

Drawings . 
 

 קבועותשמשיות חוף  42.10

 תיאור כללי:  .א
וחיפוי במחלצת כפות תמרים  לפי    מגולוונת ובצעוה   חוף  עשויות פלדהשמשיות  

אדריכליים   למסומן  DLS03.01ו     DLS03פרטים  בהתאם  השמשיות  מיקום   .
בתכניות ובאישור המפקח בשטח. החיפוי מורכב מטרפזים עשויים עץ אורן וכובע  

הפלדה    מחופים בכפות תמרים ומעוגנים לקונסטרוקציית מרכזי לשמשיה  שניהם  
 בהתאם למפורט מטה והנחיות היצרן. 

 
 קונסטרוקציה: .ב

הקונסטרוקציה   –  מגולוונת בחום שלד וקונסטרוקציה ראשית מפלדה .1
מורכבת מעמוד ראשי בחתך עגול לרבות פלטת פלדה ואלכסונים לעיגון  

יסוד הבטון , קורת פלדה היקפית וקורות רדיאליות בהתאם לפרטי  
 קונסט'. 

טרפזים עשויים לטות עץ    -מקורות עץ אורן פיניקונסטרוקציה משנית   .2
יעבור טיפול  . עץ האורן DLS03אורן  בחתך ע"פ המצוין בפרט אדריכלי 

 מ"מ.  6מעכב בעירה וריקבון, חיבור  בברגי עץ טורקס 
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 חיפוי: .ג

מותאם לאורך ומידות   -טרפז  מחצלת כפות תמרים לשמשיה .1
י כפות התמרים  קונסטרוקציית הפלדה ומחופה מלמעלה ומלמטה ע" 

באורכים המצוינים בפרט האדריכלי,מניפת המחצלת  מותאמת לקוטר  
. החיבור של כפות התמרים   03DLSהשמשיה לפי פרט אדריכלי  
". יש לוודא כי אין רווחים משמעותיים וכי   40באמצעות סיכות נירוסטה 

 פזים מחופים במלואם. הטר

לפרט אדריכלי   חרוט בקוטר במידות בהתאם  -לשמשיה כובע מרכזי  .2
DLS03  מ"מ מעוכב בעירה וריקבון.   17. מורכב משלוש שכבות עץ לבוד

". יש לשים דגש  40ע"ג העץ יחוברו כפות תמרים ע"י סיכות נירוסטה  
יה  מיוחד לחיבור המחצלות בקודקוד החרוט. חיבור המחצלות אחת לשנ 

 בנקודה זו ייעשה תוך הקפדה מירבית ובהתאם להנחיות היצרן. 
 
 ים:חומר .ד

 בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה.  -אלמנטי פלדה .1

" סעיף  IPE"הנחת משטחי דק עץ    40.10ראה סעיף    -B5קורות עץ אורן פיני   .2
 ז "קונסטרוקציה".  

יאני   המחצלות עשויות כפות תמרים מזן דקל נור/ח  -מחצלות כפות תמרים  .3
מ. בבסיס  ס"  25מ"מ, כל    0.8. כפות המחצלת יהיו קשורות בחוט נירוסטה   

המניפה יהיה חוט כפול. על הקשירה להיות מהודקת ומסודרת, במרווחים  
 קבועים. 

מניפות   הקטיף.  לאחר  כחודש  בשמש  ייבוש  תהליך  עוברות  התמרים  כפות 
בעירה   מעכב  ובחומר  באוטוקלאב,  מוטבלות  המוכנות  ורקבון  המחצלת 

בוש נוסף לאחריו  (. לאחר נכן נפרסות המניפות לתהליך יי755)אנטיפייר תו תקן  
העץ. יועצת הבטיחות לחומר מעכב    יחוברו לטרפז  על הקבלן לקבל את אישור 

 הבעירה. 
 

 תאורה: .ה
אדריכלי   לפרט  בהתאם  מהשמשיות  בתכניות     DLS03חלק  למסומן  ובהתאם 

מתוצרת   ”uplight 24 ring led“האדריכליות יבוצעו עם גוף תאורה טבעתי דגם 
"ORSENSOאם לפרטי החשמל והתאורה.  " או שווה ערך, בהת 

.   לשמשיות אלו יש לבצע דלתית שירות תקנית כולל מנעול אלן בעמוד השמשיה'
וב  האדריכלי  בפרט  למסומן  בהתאם  הדלתית  החשמל  מיקום  לדרישות  התאם 

 והתאורה. 
תבוצע הכנה בקונסטרוקציה  להתקנת גוף התאורה והאביזרים הנלווים בהתאם  

 קח. להנחיות היצרן ובאישור המפ
 

 הרכבה והתקנה: . ו
השמשיה תגיע לאתרכך שכל החלקים מוכנים להרכבה באמצעות ברגים ובהתאם  

 לתכניות הקונסטרוקציה. . לא יותרו ריתוכים בשטח.
 במחצלות כפות תמרים תיעשה באתר בהתאם להנחיות היצרן.  קירוי 

 
 דוגמא: .ז

 ה. רשימת דוגמאות לביצוע" במפרט ז  40.4תבוצע דוגמא בהתאם  לסעיף 
 
 

 תכניות ייצור: .ח
מיוחד  פרט  הינה  הגשת  -השמשייה  תידרש  כן  לאישור    Shop Drawings על 

 המפקח. 
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 מצללות חוף מסנדות   42.11

 תיאור כללי:  .א
אדריכלי   לפרט  בהתאם  עץ  וחיפוי  קונסטרוקציית  עשויה  מרובעת  מצללה 

DLS07.מיקום המצללות בהתאם למסומן בתכניות ובאישור המפקח בשטח  . 
 

 ה:קונסטרוקצי .ב

חיבור בין הקורות יבוצע   -עמודים וקורות עשויים סנדות עץ אקליפטוס .1
 ע"י פינוי מתאים בעץ ומוט הברגה מכני. , 

"י פלטקות פלדה ומוטות לחיבור בין העמודים לקורות.  יבוצעו חיזוקים ע
 יש לבצע שקע בעמודי העץ עבור הפלטקות כך שלא תהיה בליטה. 

אין   -יסוד הבטון יצוק מחוץ לאתרבהתאם לפרטי קונסט'.   -יסוד בטון .2
 לבצע עבודות בטון באזור החוף . 

  20בהתאם לפרטי קונסט'. תותב הפלדה לא יבלוט ויהיה כ  -תותב פלדה .3
 ס"מ מתחת לפני החוף הסופיים ויתאים לקוטר עמוד העץ

 

 חומרים: .ג

 בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה  -  כל אלמנטי הפלדה והפרזול .1

   SPAX 7 X 140סטרוקציה יהיו ברגי פלדה מסוג  ברגי הקונ -ברגים .2
 מ"מ או שווה ערך או כנדרש ומאושר ע"י המפקח.   50מ"מ  עם צוואר 

יהיו ב גוון הברגים  כל הברגים  נספח הקורוזיה.  לפי הנחיות  ציפוי קרמי 
 יהיה לבחירת המפקח.  

יש להציג למפקח  את הברגים לאישור לפני הצביעה ואחרי הצביעה, לפני  
 תקנה. הה

שקען   ע"י  הבורג  ראש  עבור  שקע  כולל  הברגים  עבור  מראש  לקדוח  יש 
 מ"מ.    1ייעודי. עומק השקע יהיה בהתאם לעובי ראש הבורג +  

 מיקום הברגים יהיה בציר מרכזי של הסנדה ובהתאם לפרטי קונסט'. 
"  מעץ אקליפטוס  1.5סנדות בקוטר   -חיפוי בסנדות עץ אקליפטוס  .3

דק לסירוגין על גבי קונסטרוקציית עץ.   בה, צדאפריקאי, מונחות צד ע
ס"מ, בעת ההנחה יש לשמור על   365ל  350אורך הסנדות יהיו בין 

 ס"מ בקצוות .   10הפרשים של עד 
הסנדות יונחו באופן צמוד אחת לשניה, כך שהמרווחים בין הסדנות אינם  

 ס"מ.   3עולים על 
  -SPAXברגי  אמצעותלעיגון והצמדת החיפוי  יש לבצע חור עובר ולחבר ב

 ראה פירוט בסעיף זה. 
טיפול   לבצע  יש   . פשתן  שמן  בגמר  קליפה  וללא  משויפות  יהיו  הסנדות 

ועל הקבלן    755מעקב הבעירה יהיה בעל בדיקה לפי ת"י    במעקב בעירה.
 לקבל את אישורה של יועצת הבטיחות לחומר מעקב הבעירה.

 
 דוגמא: .ד

 דוגמאות לביצוע" במפרט זה.  "רשימת 40.4תבוצע דוגמא בהתאם  לסעיף 
 
 
 
 

 תכניות ייצור: .ה
ביסוס    Shop Drawings תידרש הגשת כולל  כל מרכיביה  על  כל המצללה  של 

 גון  לאישור המפקח. ועי
 

באספקת חב'   WOODLINEעיגון שמשיות בד באמצעות תושבות תוצרת  42.12
 "טרופיקאזה" או ש"ע
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 תאור כללי:  .א
דק במשטחי  בד  שמשיות  לעיגון  הכנה  באמצעות    תבוצע  מרוצפים  ובמשטחים 

תוצרת   פלדה  ש"ע   WOODLINEתושבת  או  "טרופיקאזה"  חב'  באספקת 
 .  DL03ופרטים אדריכליים  ובהתאם לפרטי קונסטרוקציה

 : בטון  יסוד  בתוך  מורכבת משלושה אלמנטים: חלק תחתון המעוגן  התושבת 

 מחבר בין החלק התחתון לעליון:   

  
 משיה: וחלק עליון אליה מתחברת הש

 

 
 

 
התושבת תאפשר  פירוק של החלק העליון ואחסנתו כך שהחלקים הנשארים הינם מיושרים 

 עם מפלס פני הדק/הריצוף ואינם בולטים מפניהם.  
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 חומרים: .ב
.  ההגנה מקורוזיהובהתאם לאמור בנספח   316Lכל אלמנטי הפלדה יהיו פלב"מ  

ולל סוגי ברגים והציפויים  על הקבלן להעביר את כל חומרי התושבת והגימורים, כ
 לאישור מוקדם של המפקח.  

בנוסף, חלקה העליון של התושבת אליו מוכנסת השמשיה יהיה עם חומר מבודד  
לבין   עמוד השמשיה  בין  גלווני  למנוע תא  מנת  על  או אחר  אוקולון  כגון שכבת 

 התושבת. 
 
 

 התקנה במשטחי דק:  .ג
נת הדק. יש לבצע חיתוך  ההכנה במשטח הבטון עבור השמשיה תיעשה לפני התק 

בלבד.   כוס  קידוח  באמצעות  הנדרש  לקוטר  בהתאם  העץ  לוחות  של  מדויק 
 התושבת תותקן כך שתגיע לפני הדק ולא תבלוט מעל.

 
 התקנה במשטחים מרוצפים: .ד

ההכנה במשטח הבטון עבור השמשיה תיעשה לפני ביצוע הריצוף. לאחר ההתקנה  
מינימליים מישקים  על  שמירה  עם  לרצף  לסעיף  יש  בהתאם  ריצוף     40.15, 

 ריצוף ע"ג טיט" במפרט זה.  –משטחים באבן טבעית
 התקנה במשטחי בטון מסורק: .ה

ון. לאחר ההתקנה יש  ההכנה במשטח הבטון עבור השמשיה תיעשה בזמן יציקות משטחי הבט 
משטחי     40.27, בהתאם לסעיף  25DFלבצע סירוק והחלקה במלאצ' בהתאם לפרט אדריכלי  

 ק במפרט זה. בטון מסור
 

 
 תאי הלבשה  42.13

 תיאור כללי:  .א
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אדריכליים   פרטים  לפי  הלבשה  ההלבשה  DLS02.01 – DLS02.04תאי  תאי    .
במבוק   בלוחות  וחיפוי  פלדה  שווה    BToBעשויים  או  "קנהקש"  חב'  באספקת 

 ערך. 
 חומרים: .ב

   -BToBחיפוי בפנלים עשויים לוחות במבוק  .1
  2ה  תת סעיף ב.למפרט בנוגע ללוחות הבמבוק והטיפול בהם רא ( א)

"אשפתון דגם ספנסר מחופה בלוחות במבוק או שווה   42.5בסעיף 
 ערך" 

לוחות    18ות הבמבוק ייעשה על ידי ברגי פלדה לאורך חיבור לוח  ( ב)
ליצירת פנאל אחד. מיקום, סוג ומספר הברגים בהתאם לאורך  
הלוחות והנחיות היצרן. הלוחות אינם זהים ויאפשרו מרווחים  

 צירת מראה כפרי ואותנטי. קטנים ביניהם לי

לפני התקנת החיפוי יש ללטש את כל הפנלים ולוודא כי אין קוצים  
 ץ. בע

להרכבת   ייעודית  מידות  ע"פ  מראש  מוזמנים  להיות  הפנלים  על 
המלתחה.  הפנלים יורכבו כך שהלוחות מונחים בצורה אנכית וללא  

 חלוקות אופקיות. 
 ים של הפנלים באתר.הפנלים יגיעו שלמים לאתר, לא יבוצעו חיתוכ

לפחות בייצור חיפויים   שנות נסיון3על יצרן הפנלים להיות בעל  ( ג)
ולוחות במבוק לפרויקטים בקנה מידה מסוג זה. על היצרן להציג  

 דוגמאות לעבודות מסוג זה.
יטופלו בחומר מעכב בעירה. על הקבלן לוודא כי   BToBלוחות ה ( ד)

ולקבל את  755לחומר מעכב הבעירה נעשתה בדיקה לפי ת"י 
 אישורה של יועצת הבטיחות לחומר מעכב הבעירה. 

הטיפול בכל אלמנטי הפלדה  והפרזול כולל    -סטרוקציה ופרזולקונ .2
הברגים לפי האמור בנספח ההגנה מקורוזיה. גוון צבע הפלדה לפי בחירת  

 מפקח. 

או שווה ערך. טיפול נגד    SPAXכל הברגים יהיו תוצרת   -ברגי עץ  .3
 סעיף מעלה. קורוזיה, בהתאם ל

מש ב דבק מסטיק  בין הפנלים לקונסטרוקציית הפלדה יש להתש –דבק  .4
 או שווה ערך.   P50לאיטום והדבקה 

 
 אלמנטים נלווים ואביזרים: .ג

ספסל עשוי קונסטרוקציית פלדה מחופה בפנלים עשויים לוחות   -ספסל .1
. מידות וגובה הספסל  1. לחיפוי ראה תת סעיף ב. בסעיף   BToBבמבוק 
 למצוין בתכניות. בהתאם 

סומן בתכניות, יש להתקין  ע"פ המ -בתאי ההלבשה הנגישים  -ספסל נגיש .2
 . DLS02.05ספסל נגיש בגובה והמידות המצוינים בפרט 

   -מאחזי נגישות .3
ס"מ,  מידות המאחז    4עשוי נירוסטה , בחתך עגול בקוטר   Lמאחז בצורת  

המאחז    80/80 לתכנית..  בהתאם  המאחז  את  למקם  יש  יעוגן  ס"מ. 
 וות. לקונסטרוקציית הפלדה ויכלול רוזטות עגולות בשני הקצ

   CH035ווים עשויים נירוסטה  בגמר מבריק מדגם 5מתקן עם   -מתלים .4
של חב' "דומיסיל" או שווה ערך. המתלים יעוגנו אל קונסטרוקציית  

 הפלדה. 
לוגו עבור תא ההלבשה יבוצע בהתאם לפרט אדריכלי     -שילוט .5

DLS02.03יהיה עשוי אלומיניום בצביעה בתנור לפי הנחיות   . הלוגו
בנספח הקורוזיה בגוון לבחירת המפקח. מיקום השילוט בהתאם למסומן  
בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח בשטח. עיגון הלוגו יהיה ע"י מוטות  

 הברגה נסתרים  אל קונסטרוקציית הפלדה.  
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לי  ט אדריכדלת הכניסה לתא ההלבשה תהיה בהתאם לפר   -דלת .6
DLS02.02     :ותכלול את האלמנטים הבאים 

ס"מ בהתאם   35הצירים ימוקמו כל  - צירי כנף עשויים פלדה 4 (א)
 להנחיות המפקח. 

בריח פח של חברת "עמישי" או שווה ערך. עבור הבריח יבוצע חריץ   (ב)
 בפרופיל הפלדה. הבריח יעוגן באמצעות  ברגים לקונסטרוקצייה.

מ"מ,  אורך הידית   60/30/6 ך בחת  L  עשויה פלדה  פרופיל  -ידית (ג)
בהתאם לכל אורך הדלת . הפרופיל יעוגן אל קונסטרוקציית תא  
ההלבשה באמצעות ריתוך לכל הגובה. הקונסטרוקציה תגיע אל  
 האתר עם כל הריתוכים הנדרשים, לא יבוצעו ריתוכים באתר. 

 שישמש   Lהידית תכלול פלח פלדה מרותח במרכז פרופיל ה
 כסטופר.  

 או שווה ערך.     LCNשל חברת   1461דגם  -ידראולי מתכוונןסוגר ה  (ד)
 גמר הסוגר נירוסטה מט 

 ההתקנה תבוצע בהתאם להנחיות היצרן. 
 
 

 
 

 הרכבה והתקנה:   .ד
קונסטרוקציית הפלדה של תא ההלבשה תגיע כיחידה אחת לאתר כולל ביסוס  

 בטון לפי פרטי קונסט', לא יותרו ריתוכים בשטח. 
ההל תא  עיגון  ,  לאחר  המפקח  והנחיות  הקונסטרוקציה  לפרטי  בהתאם  בשה 

מעלה.   למפורט  בהתאם  וברגים  דבק   יישום  באמצעות  הבמבוק  חיפוי  יחובר 
האלמנ יותקנו  מכן  לדלת,  לאחר  סוגר  שילוט,  מתלים,  ספסל,  הנלווים:  טים 

 מנעולים וכל המפורט בסעיף זה. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תכניות ייצור: .ה



237 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

הגשת והרכבה   תידרש  ייצור  האדריכלות    תכנית  לתכניות  בהתאם 
כולל דלתות,   יכילו את כל המרכיבים,  והקונסטרוקציה לאישור המפקח, אשר 
   אביזרים ואלמנטים נלווים, אלמנטי קצה ופרזול, ביסוס ועיגון לאישור המפקח.

 אופן מדידה ותשלום: . ו
סוס סטרוקציית פלדה ובי לפי מספר יח' שיותקנו בפועל. התשלום כולל תכנון ביצוע, קונ

בטון, חיפוי, דלתות ואביזרים נלווים, שילוט, אלמנטי קצה ופרזול, הובלה והתקנה, וכל 
 הנדרש לביצוע מלא של העבודה. 

 כלונסאות פלדה אינן כלולות ויחושבו בנפרד. 
 

 
 הדמיית תא ההלבשה:

 
 
 

 :  BToBדוגמה לחומר החיפוי במבוק 
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 ם נגישים תאי שירותים ותאי שירותיתכנון וביצוע של  42.14

 תיאור כללי:  .א
סעיף    .DLS13.2ו     DLS13.1תאי שירותים ותאי משולבים לפי פרטים אדריכליים  

 זה כולל תכנון ביצוע של תאי השירותים והמחברים בין סוגי התאים. 
במבוק     בלוחות  וחיפוי  פלדה  עשויים  השירותים  חב'   BToBתאי  באספקת 

 "קנהקש" או שווה ערך.  
 

 חומרים: .ב

 "תאי הלבשה" במפרט זה.  42.13ראה סעיף  .1

של חב' "עץ ועצה" או ש"ע /   WEATHERTEXחיפוי פנים: חיפוי בלוחות   .2
סעיפים  ראה  -באספקת חב' "סוכית" או ש"ע.  TRESPAחיפוי בלוחות 

 במפרט זה.  40בפרק 

 
  אלמנטים נלווים וכלים סניטריים: .ג

מאחזי הנגישות יהיהו בהתאם למפורט בפרטים   -מאחזי נגישות .1
 / 316Lויהיו עשויים נירוסטה   DLS13.2ריכליים האד

בהתאם למוגדר ברשימת   - מתלים, אשפתון, מתקן סבון, מתקן נייר .2
. כל האביזרים  DLS13.1   DLS13.2האביזרים ובפרטים האדריכליים 

 .316Lיהיו עשויים מנירוסטה  

. על הקבלן להציג  DLS13.1בהתאם למפורט בפרט האדריכלי  -שילוט .3
 לט לפני התקנתו.דוגמה של הש

 "תאי הלבשה" במפרט זה.   42.13ראה סעיף   -דלת .4
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 תכנון וביצוע:   .ד
המופיעים  על הקבלן לבצע תכנון וביצוע של תאי השירותים על דגמיהם השונים  

בתכניות ובפרטי המכרז כפי שמוזכר לעיל, כולל תכנית כללית לכל מתחם  
 העמדה של התאים. 

ת כל הנדרש להבנה מלאה של אופן  הקבלן יכין סט תכניות , אשר יכיל א
 הביצוע, ההרכבה וההתקנה של תאי השירותים.

פוי,  שלד פלדה, חי -סט התכניות יכיל את כל הרכיבים של תאי השירותים כגון
 דלתות, כלים סנטיריים, חשמל, תאורה, סניטציה ואלמנטי קצה ופרזול. 

ור והרכבה  לאחר אישור התכנון שיוגש, על הקבלן יהיה להכין תכנית ייצ
בהתאם לתכנון המאושר ובהתאם לתכנית הקונסטרוקציה לאישור המפקח,  

וכלים  אשר יכילו את כל המרכיבים, כולל מחברים בין תאים, אלמנטים נלווים  
סניטריים, חיבור לתשתיות המים וביוב, כל רכיבי החשמל והתאורה )מתגים,  

 ג"ת וכו'(, ביסוס ועיגון לאישור המפקח. 

 
 נה:הרכבה והתק .ה

תגיע כיחידה אחת לאתר לפי    נגיש/ הרגיל  קונסטרוקציית הפלדה של תא השירותים
 פרטי קונסט'. 

 ביסוס הבטון יצוק באתר ועם תושבות לחיבור יבש של יחידות תאי השירותים.  
 לא יבוצעו ריתוכים באתר. 

  , המפקח  והנחיות  הקונסטרוקציה  לפרטי  בהתאם  השירותים  תא  עיגון  לאחר 
הבמבוק  וחיפוי הפנים באמצעות יישום דבק וברגים בהתאם למפורט  יחובר חיפוי  

ים הנלווים: כלים סניטריים, שילוט, סוגר לדלת,  מעלה. לאחר מכן יותקנו האלמנט
 מנעולים וכל המפורט בסעיף זה. 

 
 דוגמא: . ו

 "רשימת דוגמאות לביצוע" במפרט זה.  40.4תבוצע דוגמא בהתאם  לסעיף 
 

  תכניות ייצור: .ז
ה כולל    Shop Drawings גשתתידרש  מרכיביו,  כל  על  השירותים  תא  כל  של 

סניטריים,   וכלים  נלווים  ועיגון  אלמנטים  ביסוס  וביוב,  המים  לתשתיות  חיבור 
 לאישור המפקח. 

 
 

 ותשלום: אופן המדידה .ח
לפי מספר יח' שיותקנו בפועל. התשלום כולל תכנון ביצוע, קונסטרוקציית פלדה  

חוץ   חיפוי  בטון,  קצה  וביסוס  אלמנטי  נלווים,שילוט,  ואביזרים  דלתות  ופנים, 
 ופרזול, הובלה והתקנה, וכל הנדרש לביצוע מלא של העבודה. 

וכלונסאות  כלים סניטריים,חיבור לתשתיות המים והביוב, רכיבי חשמל ותאורה,  
 הפלדה אינן כלולות ויחושבו בנפרד. 

 
 ומתקני שטיפת רגליים במתחמי התארגנותמקלחות חוף  42.15

 ר כללי: תאו .א
התארגנות לחוברת    מתחמי  האדריכליים. המתחמים  E2.00בהתאם    בשרטוטים 

קשתית   בצורה  המסודרים  רגליים,  שטיפת  ומתקני  חוף  מקלחות  מספר  כוללים 
כל המקלחות ומתקני השטיפה מתאימים   במרחקים שווים ומלווים בתעלת ניקוז.

 . חופים ציבורייםשימוש ב ל
ומערכות   ביוב  למערכת  והנחיות    התחברות  האינסטלציה  לפרטי  בהתאם  מים 

 המפקח. 
. על  01.03מוגדר ריצוף בהנחה מיוחדת רצ    ותההתארגנ  יש לשים לב כי במתחם

ה  למיקום  להתאים  המדרך  אבני  השטיפהמ ו  מקלחותהגודל  שלכל  כך    תקני 
 . DF13יש אבן במידות גדולות כפי שמתואר בפרט   מתקן שטיפה/מקלחת

 ריצוף ע"ג טיט".   –משטחים באבן טבעית  ריצוף 40.15יש לראות פרק 



240 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

  
 סניטריים:פירוט אלמנטים וכלים  .ב

" באספקת  Fontealta" תוצרת חב' 76B BOSSמקלחת חוץ דגם   – מקלחת .1
,  E2.00בחוברת  E2.21בהתאם למפורט בפרט ,חב' י.שטרן או שווה ערך

 בהתאם לתכניות האינסטלציה.ו
או אחר לפי קביעת  ק מבריבגמר   316Lהמקלחת תהיה עשויה פלב"מ 

הקבלן יציג כתב אחריות מהיצרן המקורי   מ"מ. 3עובי הפלדה    .המפקח
לאווריה ימית לחוף הים ויציג אישורים כי כל החלקים עומדים בתקן  

ISO 9227  - שעות לפחות בתא מלח. הכל בכפוף לאמור    1080עמידות ל
 בנספח הגנה מקורוזיה.  

הלחצן יהיה  . הפעלה ידני מנתיהפעלת המקלחת תבוצע על ידי לחצן 
זמן  ס"מ מפני הריצוף.  90-120בגובה בין  ממוקם בחלק הקדמי של העמוד

 ההפעלה של הלחצן בהתאם לפרטי אינסטלציה ולאישור המפקח.  
יש לעגן את המקלחות בהתאם לתכנית ובמרווחים שווים אל משטח הבטון  

 .  המפקחלהנחיות היצרן ובאישור  מתחת לריצוף. העיגון בהתאם 
רוזטה עשויה פלדה, התושחל על צינור המקלחת לפני התקנתו    יש להוסיף

 .  E2.21מידות הרוזטה בהתאם למפורט בפרט  ותעוגן גם היא אל הבטון.
תוצרת    , BOSS B40Vמתקן לשטיפת רגליים דגם   -מתקן שטיפת רגליים .2

" באספקת חב' י.שטרן או שווה ערך, בהתאם למפורט  Fontealta" חב'
 , ובהתאם לתכניות האינסטלציה.E2.00 בחוברת  E2.22בפרט 

מבריק או אחר לפי קביעת המפקח.  בגמר   316Lהמתקן יהיה עשוי פלב"מ  .3
  הקבלן יציג כתב אחריות מהיצרן המקורי לאווריהמ"מ.  3עובי הפלדה . 

  -   ISO 9227ימית לחוף הים ויציג אישורים כי כל החלקים עומדים בתקן 
שעות לפחות בתא מלח. הכל בכפוף לאמור בנספח הגנה   1080עמידות ל
 מקורוזיה.  

הפעלת המתקן יבוצע על ידי לחצן הפעלה ידני מנתי. הלחצן יהיה ממוקם   .4
בחלק הקדמי של העמוד. זמן ההפעלה של הלחצן בהתאם לפרטי  

 נסטלציה ולאישור המפקח. אי

ח הבטון  יש לעגן את המתקנים בהתאם לתכנית ובמרווחים שווים אל משט .5
 מתחת לריצוף. העיגון בהתאם להנחיות היצרן ובאישור המפקח.  

יש להוסיף רוזטה עשויה פלדה, התושחל על צינור המתקן לפני התקנתו   .6
 . E2.22רט ותעוגן גם היא אל הבטון. מידות הרוזטה בהתאם למפורט בפ

באספקת חב'   316Lתעלת  ניקוז צורנית כולל סבכת רשת עשויה פלב"מ  .7
רוך ושות" או שווה ערך   תעלת ניקוז בהתאם לפרט אדריכלי  "מנשה ב

E2.21  וE2.22   מותאמת לסביבה ימית ומתאימה לשימוש בחופים ,
ציבוריים מבחינת עמידות לשימוש לאורך זמן וונדליזם.  סבכת הפלדה  

מעוגלת בהתאם לרדיוסים המופיעים בתכנית עם פסים לאורכה.   תהיה 
חלקים, כך שיהיה ניתן להרימם לביצוע  הסבכה תהיה מורכבת מכמה 

תחזוקה , יש לוודא כי בעת ההרכבה לא יהיו רווחים והחלקים יתחברו  
 בצורה מושלמת. הסבכה תכלול פרט חיבור אל התעלה הכולל נעילה. 

לרדיוס התעלה ויהיו במרווחים שווים בהתאם  מוטות הסבכה יהיו בהתאם  
הרשת   חלקי  בין  הרווחים  בתכניות.  על  למופיע  יעלו  ויהיו    13לא  מ"מ 

בגמר   תהיה  התעלה  סבכת  נגישות  לתקן  ורמת    ANTI SLIPתואמים 
 . 2279ההתנגדות להחלקה תהיה בהתאם לתקן 

הגנה   בנספח  לאמור  ימית בהתאם  לסביבה  ולהתאמה  קורוזיה  נגד  טיפול 
 מקורוזיה.  

מידות הסלעים ומיקומם בהתאם למפורט     -הוספת סלעי גרניט לישיבה  .8
סלעים     40.14. מפרט עבור הסלעים יש לראות בהתאם  לסעיף בתכניות

 גושניים טבעיים מסלע גרניט ".
 

 חומרים: .ג
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   הפלדה בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה. כל אלמנטי
 

 דוגמא: .ד
 רשימת דוגמאות לביצוע" במפרט זה.  40.4תבוצע דוגמא בהתאם  לסעיף 

 
 תכניות ייצור: .ה

הגשת של  הכו  Shop Drawings תידרש  והמרכיבים  האלמנטים  כל  את  ללת 
, כולל תעלות, חיבורים לתשתיות הנדרשות , ביסוס  ומתקני השטיפה    המקלחות

 עיגון האלמנטים לאישור המפקח. ו
 

 
 :לציוד ספורט ימי מתקני שטיפה 42.16

 תיאור כללי:  .א
שטיפה ימי  מתקני  ספורט  ציוד  אדריכלי  בהתאם    עבור  בחוברת     E2.23לפרט 

E2.00 ומחוברים    ע"ג משטח בטון  גבי ריצוף אבן טבעיתה יותקנו על. מתקני השטיפ
 למערכת הביוב והמים בהתאם לפרטי האינסטלציה. 

 . חופים ציבורייםשימוש במתקני השטיפה מתאימים ל 
שטיפה   .1 יממתקן  ספורט  מדגם  לציוד  יהיה  חב'  BOSS B76E-י   תוצרת 

"Fontealta  למפורט בהתאם  ערך,  שווה  או  י.שטרן  חב'  באספקת  בפרט  " 
E2.23  בחוברתE2.00סטלציה. , ובהתאם לתכניות האינ 

.  או אחר לפי קביעת המפקחמבריק    בגמר   316Lהמתקן יהיה עשוי פלב"מ  
מ"מ. הקבלן יציג כתב אחריות מהיצרן המקורי לאווריה ימית    3עובי הפלדה  

עמידות    -   ISO 9227לחוף הים ויציג אישורים כי כל החלקים עומדים בתקן  
 עות לפחות בתא מלח. הכל בכפוף לאמור בנספח הגנה מקורוזיה.  ש 1080ל

המתקן יאפשר הפעלה כפולה: הפעלה של זרימת מים בראש העמוד והפעלת  
מים מצינור גמיש היוצא מהעמוד.ההפעלה תהיה על ידי לחצן הפעלה ידני  

הקדמי בחלק  ממוקם  יהיו  ההפעלה  החלפת  ומנגנון  הלחצן   של    מנתי. 
לפרטי    90-120העמוד)בגובה   בהתאם  הלחצן  של  ההפעלה  זמן  ס"מ(. 

 אינסטלציה ולאישור המפקח. 
בהתאם   העיגון  לריצוף.  מתחת  הבטון  משטח  אל  המתקנים  את  לעגן  יש 

 להנחיות היצרן ובאישור המפקח.  
התקנתו   לפני  המתקן  צינור  על  התושחל  פלדה,  עשויה  רוזטה  להוסיף  יש 

 . E2.23בהתאם למפורט בפרט  בטון. מידות הרוזטהותעוגן גם היא אל ה
 

 פירוט אלמנטים וכלים סניטריים: .ב

   E2.23רשת עגולה בהתאם לפרט אדריכלי    -רשת ניקוז עשויה פלדה .1
 ובהתאם לפרטי אינסטלציה. 

הכולל פיה עם  המתאים לסביבה ימית וצינור גמיש מתקן השטיפה יכלול  .2
 ציה האדריכלות והאינסטלבהתאם לפרטי  לחצן

לול וו תלייה עבור הצינור הגמיש על גבי עמוד המתקן  מתקן השטיפה יכ .3
 עצמו. בהתאם לפרטי האדריכלות והאינסטלציה. 

 
 
 

 חומרים: .ג
 כל אלמנטי הפלדה בהתאם לאמור בנספח ההגנה מקורוזיה. 

 
 תכניות ייצור: .ד

הכוללת את כל האלמנטים והמרכיבים של מתקני    Shop Drawings תידרש הגשת
ת, חיבורים לתשתיות הנדרשות, מתקני עזר ותלייה,  השטיפה, כולל תעלות ורשתו

 ביסוס ועיגון האלמנטים לאישור המפקח. 
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 עמודי מחסום חשמליים:  42.17

 פירוט כללי: .א
 עמודי מחסום חשמליים בהתאם למסומן בתכניות האדריכליות ובפרטי החשמל. 

 
 נתונים טכניים:  .ב

בלימה   פעולת המחסום תהיה מהירה בהפעלה עד שתי שניות כל תנועה, עם .1
 מרוסנת בכל סוף מהלך, עם אפשרות שינוי המהירות. 

" מבוטן טמון בקרקע. בתחתית  8מבנה חיצוני של העמוד יהיה בקוטר  .2
יבוצע פתח ניקוז מים שיחובר למערכת הניקוז או לקידוח חלחול וכן פתח  

 בלי פיקוד והפעלה. לצנרת כ

 מ"מ לפחות  60ובעובי דופן   6בפתח העליון יותקן עמוד בלימה בקוטר " .3

בצבע אדום דלוקה באופן   LEDבראש עמוד הבלימה תותקן רצועת נורות  .4
 קבוע. 

 ס"מ לפחות מפני הכביש ויהיה עשוי פלדה.   60העמוד יעלה לגובה  .5

הידראולית(    העמוד ינוע על ידי בוכנה חשמלית )לא פניאומאטית ולא .6
 מצופה נגד קורוזיה ובעלת יכולת פירוק וגישה לאחזקה 

מיקרון למניעת   52חסום יהיו מצופים אבץ+ צביעה בעובי  כל חלקי המ .7
 חלודה. 

כל הציוד יהיה בעל רמת   - עמידות לתנאי מזג אויר קשים לחות ומים  .8
 . IP65אטימות  

ול בסמוך  הפעלה חשמלית באמצעות כפתורי הפעלה לחיצים בתוך ארון נע .9
 למתקן כולל פנל הפעלות. 

שלטים רחוקים   10יספק    הקבלן -הפעלה בשלט רחוק ובאמצעות הטלפון  .10
מ'   25להפעלת/ העלאת המחסום במקרה הצורך ממרחק של עד 

 מנגנון שניתן להפעיל ע"י חיוג מהטלפון/סלולר.  מהמחסום. המחסום יכלול

 .HMIשליטה אלחוטית מחדר הבקרה באמצעות מסך מגע  .11

 הפעלה אוטומטית ביציאה ע"י גלאי כביש.   .12

  -בהפסקת חשמל לפחות מחזור אחד ניתן יהיה להפעיל את העמודים ידנית .13
 העלאה והורדת כל העמודים יחד. 

המערכת תאובטח מפני פגיעה ו/או הפעלה רשלנית של המפעיל ע"י מחסום   .14
אוטומטי. רק  זרוע שיעבוד בסינכרוניזציה מלאה עם העמודים באופן 

לאחר שעמוס המחסום השלים את הירידה, יתרומם מחסום הזרוע ויידלק  
 מזור. האור הירוק בר 

 בנוסף יותקנו מערכות הגנה נוספות כמו גלאי כביש, רמזור ושלט אזהרה.  .15

 
 
 
 

 אופן מדידה ותשלום: .ג
וכל   לפי מס' יח' שהותקנו בפועל. התשלום כולל את הכל האלמנטים, המערכות 

 שלמה מלאה של העבודות. הנדרש לה
 

 
פקת באס MAYFILEDדגם   /מערכת ישיבה דגם "צוותא" של חב' "שחם אריכא"   42.18

  "בריאות ונוחות" או שווה ערך

 תאור כללי:  .א
אדריכלי   פרט  לפי  עץ  ולוחות  פלדה  שלד  עשויה  ישיבה  מידות  .   DLS15מערכת 

 הספסלים והשולחנות בהתאם למפורט באפרט האדריכלי.



243 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 חומרים: .ב
לאמור בנספח הגנה מקורוזיה. גוון אלמנטי הפלדה יהיה  בהתאם    -(. שלד ופרזול1)

 לבחירת המפקח. 
 
   FLOODשל חברת    CWF-UVכולל יישום שמן   לוחות עץ ספאלי/ אירוקו    -.( עץ2)

 מידות הלוחות בהתאם למצוין בפרטים האדריכליים או שווה ערך מאושר. 
 המפקח ויסופקו בשלב הביצוע.גמר וגוון יהיו לבחירת 

 פינות הספסלים והשולחן יהיו אורטוגונליות. 
 תחזוקה:   .ג

 בהתאם להנחיות היצרן 
 ביסוס:  .ד

בהתאם להנחיות ופרטי היצרן. לפני עיגון ריהוט הרחוב יש לאשר את המיקום מול  
 המפקח. 

 
 

 כסאות בר  42.19

 תאור כללי:  .א
 DLS16לפי פרט אדריכלי    HPLאו לוחות  כיסאות בר יחידים עשויים פלדה ועץ

 חומרים: .ב
 לאמור בנספח הגנה מקורוזיה. בהתאם  -ושלד  (. פרזול1)
   FLOODשל חברת    CWF-UVכולל יישום שמן   ירוקו  לוחות עץ ספאלי/ א   -.( עץ2)

 או שווה ערך מאושר.  
 גמר וגוון יהיו לבחירת המפקח ויסופקו בשלב הביצוע.

 
 מתחם מתקני משחק וכושר  42.20

 כללי:  .א
מהווים דגמים המבוקשים ע"י המזמין.   42מתקני המשחק/כושר המופיעים בפרק  

תהיה   ולמזמין  ערך  שווה  מתקנים  להציע  יכול  את  הקבלן  לאשר/לפסול  הזכות 
 המתקנים המוצעים. 

מתחם הכושר והמשחק בהתאם למפורט    הקבלן יבצע תכנון ותיאום של כל אלמנטי 
בסעיפים הבאים, לרבות כל הנדרש בנושאי נגישות ובטיחות, לפי התקנות החלות  

 בעת הקמת המתקן. 
 

 אלמנטים במתחם הכושר/משחק: .ב

בהת  .1 עיגון/ביסוס  כוללים  משחק/כושר  זהמתקני  בפרק  למפורט    אם 
אדריכלית   ב   A1.05ובתכנית  ויציבים  תקינים  יהיו  מקרה  התאם  ובכל 

 לדרישות יצרן המתקנים.

 המתחם יכלול ריהוט רחוב ואלמנטי ישיבה בהתאם למפורט בפרק זה. .2

המתחם כולל עצים וצמחייה מתוכננים. על הקבלן לתאם ולוודא כי התכנון    .3
יה על מנת לשמור על בתי הגידול  של המתקנים מתואם עם תכנית הצמחי

 הנדרשים. 

יבוצעו .4 וחשמל  מים  תשתיות  כולל  על    המתחם  המתקנים.  התקנת  לפני 
הקבלן לוודא כי מיקום המתקנים והעבודות שיבוצעו לא יפגעו בתשתיות  

 שבוצעו. 
 

 הכנת השטח:  .ג
המצוינים   הפיתוח  לפני  בהתאם  הנדרשות  העפר  עבודות  לאחר  יבוצעו  העבודות 

  40.13לפני פיזור שכבת החול העליונה. פיזור החול יבוצע בהתאם לסעיף   בתכניות ו
מילוי מאושר של חול כדוגמת  חול "לוטן"  או שווה ערך".  פיזור החול יבוצע    "

 לאחר סיום התקנת כל האלמנטים במתחם זה.  
מאחר והמתקנים משולבים באזור עם נטיעות, אין לבצע מצעים לכלל השטח. עיגון  

וכל האלמנטים הכלולים במתחם זה יבוצעו ע"י עיגון נקודתי בהתאם    המתקנים
 ת היצרן, תוכניות הקונסטרוקציה והנחיות המפקח.  להנחיו
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 שלבים בביצוע: .ד

 שלב א: אישור המתקנים ע"י המזמין. .1
 הקבלן  יציג ויאשר את מתקני הכושר/המשחק מול המזמין. 

 שלב ב: הכנת תכנון מלא לאישור המזמין. .2
יכין ויעביר לאישור המזמין תכניות ייצור והתקנה מפורטות ושלמות  הקבלן  

כל המתקנים, האביזרים והפריטים הנכללים במתחם המשחק/הכושר.   של  
תכניות אלו יכללו מתקני כושר/משחק, ריהוט רחוב, תשתיות, כולל תיאום  
אלמנט   וכל  קונסטרוקציה  בטיחות  נגישות,  נושאי  צמחייה,  תכנית  עם 

 תאם לכך. שיידרש בה
הי בתכניות  תיקון  או  שינוי  כל  ביצוע  על  להורות  רשאי  יצור  המפקח 

להוראות   הפריטים  ייצור  להתאמת  דעתו,  שיקול  לפי  כנדרש,  האמורות 
 החוזה. 

 שלב ג: הזמנת המתקנים.  .3
בתוך חודש מיום אישור המתקנים כאמור בשלב ב' לעיל, באחריות הקבלן  

 של כל המתקנים. לבצע הזמנות בפועל ו/או הזמנת ייצור 

ועד   .4 המתקנים  התקנת  באתר,  העבודות  ביצוע  ד:  כלל  שלב  להשלמת 
 העבודה.

וכל המפורט   יתקין את המתקנים  כול ההכנות הנדרשות,  יכין את  הקבלן 
מתחם   לתקינות  תקנים  מכון  אישור  לקבלת  ועד  אלו  בסעיפים 

על   יעלה  כולל שלא  זמן  בפרק  כל מתקניו  על  חודשים    3המשחקים/כושר 
 ספים.נו

 
 התקנה: .ה

המתוכנן   .1 במתחם  יותקנו  והמשחק  הכושר  ואישור  מתקני  הצגת  לאחר 
התקנת   כי  יודגש  לעיל.  במפרט  כאמור  והמזמין  למפקח  המלא  התכנון 
היצרן   להוראות  בהתאם  מתקן  כל  עבור  ועיגון  ביסוס  תכלול  המתקנים 

 והנחיות המפקח. 

האיש .2 כל  קבלת  לאחר  והמשחק  הכושר  מתקני  את  ימסור  ורים  הקבלן 
 הנדרשים כשהם מוכנים לשימוש מלא. 

הו .3 בכל  יישא  נובע  הקבלן  הדבר  אם  גם  התקנים  מכון  דרישות  בגין  צאה 
 משינוי בתקנים או בדרישות במהלך הביצוע. 

 
 
 

 מתקני כושר ומשחק:   . ו

 תאור כללי:  .1
מסדרת   יהיו  המשחק  חב'    ROBINAמתקני    KOPMAN Aתוצרת 

המתקני ש"ע.  או  לבה"  "נ.ע.  חברת  המתקנים  באספקת  כדוגמת  יהיו  ם 
 . A1.05המפורטים בתכנית  האדריכלית בגליון 

בת"י   יעמדו  הכושר  בת"י  1497מתקני  יעמדו  המשחק  מתקני  על  1498,   .
 הקבלן לספק את האישורים הנדרשים טרם הביצוע.  

 
 נתונים טכניים:  .2

המתקנים  עשויי מגזעי עץ רוביניה במידות שונות. העמודים אינם מכילים   א.
פות יבשות או את השכבה החיצונית של הגזע. רוביניה הוא עץ אירופאי  קלי

בעל חוזק רב ועמידות טבעית בתנאי אקלים שונים. מידת העיבוד הנמוכה  
ומעוגלים   מכופפים  העמודים  את  המותיר  מאוד  טבעי  מראה  לו  מעניקה 
במעט. עם זאת, הקווים הבסיסיים נחתכים כך שהמתקנים יעמדו בדרישות  

 .  EN1176ת של הבטיחו
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עץ אירופאי עם אישור    100%כל מוצרי העץ רוביניה אורגניים, עשויים   ב.
100% FSC.™ 

חיבורי המתקן עשויים מנירוסטה כדי להבטיח חיבורים עמידים לאורך   ג.
 זמן ומוגנים מקורוזיה.  

 .EN 10270 -ם חלקים מפלדה איכותית העומדת במשולבי ד.
לצביעת   ה. משתמשים  שבו  ירוק  הצבע  מים,  בסיס  על  הוא  המתקנים 

. הצבע עונה על דרישות  UVוידידותי לסביבה עם עמידות מצויינת לקרינת  
EN 71  3חלק . 

 PURהידיות והרגליות עשויים פלדת אל חלד איכותית ומצויידות בציפוי   ו.
 המונע החלקה.יצוק, במרקם 

י מינימלי  ( בעובPEאביזרי המשחק הגדולים במתקן עשויים פוליאתילן ) ז.
ועמיד    5של   למחזור  ניתן  האויר,  מזג  תנאי  בכל  ועמיד  מאוד  חזק  מ"מ 

 .  UVבקרינת 
' ח. בצורת   נירוסטה עם  Sהחבלים מחוברים באמצעות מחברים  עשויים   '

ובכך מונע שחיקה. חיבור    קצוות מעוגלים באופן המונע את חיכוך החבלים
 החבלים בטוח, עמיד ומוגן מפני וונדליזם.  

בלים מיוצרים עם חיזוק כבל פלדה פנימי.  החבל מטופל באינדוקציה  הח ט.
על מנת ליצור חיבור חזק בין פלדה לחבל מה שמוביל לעמידות גבוה בפני  
של   עבה  בשכבה  מצופים  גבוהה  לבלאי  שנחשפים  והחבלים  הרשת  בלאי. 

PES .מה שהופך את החבלים לעמידים ביותר בפני וונדליזם 
של   .י. 2 נוכחות  ויניל,  אין  פי.וי.סי,  כלומר,  כלוריד)  פוליוויניל 

 פלסטיסול( בכל חלקי מתקן השעשועים.
 

 אופן מדידה ותשלום: .ז
בפועל. התשלום כולל את כל המופיע במפרט המיוחד,    בהתאם למתקנים שיספוקו

 תיאומים ואישורים המפורטים בסעיף זה, וכל הנדרש לביצוע מלא של העבודות. 
 
 

 I LOVE EILATפסל  42.21

 ר כללי:  תאו .א
פסל מרחבי המייצר אינטרקציה עם המבקרים. יש לשמור על האיכויות של עדינות  

עיצובי. עיצוב השלט ישאף ליצירת  והסתרה מינימלית בשילוב עם נראות וייחוד  
אלמנט שייחרט בזיכרון המבקרים ויחזק את המותג של אילת על ידי עיצוב מיוחד  

עימ במפגש  הקהל  של  רגשית  תגובה  גירוי  המעורר  למשחק,  רצון  חיוך,  מעלה  ו, 
לפעולה ואינטרקציה יצירתית, כל זאת על מנת לעורר את הרצון של קהל המבקרים  

ר את החוויה. בנוסף ולבקשת עיריית אילת יש לשלב מסר של  לתעד, לצלם ולשמ
'אהבה' בפסל. על הפסל לשלב תאורה, עיבוד גרפי מעניין, משחקי אותיות ומילים,  

וצו שלט  צבעוניות  הינו  אלו  לדרישות  טובה  דוגמה  שהינו  לדוגמה  פסל  רניות. 
DREAM BIG  .לשלום פרס  במרכז 

 
 
 
 
 

 עיגון הפסל לפי פרטי קונסט'.
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יהיה   הפלדה  צבע  גוון  מקורוזיה,  ההגנה  בנספח  לאמור  בהתאם  בפלדה  טיפול 
 לבחירת האדר'. 

 
 

 מיקום והעמדה .ב
 סופי של הפסל. טרם עיגון הפסל יש לקבל את אישור המפקח למיקום 

 

 חומרים ותאורה: .ג
שרו מראש ע"י  חומרי הפסל יהיו קוריאן/ אלומיניום/ פלדה . חומרים אחרים יאו

 המזמין. 
אלמנטי פלדה ופרזול יטופלו בהתאם לאמור בנספח הגנה מקורוזיה ויאושרו ע"י  

 המפקח. 
  . ונראות השלט בלילה יהוו מופע עדין שלא משתלט על המרחב  דפנות האותיות 

ומרים ותאורת הפסל יספקו אפקט ייחודי ומקורי עם אופציה לתאורה משתנה  הח
 או אינטראקטיבית.  

 

 טקסט: .ד
 יש לקבל את אישור המזמין לטקסט הסופי. להלן מספר אופציות שניתן לבחון:

LOVEILAT 

   EILAT 

EiL   T 
 

אופן מדידה ותשלום: קומפלט, כל הנדרש לביצוע מלא של העבודה, כולל   .ה
 ס והתקנה.הובלה, ביסו

 
 או שווה ערך   ULHMANNשמשית בד של חב'   42.22

 א. תאור כללי:  .1
או שווה ערך.    ULHMANNמ' של חב'  4/4מ' ו 8/8מ',   6/6שמשיות במידות 

ניתנות לפריקה וכוללות את התושבת המתאימה בהתאם לדגם הנבחר.   השמשייות
 דגמי השמשיות בהתאם למפורט להלן: 

או ש"ע.   ULHMANNשל חב'  TX-STRONGWINDמ' דגם   6/6שמשיה במידות  .2
קמ"ש לפחות. השמשיה הינה בעלת מנגנון   70השמשיה תעמוד ברוחות של  

גנון שמונע סיבוב והתפתלות  טלסקופי, המאפשר פתיחה נוחה ומהירה ובעלת מנ
 ברוחות. 

או ש"ע.    ULHMANNשל חב'  -GIANT -TLXמ' דגם   8/8שמשיה במידות  .3
הינה בעלת מנגנון    קמ"ש לפחות. השמשיה 35השמשיה תעמוד ברוחות של  

טלסקופי, המאפשר פתיחה נוחה ומהירה ובעלת מנגנון שמונע סיבוב והתפתלות  
 ברוחות. 

או ש"ע.   ULHMANNשל חב'    SIDEPOST-FXמ' דגם  4/4שמשיה במידה  .4
שמשיה זו הינה בעלת עמוד צד והפתיחה הינה זיזית. השמשיה תעמוד ברוחות של  

נגנון טלסקופי, המאפשר פתיחה נוחה  השמשיה הינה בעלת מ קמ"ש לפחות. 70
 ומהירה ובעלת מנגנון שמונע סיבוב והתפתלות ברוחות. 

 ב. חומרים:  .5

 :  DOLAN/SUNBRELLAבד מסוג  -.בד השמשיה 1 .6

7. 100% solution dyed SunAcrylic fabric, 290 g/m² weight, 90% UV filter, 

סף יטופל בחומר  נוזלים ולרקבון. בנוהבד מטופל בחומר המונע הכתמה, עמיד ל .8
, על הקבלן לקבל אישור לחומר זה  755מעכב בעירה בעל בדיקה בהתאם לת"י  
 מיועצת הבטיחות והמפקח טרם הביצוע. 
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 wrap 140daN-weft 90daNכוח במתיחה:  .9

 גוון הבד לבחירת האדריכל.  .10

ע העמיד  תורן השמשיה והזרועות עשויות אלומיניום צבוע בצב -. קונסטרוקציה2 .11
ותנאי חוץ. גוון הצבע בהתאם לבחירת האדריכל. כל   לסביבה ימית 

 .  316Lהכבלים,המחברים וברגי הקונסטרוקציה עשויים פלב"מ  

" של חב'  In Ground Installationכל התושבות יהיו מסוג "  - . עיגון ותושבת3 .12
ULHMANN  או ש"ע. התובת עשויה פלדה מגולוונת וצבועה בגוון לבחירת אדר  .'

ו בהתאם להנחיות היצרן וגודל השמשיה הנדרשת.  התושבת  מידות התושבת יהי 
תותקן כך שפלטת החיבור הינה מיושרת עם מפלס הריצוף/דק/משטח בטון.  ביסוס  

 הבטון הנדרש עבור התושבת בהתאם להנחיות היצרן.  

 דוגמה:  .13

 על הקבלן לספק דוגמה מכל סוג שמשיה טרם הביצוע.  .14
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 ותיעולוי מים, ביוב קו – 57פרק 

 כללי  57.01
 העבודות הכלולות בפרק זה  .א

  מתחמים של שרותיים   3מתחמים של מקלחות חוף,    13העבודות כוללות: פיתוח  
עבודות     , ים  למי  שאיבה  מציל. שלוש תחות  סוכות  לשתי  מים  חיבור  ציבורים, 

למי מקלחות חוף,  המים והביוב כוללות בין השאר הנחת קווי צינורות מים, צנרת  
שוחות ומבנה תחנות שאיבה, חיבורים לרשת המים והביוב העירונית, הכנת חיבור  

רטים וכן עפ"י הוראות המפקח  לצרכנים. העבודות תבוצענה עפ"י התוכניות, המפ
 ולשביעות רצונו המלאה.  

 
 תאים לתחנת שאיבה ולהפרדת חול  .ב

דגם   מבטון  טרומי  תא  בתוך  תותקן  השאיבה     PSTU-160או  PST-160תחנת 
המיוצר ע"י חברת וולפמן או שווה ערך מאושר. תחנה הכוללת את מבנה המשאבות  

 ושוחת מגופים וכל המפורט בתכניות.
לתשל  השאיבה  המדידה  לתחנת  תא  של  כאן,  ום  למפורט  בנוסף  קומפלט.  תהיה 

המחיר כולל את כל תכנון התא ע"י המפעל המייצר, אישור קונסטרוקטור מטעם  
 וכל המפורט בתכניות, אלא אם כן קיים לכך סעיף נפרד בכתב הכמויות.   הקבלן

  תהיה קומפלט. בנוסף למפורט כאן, המחיר המדידה לתשלום של תא הפרדת חול  
 כולל את כל המפורט בתכניות, אלא אם כן קיים לכך סעיף נפרד בכתב הכמויות. 

ל הדרושות  תהום  מי  להשפלת  השאיבה  עבודות  את  גם  כולל  תאי  המחיר  ביצוע 
השאיבה הטרומיים, לרבות טיפול בקבלת אישורים ותשלום אגרות לרשויות אם  

 יידרשו כאלה. 
 
 

 קביעת גובה תאים ושוחות  .ג

התכניות,   נתוני  ולאמת את  מדידה  לבצע  לפני תחילת העבודה, באחריות הקבלן 
זאת לפני הזמנת החומרים הדרושים לעבודתו כגון תאים טרומיים מבטון, צנרת  

 .  וכו'
לפני   שביצע את המדידה  חומרים שרכש מבלי  על  כלשהו  פיצוי  יקבל  לא  הקבלן 

ת  הנקודות  ומיקום  הגבהים  כי  ווידא  עבודתו  שלו  תחילת  הממצאים  את  ואם 
 בשטח. 

מובהר כי הקבלן בלבד אחראי להוצאות כספיות או עיכובים שייגרמו, אם ייגרמו,  
 ניות לבין הממצאים בשטח. עקב אי התאמה של הגבהים או מיקום הנקודות בתכ

תכנית העבודה נעשתה על גבי תכנית סביבה ממאגר עיריית אילת ומדידה מפורטת  
חילת העבודה על הקבלן להכין מדידה מצבית מעודכנת  של המערכות הקיימת. בת

 הכוללת את כל נקודות הקצה והרציפים בהם תבוצע העבודה. 
ערכת הביוב הוא מפלס משוער  מכאן שהמפלס העליון של שוחת הבקרה במיוחד במ

 ומכאן שגם גובה השוחה משוער. 
ב הקרקע  פני  וגובה  השוחה  של  סופי  למיקום  בהתאם  יקבע  הסופי  אותה  הגובה 

 נקודה. 
כפי   ובהתאם לעומק  למיניהם, עפ"י הסעיף הרלוונטי בכה"כ  התשלום על תאים 

 שנמדד לאחר ביצוע. 
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 אישור מקור הספקת צינורות .ד

יצרף הקבלן הצהרה בעניין סוג הצינורות ומקורם לאישור המפקח.  לאחר זכייתו,  
העבודה   להתחלת  תנאי  היא  המפקח  ידי  על  ואישורה  התחייבות  הצהרה  והיא 
 הקבלן לשימוש בצינור הנבחר מתוך רשימת הצינורות האפשריים. 

 
 מדידה וסימון  .ה

   ב"מפרט הבינמשרדי". 570016תשומת לב הקבלן מופנית לנאמר בסעיף מס' 
במערכת   ותתבצענה  במלואן  ממוחשבות  תהיינה  והסימון  המדידה  עבודות  כל 

להכנת   ששימשה  הארצית  והרומים  המכרז  הקואורדינאטות  לקראת  המדידות 
העדות  לתוכנית  וכבסיס  כרקע  בנספח    וישמשו  לנדרש  בהתאמה  יוגשו  אשר 

   התחזוקה.
דויק של הנחת  באחריות הקבלן לבצע את כול עבודות המדידה הנדרשות לביצוע מ

 קו הצינורות בתוואי הנתון ובמפלסים הנדרשים. 
 ראש ע"י התאגיד.  עבודות המדידה יבוצעו באמצעות מודד מוסמך בלבד מאושר מ

תשתיות   עם  הצטלבות  ונקודות  המפנים  כל  את  יכלול  מוקדמת  ומדידה  הסימון 
נן  מטר בין יתדות בקו ישר. מפלסי הקרקע לאורך הקו המתוכ   100ומרחקים עד  

 ימדדו בכמות שתבטיח בקרה אפקטיבית על מפלסי הנחת הצינור בהתאם לתכנון. 
של הצינור( כל    .T.Lשל מפלסי הצינור )  לפני הכיסוי הצינור תבוצע מדידה מפורטת

מטר לפחות לאורך כל הצינור . מדידת  כל ההצטלבויות עם תשתיות קימות עם    25
 הצינור החדש כולל פרטי שרוולים.

וק ויאשר את נכונות המדידות והסימון ורק לאחר קבלת אישור בכתב  המפקח יבד
 מאת המפקח יחל הקבלן בביצוע העבודה.  

כל עבודות המדידה והסימון, שתהיינה ממוחשבות במלואן, יעסיק  לצורך ביצוע  
המוסמך   המודד  עבודתו.  ודיוק  לטיב  בחתימתו  האחראי  מוסמך  מודד  הקבלן 

כל   במשך  העבודה,  באתר  יימצאו  יימצא  הנ"ל  המודד  בידי  הביצוע.  תקופת 
בקביעות כל המכשירים והציוד הדרושים לעבודה במערכת ממוחשבת וכוח העזר  

 ש לעבודות המדידה והסימון.  הדרו
כל עבודות המדידה והסימון טעונות אישור בכתב של המפקח, אולם אישור כזה  

 לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותן.  
ור מדידה וסימון היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע על חשבונו כל  אחריות הקבלן עב

שהו צד  כל  )של  משגיאה  כתוצאה  אם  ובסימון,  במדידה  כתוצאה  תיקון  ואם  א( 
 משינוי תוכניות.  

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד  
שלב   בכל  ושרטוט,  סימון  מדידה,  עבודות  עקב  עקב  השלמתה  ו/או  העבודה,  של 

ביצוע   זמן  הארכת  ו/או  כלשהו  לפיצוי  תביעות  המדידה.  עבודות  לסיום  המתנה 
 העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון.  

המדידה והסימון הנדרשים בכל שלב שהוא תוך שבוע מיום    אם הקבלן לא יבצע
די  קבלת ההוראה מאת המפקח ו/או מיום סיום העבודה ו/או המודד שיועסק על י

הקבלן לא יהא מודד מוסמך ו/או לא יהיה ברשותו הציוד הדרוש לעבודה במערכת  
ל  ממוחשבת, רשאי המפקח לבצע את המדידה והסימון ע"י מודד מוסמך שייבחר ע 

ידו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך, בתוספת דמי טיפול בשיעור של  
12% . 
 

 קונסטרוקציה עבודות בטון יצוק באתר בהתאם לתוכניות  .ו
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 עבודות צנרת   57.02

 
 חפירה לקווי הצינורות  .א

ובהתאם    57החפירה והנחת קווי הצינורות תהיה כמפורט במפרט הבינמשרדי פרק  
. חפירה או חציבה חד הם ומילוי התעלה יהיה  IIטיפוס    90לפרט הסטנדרטי מס'  

 כמפורט בפרט הסטנדרטי. 
יונח הצינור כמפורט  במקרה של מי תהום בתעלת הצינור, מי תהום מ כל מקור, 

 . IVטיפוס   90בפרט הסטנדרטי מס' 
בכל מקרה הנחת קווי הצינורות תיעשה ביבש. את מי התהום שבתעלת הצינור יש  
לסלק באופן רציף למערך הניקוז העירוני או לכל מקום אחר שיאשר המפקח מראש  

 ובכתב.  
  90פי פרט סטנדרטי מס'  והנחת הצינורות ל   )חפירה ומילוי התעלות(עבודה העפר  

כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד, אם לא צויין אחרת    IVאו    IIמטיפוס  
בגינו   ישולם  ולא  הצינור  הנחת  במחיר  כלול  תהום  במי  הטיפול  הכמויות  בכתב 

 בנפרד. 
 

 עטיפות ומצע חול לצינורות   .ב

לפי החתך    מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב לצינורות ולשוחות יבוצעו
נקי ללא חומרים  A -3 החול יהיה חול דיונות  IIטיפוס    90הטיפוסי פרט סטנדרטי  

 . 57אורגניים, אבנים או מלחים לפי המפרט הכללי 
בגינ ישולם  ולא  הצינורות  במחיר  כלולים  הצינור  ועטיפת  לצינורות  חול  ם  מצע 
במ התחשבות  ללא  מאושר  חומר  הספקת  היתר,  בין  כולל,  המחיר  רחק  בנפרד. 

 ההובלה, מילוי התעלה והידוק מבוקר.  
 

 המילוי החוזר   .ג

וסביב השוחות    90המילוי החוזר לתעלת הצינורות כמפורט בפרט סטנדרטי מס'  
א'   סוג  מצע  נקי  גרנולרי  חול  הכבישים,  1A  -יהיה  לתשתית  עד  יהיה  המילוי   .

 במפרט הכללי.   57016רכות, הגינון או קרקע קיימת, כמפורט בסעיף המד
 ילוי חוזר כלול במחיר הצינורות ולא ישולם עבורו בנפרד. מ

 
 הנחת צינור בכביש או במדרכה  .ד

הבינמשרדי   במפרט  כמפורט  תיעשה  במדרכה  או  בכביש  הצינורות  קווי  הנחת 
ילת כמפורט להלן, כאשר  ובהתאם להנחיות עיריית א  570322- ו  570231בסעיפים  

 שרדי. הנחיות עיריית אילת גוברות על המפרט הבינמ
 בגמר עבודות הנחת הקו יוחזר המצב לקדמותו בהתאם לקביעת המפקח.  

 תנאים נוספים 
שבור   .1 לא  כחדש,  ריצוף  להחזיר  יש  צנרת  להנחת/החלפת  חפירה  בעבודות 

 ו/או פגום. 

השוחות הקיימות בתוואי השיקום חייבות להשתלב באותו גובה עם הריצוף   .2
 האספלט על מנת למנוע מפגע בטיחותי.      /

 
 
 

 עבודות אספלט    .3
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עד   )ממצעים  להלן  כמפורט  האספלט  כיסוי  את  הקבלן  ישלים  בכבישים 
 אספלט סופי(: 

 ס"מ )מהודק(.  15שתי שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי  (א)

 ק"ג/מ"ר. 1.0בשיעור  MS-10באמולסיה מסוג ציפוי יסוד   (ב)

ס"מ מאגרגט    5מ"מ בעובי    S-25שכבת אספלט מקשר מתערובת מסווג   (ג)
 דולמיטי. 

 ק"ג למ"ר.  0.3בשיעור  SS-1ציפוי מאחה באמולסיה מסווג  (ד)

ס"מ מאגרגט    5מ"מ בעובי    S19-שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג   (ה)
 בזלתי. 

 לאחר קרצוף    -עבודות אספלט  

 ס"מ.  5קרצוף מיסעת כביש תיעשה לעומק   (א)

 ק"ג למ"ר.  0.3בשיעור  SS-1ציפוי מאחה באמולסיה מסווג  (ב)

ס"מ מאגרגט    5מ"מ בעובי    S19-בת מסוג  שכבת נושא עליונה מתערו (ג)
 בזלתי. 

 עבודות ריצוף מדרכה    .4

 ס"מ )מהודק(.  15שתי שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי  (א)

 ס"מ. 3שכבת חול בעובי  (ב)

 וגמת הקים במדרכה.אבן ריצוף כד (ג)

 ס"מ    17/25אבן שפה   (ד)

 .20-תונח ביסוד משענת בטון ב
 

 אופני מדידה לחידוש כביש או מדרכה  .5

לתש רוחב  המדידה  למ"ר.  יהיה  ריצוף  חידוש  או  אספלט  ציפוי  בגין  לום 
השיקום יהיה בהתאם להנחיות המפקח. המחיר כולל, בין היתר, את ניסור  

צוף במדרכה או כביש, מצע סוג א' מהודק  הכביש או המדרכה, פירוק אבני רי
העזר(    20בעובי   וחומרי  )אספקת האספלט  חידוש משטחי האספלט  ס"מ, 

ש הריצוף באבן מקורית עם תוספת כנדרש לריצוף מלא של  כנדרש או חידו
המשטח הנדון, התאמת שוחות לכיסוי החדש באופן מלא, מדרכה מרוצפת  

 הנחיות עיריית אילת.   וציפוי אספלט, הכול על פי המפרט ולפי
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 צינורות   57.03

 כללי  -צינורות  .א

רט הכללי  במפ 57הצינורות לקו המים יהיו בהתאם לדרישות הרלוונטיות של פרק  
 וכמפורט בהמשך פרק זה.  

במפרט הכללי   57הצינורות לקו הביוב יהיו בהתאם לדרישות הרלוונטיות של פרק 
 וכמפורט בהמשך פרק זה.  

 
 שירות שדה של יצרן הצינורות  .ב

הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה, פיקוח ואישור משירות השדה של יצרן  
בצינורות.   הנכון  לשימוש  ובהתאהצינורות  העבודה  במהלך  לספק  הקבלן  ם  על 

לדרישת הפיקוח את האישורים המתאימים. שירות השדה יספק אישור לעבודת  
 . הקבלן 

 
 טסטים שונים עם השלמת העבודה  .ג

הנחת הצינורות סניקה לביוב כוללת את כל הטסטים הנדרשים כמפורט בתקנים  
 ובמפרט המיוחד. 

 
 צינור מים  -צינורות פוליאתילן  .ד

 
 ת הצינורות ותקן הגדר .1

ל עמיד  שחור  מוצלב  פוליאתילן  תת  UV-צינור  בהנחה  קרקעית  - המתאים 
 . 1חלק   1519למערכות מי שתייה. הצינור מיוצר לפי ת"י 
 (.16)דרג  SDR-11- אביזרי פוליאתילן יהיו כולם לא פחות מ

לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי  
 נור.   הצי

צינורות יסופקו בגלילים או במוטות באורך מכסימלי כפי שייקבע בין המזמין/  
קבלן לבין יצרן הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד  

 ממפרט זה.   
 

 תילן ספחים לצינורות פוליא .2

ים  חיבור צינורות פוליאתילן מוצלב יהיו ע"י מופה לריתוך אלקטרופיוז'ן. ספח 
בריתוך   ומחוברים  היצרן  הנחיות  פי  על  כולם  יהיו  הצינורות  קו  לאורך 

 אלקטרופיוז'ן.   
משחררי   לחיבורי  רק  יורשה  אלקטרופיוז'ן  מרותכים  מסעף  ברוכבי  שימוש 

 אוויר. 
טיב החומר, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו'  

 פרטי והנחיות היצרן. , מ5707יהיו עפ"י המפרט הכללי פרק 
לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה  

שור על  ע"י שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכונן לעבוד ועליו לקבל אי
 כך. 

אי אישור הצעת הקבלן לא יהוו עילה לשינוי במחיר הספקת והנחת הצינור כפי  
 כמויות.  שיידרש ע"י המפקח וכתב ה 
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 קבלן משנה לצנרת פוליאתילן  .3

הצינורות   מיצרן  הרשאה  בעל  להיות  חייב  פוליאתילן  לצנרת  המשנה  קבלן 
כתב משרות השדה  להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל. הקבלן מחויב להגיש מ

של יצרן הצינורות, בו מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן המשנה או לצוות  
הק של  הנוכחי  המסופקים  העובדים  פוליאתילן  צינורות  וריתוך  בהנחת  בלן 

 לאתר עבודה זה.  
קבלן המשנה לא יורשה להתחיל בעבודת השדה, הנחת קווי סניקה, עד אשר  

כ את  המפקח  רצון  לשביעות  בעבודה  יציג  להכשרתו  וההוכחות  המסמכים  ל 
 מיוחדת זאת. כל ההוצאות שייגרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן. 

 
 פוליאתילן ריתוך צנרת .4

הקבלן יעסיק רק רתכים בעלי רישיון  מתאים ומאושר ע"י שרות שדה של   -
 ביח"ר לצינורות.  

בקוט - פוליאתילן  לצנרת  פנים  בריתוך  מוכח  ניסיון  בעלי  יהיו  ר  הרתכים 
ממ'. הניסיון יוכח באמצעות פרוייקטים שבוצעו על ידי    280מינימאלי של  

 הניסיון. הרתך ואנשי קשר/מזמיני העבודה לבדיקת  

לתנאי   - ובהתאם  הצינורות  יצרן  הנחיות  פי  על  לעבוד  מחויבים  הרתכים 
 השטח. 

תחילת   - למועד  עדכני  הצנרת  יצרני  אישור  את  יקבלו  הריתוך  מכונות 
זה אישור  לאורך    העבודות.  חודשים  לשלושה  אחת  לפחות  יתחדש 

 הפרוייקט או על פי הוראות היצרן, המוקדם מבניהם. 

יתוך יהי מוגן מנפילות מתח ויחויב בגיבוי מידי  מקור החשמל למכונת הר  -
 בשטח. מקור החשמל יאושר ע"י חשמלאי מוסמך. 

 
 בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן .ה

 פוליאתילן תבוצע על פי המתכונת המפורטת להלן: בדיקת לחץ לקווי צינורות  
 הוראות כלליות  .1

+ (א) המים  צינורות  של  הלחץ  תבוצע    100PEבדיקת  פקסגול  וצינור 
ת המפקח ונציג מוסמך של יצרן/ספק הצינורות. בדיקה שתבוצע  בנוכחו

 בלא נוכחות המפקח לא תאושר ע"י המזמין.

הנוגעים לבדיקה    בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים (ב)
כגון התנאים הסביבתיים, סוג הכלים )מדי הלחץ, משאבת הלחץ וכו'(,  

ן העלאת הלחץ, הלחץ  טמפרטורות הסביבה, מיקום מדי הלחץ, משך זמ
 הסופי, משך זמן ירידת הלחץ והלחץ שירד וכו'. 

בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף על ידי המפקח ונציג שרות   (ג)
ינור, בהתאם לנספח הדן בעניין זה )מצורף למפרט  השדה של ספק הצ

 המיוחד(.

כך   (ד) בתוכנית  סימון הקטעים  ביצוע הבדיקה, החלוקה לקטעים,  אופן 
יהיה לזהות את הקטעים בבירור, משך הבדיקה, מספר הפעמים  שניתן  

שהלחץ הועלה, ירידת הלחץ הסופית וכו' יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ  
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ציג שרות השדה של ספק/יצרן הצינורות  שבנספח לחוזה וייחתם ע"י נ
 והמפקח.

לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף   (ה)
הבדיקה. רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש  של לחצים בכל משך 

 המפקח. 

 התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן.  (ו)

על   (ז) יעלה  באורך שלא  עיגון  מטר    800הבדיקה תבוצע בקטעים  לאחר 
תבוצע   בנפרד  הקטעים  כל  בדיקת  לאחר  הצינור.  של  חלקי  וכיסוי 

 בדיקת לחץ לכל הקו בשלמותו.

 מטר.   20-הנבדק יהיה קטן מהפרש הגובה לאורך הצינור   (ח)

 
 תהליך בדיקת הלחץ  .2

אטמוספרות, תוך ניקוז האוויר,    4.0קו המים הנבדק ימולא מים בלחץ   (ט)
וק המפקח את יציבות הצינור,  שעות לפחות. בתקופה זו יבד   24למשך  

 דליפות ויציבות הלחץ. 

ללחץ    24לאחר   (י) מים  מילוי  תוך  בצינור  הלחץ  יעלה את  שעות הקבלן 
 אטמוספרות למשך שעה אחת.  12בדיקה של  

 לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ  (יא)
דיקה  אטמוספרות. על תהליך זה יחזור הקבלן פעמיים )סה"כ ב  12-ל

 במשך שעתיים(. 

של   (יב) בדיקה  ללחץ  בצינור  הלחץ  את  הקבלן  יעלה  שעתיים    12לאחר 
 דקות. 60אטמוספרות לבדיקה סופית במשך 

 דיקת לחץ לצינור פוליאתילן אישור ב ( יג)

דקות    30הצינור ייחשב כעומד בלחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר  
 אטמוספרות. 0.6מלחץ הבדיקה או    5%-היא פחות מ 

והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את  במידה  
התיקונים הנדרשים בקו הצינורות ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על  

 נוהל. פי אותו 
המדידה לתשלום עבור בדיקת הלחץ כלולה במחיר הנחת הצינור ולא ישולם  
יידרשו בדיקות לחץ   גם אם  בגין בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת,  בנפרד 

 חוזרות. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צינורות פלדה . ו

 כללי   -צינורות פלדה  .1
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דרגה א', המתאימים    530צינורות הפלדה יהיה מיוצר לפי תקן ישראלי ת"י   
סעיף  לדרי פי   570401שות  על  מלט  ציפוי  עם  צינור  הכללי.  המפרט    של 

לפי   266.1  מפמ"כ שכבתית  דו  שחול  פוליאתילן  חיצונית  עטיפה   ועם 
 "(.  2)דוגמת  "טריו דרגה  266.3מפמ"כ 

 בהתאם לכתב הכמויות יהיה גם עם ציפוי חיצוני של עטיפת בטון דחוס בעובי 
 .  266.4מ"מ לפי מפמ"כ   19
 

 חרושתיים אביזרים  .2

קוטר וכד' יהיו  כל האביזרים בקו הצינורות כגון קשתות, הסתעפויות, מעברי  
חרושתיים בלבד על פי הנחיות יצרן הצינורות ולא יורשה ייצור עצמי ומקומי  

 של אביזרים. 
כל האביזרים יענו, מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה  

לדרי הצביעה(,  )או  הציפוי  החיצונית  הצינורות.  לגבי  לעיל  המפורטות  שות 
 ייעשו ע"י יצרן הצינורות בבית החרושת.   הפנימי והעטיפה החיצונית

 
 ריתוך צנרת   .3

הבינמשרדי  המפרט  מקורות,  מפרטי  פי  על  תיעשה  הצנרת  ריתוך   עבודת 
בפרטים    57042סעיף    57מס'   להקפיד  יש  לכך  בנוסף  החרושת.  בית  והנחיות 

 הבאים:  
יק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של קבלן יעס  (א)

 נורות.  ביח"ר לצי

במשחת (ב) שימוש  ייעשה  פעמון(  ראש  )ללא  חלקים  צינורות   בריתוך 
 X-PANDO  הצינורות של  הבטון  שפת  בין  המרווחים  במילוי  רק 

 בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי הבטון הפנימי. 

 
 בדיקות רדיוגרפיות  .4

רדיוגרפיות ל  בדיקות  באורך    20%-יבוצעו  לקו  ויותר.    100מהריתוכים  מטר 
 בוצע הצילום הרדיוגרפי לכל תפרי הריתוך.  לקטעים אחרים י

ע"י   תחילה  שתאושר  ומוכרת  רשמית  במעבדה  הקבלן  ע"י  יוזמנו  הבדיקות 
יהיו חלק   וכל ההוצאות הכרוכות בכך  המפקח. מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות 

 א ישולם עבורם בנפרד.    מעלות בדיקות שדה ומעבדה ול
 

 צביעת צנרת פלדה וספחים   .5

 כל קטעי צנרת פלדה וספחים שאין להם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן:  
אפוקסי  יסוד  צבע  שתכלול  אפוקסי  צביעה  במערכת  ייצבעו  האלמנטים   כל 

או עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלש שכבות.    6030סינתטי או צבע יסוד אפוקסי  
מיקרון כל שכבה, סה"כ    150" תוצרת טמבור בעובי  308קסי  צביעה בצבע "אפו

מיקרון. צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה. אין לספק לאתר אלמנטים    450
 בלתי צבועים בצבע יסוד.  

 
 מקלחות חוף   צינורות פי.וי.סי. לביוב / מי .ז

ביוב מ ישראלי מס'  -צינורות  לתקן  צינורות  SN-8סימון    884פי.וי.סי. מתאימים   .
מ' או קטעים כנדרש. הצינורות יונחו בתעלה עם עטיפת חול, עפ"י    6הביוב באורך  

 . IV/90- ו II/90פרט סטנדרטי מס'  
מטיפוס   גמיש  מחבר  באמצעות  הטרומית  השוחות  לקירות  יחוברו  הצינורות 

 טוביב" של "וולפמן תעשיות" או שווה ערך המאושר ע"י המפקח.     "אי
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 סימון קווי מים  .ח

צינ  חוטי  קווי  שני  עם  כחול  סימון  בסרט  לסמן  יש  מתכתי  אל  מצינור  מים  ורות 
"  316נירוסטה   מגן  WAVELAY-050דוגמת  ש.ח.  חברת  ידי  על  הספקה   ,"

 טכנולוגיות בע"מ או שווה ערך.    
 ס"מ על קו הצינורות.   40 סרט הסימון יותקן

כולל המחיר  והנחתו.  הצינור  במחיר  כלול  סימון  בגין  לתשלום  הספקה,    המדידה 
 הנחה, שרות שדה של הספק ואישור מתאים ליעילות הסימון.  

 
 אופני מדידה לצינורות מים או ביוב  .ט

תהיה במחיר למטר אורך מסווג לסוג הצינור, קוטר    המדידה לתשלום בגין צינורות
ינור ועומק הנחת הצינור. המחיר כולל את כל הפעולות הנדרשות להנחה מושלמת  הצ

וב  הצינור  משרדי והפעלת  הבין  במפרט  )כמפורט  היתר   ין 
 (:5700.04סעיף 

שטח   .1 הכשרת  כולל  העבודה  באתר  הצנרת  וקבלת  אספקה  תזמון,  תיאום, 
 הפריקה 

 תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה. .2
 חיתוך/פירוק אספלט/ריצוף/בטון פינוי לאתר מורשה.  .3
 חפירת תעלת הצינור לפי החתך הטיפוסי כולל חציבה.    .4
 ס"מ.   20כנת תשתית התעלה ומצע חול מחצבה מאושר/סומסום בעובי  ה .5
 אספקה והתקנה של כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.   .6
 הרכבת הצינור והנחתו המלאה בתעלה.  .7
 ס"מ מעל קדקודו.   30מילוי חול מחצבה/סומסום מאושר לעטיפת הצינור עד   .8
 קודקוד הצינור. ס"מ מעל  50אספקה והנחת סרט סימון בגובה  .9
ס"מ והידוק ועד    20ת של  מילוי חומר מקומי ממוין ללא חומר אורגני בשכבו .10

 ס"מ ממפלס הדרך/מדרכה.   40לגובה של 
ס"מ שכבה ראשונה    40על פי הנחיות מפקח, אספקה ומילוי מצע סוג א' בעובי   .11

 ס"מ כ"א.  20ושנייה, בהידוק מבוקר בשכבות של 
קח יבוצע צילום חלקי של פנים הצינור,  במידת הצורך ובהתאם להחלטת המפ .12

 הצילום.בקטעים בהתאם לאפשרויות 
 טסט לחץ כולל אספקת מים.   .13
 לצנרת פלדה תבוצע בדיקה רדיוגרפית לכל הריתוכים. .14
 , כמפורט בנספח התחזוקה. הכנת תוכנית עדות מאושרת על ידי מודד מוסמך .15
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 אביזרים הידראוליים במערכת הספקת המים   57.04

 כללי   -ת אביזרי צנר .א

 של המפרט הכללי.   570477אביזרי צנרת יהיו מתאימים לסעיף  
 

 א ו ג נ י ם    .ב

 . 2חלק  60כל האוגנים יהיו לפי תקן ישראלי מס'  
 
 
 

 מ ג ו פ י ם  .ג

 אינץ', ברז דוגמת תוצרת דורות.   2בקוטר עד   ברז אלכסוני 
ף  . גוTRSאינץ' )כולל(, כדוגמת "רפאל" דגם    6בקוטר עד     מגוף טריז 

עם ציר נירוסטה   16PNהמגוף עשוי יצקת ספראודלית לחץ  
ליבת  316  ,E.P.D.M כולל רילסן  וחיצוני  פנימי  ציפוי   ,

תהום  במי  לעמידה  מותאמים  יהיו  המגופים  אוגנים. 
 מליחים. 

גוף המגוף    RD  102אינץ' ויותר, כדוגמת "הכוכב"    8בקוטר    מגוף פרפר
  316י נירוסטה  עם ציר  16PNעשוי מיצקת ספראודלית לחץ  

מותאמים   EPDMמדף   יהיו  המגופים  מגופר.  פנימי  וגוף 
כדוגמת  אטומה  )תמסורת  מליחים  תהום  במי  לעמידה 

ATV.) 
 לקוטר מעל   D- 040אינץ'    2משולב תוצרת ארי לקוטר עד     שסתומי אוויר

 . D-050אינץ' דגם  3
ד בהתאם למפרט המיוח   OF-020מלכודת אבנית א.ר.י דגם     מלכודות אבנים

 המצורף. 
חברת   תוצרת  ערך  ערך  שווה  רמת ZT-16דגם    ZATאו   ,

 סינון 
מ"מ, עם אגנים של אינץ'. המלכודת כוללת פתח ניקוז   2.5
 אינץ' כמפורט בפרטי החברה.   6של 

 המזמין. מד מים אקטביה בהתאם לפרטי היצרן ובאישור   מד מים  
בהתאם למפרט    R30-WEliptixשומר שובר לחץ א.ר.' דגם   מקטין / שומר לחץ  

 המיוחד המצורף. 
לחלופין ובאישור המזמין מקטין לחץ דיאפרגמה דגם אילת   

 . I-V-16-C-Y-00-720-04 -WWתוצרת ברמד דגם 
דגם     פורק לחץ מהיר א.ר.י  מהיר  לחץ  בהתאם    30Q-Eliptix Wפורק 

 המצורף או שווה ערך באישור המזמין. למפרט המיוחד 
     .ST ST 316היו עשויים פלדת נירוסטה אומים וברגים י   אומים וברגים

אביזרים שווי ערך שיציע הקבלן טעונים אישור מוקדם מאת המפקח ונציג הרשות  
היחידה   במחיר  שינוי  יהיה  לא  באביזרים  שינוי  של  מקרה  ובכל  המוניציפאלית 

 הקבוע במכרז.  
מסווג  במפרט הכללי,    5700.10המדידה לתשלום בגין מגופים תהיה כמפורט בסעיף  

לפי סוג וקוטר. המחיר כולל, בין היתר, את האוגנים, הנגדים, האטמים, הברגים,  
יוצגו   שלא  צנרת  אביזרי  מלאה.  והרכבה  הנדרשים  העזר  חומרי  וכל  האומים 

 .במפורש בכתב הכמויות ייחשבו ככלולים במחירי הצנרת 
צינור  של  )בקטע  קרקעית  תת  אביזרים  בשוחת  המותקנים  מגופים  של    המחיר 
 פוליאתילן(  כוללים את מקשרי האוגן על פי האביזרים המומלצים של יצרן הצינור.  
אם לא יצוין אחרת במפרט המיוחד, לא יהיה הבדל במחיר המגוף מבחינת מקום  

 וכיו"ב(.         התקנתו )על גבי גשר אביזרים על קרקעי, בשוחת בקרה
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ה למכלול כמוגדר בכתב  תהיה ביחיד  המדידה לתשלום בגין צנרת וגשרי האביזרים
 בסעיפים השונים של כתב הכמויות ובתוכניות.   הכמויות

כל   של  הרכבה  ייצור,  אספקה,  היתר  בין  כולל  ומכלולים  צנרת  עבור  המחיר 
מים, אוגני העיגון,  הצינורות הדרושים מכל הסוגים והקטרים, אוגנים, אוגנים אטו

דרסר,  מחברי  אביזרים,  מיצרים,  הסתעפויות,  מעוגנים,    קשתות,  דרסר  מחברי 
עמודי   המתלים,  מעוגנים,  דרסר(  )חצי  אוגן  מחברי  דרסר(,  )חצי  אוגן  מחברי 
התמיכה, החיזוקים, העיגונים, החבקים, הצביעה, הציפוי, הבדיקות, חומרי העזר  

וכל חומר  כגון אטמים, ברגים, צבעים, אלקט בידוד  פנים, חומרי  ריתוך   / רודות 
ולהשלמתה, הכל בהתאם לתוכניות. חומר הצינורות,  אחר הנדרש לביצוע העבודה  

 עובי הדופן שלהם, סוגם, צביעתם וציפויים יהיו בהתאם לתוכניות ולמפרטים.  
 

 מגוף חשמלי עם הפעלה ממפלסי בקרה  .ד

עם   צר  טריז  מגוף  של  שילוב  הוא  חשמלי  מפעיל  מגוף  להתקנת  והתקן  תושבת 
 חשמלי כמפורט להלן:
ל ערך  שווה  קומפקטים    Tyco Biffi  Icon 2000 F02-מפעיל  חשמליים  מפעילי 

 חכמים.  
 

כל  המשתנים המתקדמים   את  הכולל  פאזי  חד   , קומפקטי   : סיבוב  רבע  מפעיל 
 הדרושים להשגת בקרה יעילה.
אל חוטית המאפשר תפעול המפעילים     "Bluetooth"נדרש לשלב כרטיס תקשורת  

 מרחוק כולל כיוונם וכיולם מבלי לפתוח את המארז. 
 תכונות המפעיל החשמלי 

 מתאים להתקנה בסביבה מדברית בארגז בטון פתוח. 
 .  ICON -טכנולוגית 

   2000ICONהמערכות האלקטרו מכניות מבוססות על המערכות המתקדמות של  
הגמישות:   מירב  את  לספק    according to EN 68IP,C º70C - º25 60529כדי 

Standard Working temperature . 
 ורסטילי.  מתח אספקה ו 

 מהירות הפעלה מבוקרת  ניתנת לכיוון ושינוי. 
 הגבלת מומנטים בהתאם לצורך בפועל.  

 . 02F Tyco Biffiלכל מפעילי  כסטנדרטהפעלה ידנית מקומית משולבת 
 מהמומנט הנדרש לפתיחת המגוף.   45%- מומנט פתיחה גבוה ב

פאזית, תלת  הזנה  באופציה  כולל  שילו Explosion Proofהמפעיל  פנל  ,  לוח/  ב 
לבקרה הפעלה  מקומית, ממסרי התראת תקלות כל פונקציה ופרמטר של בקרת  

 המפעיל ניתנת לכיוון ואבחנה, אפשרי גם מקומית וגם בשלט רחוק.  
 מנוע חשמלי   

אוניברסאלי   חשמלי  מפעילי  מנוע  כוח עם    02F  Tyco Biffiבכל  אספקת  מודול 
עד    V24, במתח  Hz60  -או    Hz 50המאפשר הזנה וורסטילית חד פאזית  חדשני,  

V240  DC    או.AC   מפעילי 
02F  Tyco Biffi    ניתן לחבר בפשטות  למקור אספקת הכוח המקומי והוא יתאים

רט הגנת כנגד  עצמו למקור הכוח האפשרי ללא כל התערבות המנוע כולל כסטנד
 התחממות יתר  אינטגראלית. 

 יישום  המפעיל 
לכן מתאים מאוד    Duty  100%  -ה ביותר  המפעיל הסטנדרטי בעל אמינות הגבוה

 ליישומים: 

• ( ובקרה  כרטיס  V  0-10/mA   4-20וויסות  של  מודולארית  הוספה  ע"י   )
 פיקוד מתאים. 

 (.  ON/Offפתח סגור ) •
מרחוק   ובקרה  חשמלי  מפעיל  עם  צר  טריז  מגוף  בגין  לתשלום  תהיה  המדידה 

ודית.  כל חומרי  במחיר אחד הכולל אספקה והתקנה מושלמת של המגוף בשוחה ייע 
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לתשלום   במפורש  יימדדו  שלא  צנרת  ואביזרי  מלאה.  להרכבה  הנדרשים  העזר 
 ייחשבו ככלולים אספקה והתקנת המגוף החשמלי. 

 
 ברזי שריפה   57.05

וכמפורט להלן. ברזי    449- ו  448ולתקנים ישראליים    570813י שריפה בהתאם לסעיף  ברז
יור  הפרוייקט  בתחום  הבאים,  הטיפוסים  יהיו  ברז שריפה  של  יחיד  בסוג  שימוש  שה 

 שריפה:  
 11תוצרת "פומס" דגם   .1

 תוצרת רפאל  .2

 י. אינץ' על פי הפרט הסטנדרט  4אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר    3ברז שריפה בקוטר 
אינץ' על פי הפרט   6אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר    3ברז שריפה בעל ראש כפול בקוטר  

 הסטנדרטי.  
 ס"מ )יותקן מתחת למדרכה(.   x 50 x 50 20ן במידות  הזקף יעוגן בגוש בטון מזוי 

 ברז השריפה יותקן על פי הפרט המצורף ובמקום שיסומן בתוכנית והוראות המפקח.  
שנ  יותקנו  הפיה  "על  בקוטר  הכבאות  לתקן  המתאימים  שטורץ  מחברי  אשר   3י  ופקק 

ייצבעו לסירוגין אדום ידי מכבי אש בלבד ברזי שריפה  על  לבן בשתי  - פתיחתו אפשרית 
עבודה   ללחץ  יתאימו  האביזרים  כל  שמן.  צבע  בדיקה  16שכבות  וללחץ   אטמ' 

 אטמ'.   16
תהיה כיחידה שלמה מהחיבור לקו המים עד ראש   המדידה לתשלום בגין ברזי שריפה

ההידרנט מסווג לפי סוג וקוטר ברז השריפה. המחיר כולל את החיבור ואביזרי החיבור  
 לקו הראשי.  
מטר תשולם תוספת בגין הצינור    5.0- קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מבכל מקרה בו  

 בנפרד )על פי מטר אורך(.  
 

  חיבורי מגרש וגשר אביזרים  57.06
 פרט גשר אביזרים   .א

בהתאם לפרטים ולתוכניות יותקנו גשרי אביזרים בהם מותקנים מגופים, מד מים,  
ה ואביזרים  אבנים  מלכודת  לחץ,  שומר/שובר  מגוף  לחץ,  כמפורט  מדי  ידראוליים 

 בפרטים ובכתב הכמויות. 
גשרי האביזרים יותקנו מהצנרת המפורטת בתוכניות כהמשך לצינור בתוכו מותקן  

 אביזרים.גשר ה
גשרי האביזרים יותקנו בשוחות מגופים או בחצר פתוחה בהתאם למפורט בתוכניות  

 ובהנחיית המפקח. 
ה מהחיבור לקו המים מצד  תהיה כיחידה שלמ  המדידה לתשלום בגין גשר אביזרים

הכניסה ועד החיבור לקו המים בצד היציאה. המחיר כולל אספקת הצנרת הייעודית,  
יזרים הנלווים למעט אביזרים הידראוליים המפורטים בכתב  התקנת הצנרת וכל האב 

 הכמויות.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חיבור מגרש   .ב
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הפרטים המצורפים    אינץ', ייעשה על פי  2חיבור מגרש הוא חיבור יחיד בקטרים מעל  
או הפרטים הסטנדרטיים הדנים בעניין בקטרים הקיימים בשטח. כל יחידת תחובר  

 ומגוף לפני מד המים. מ"מ   32בצינור בקוטר 
  החיבור לקו "הראשי" כולל אביזר מתאים לקו הראשי, קטע צינור אופקי באורך עד

בחיבור  5.0 הסתעפות  הוא  העלייה  לזווית  ראשי  צינור  )מציר  זקף    מטר  כפול(, 
וקשתות כמפורט, עוגן עיוור ומגוף חוצץ בקוטר החיבור. קוטר הצינור המחבר והזקף  

 לחיבורי מקלחת חוף או סוכת מציל או מבנה שרותים.
ומרים  תהיה במחיר קומפלט כולל בין היתר, הח המדידה לתשלום בגין חיבור מגרש  

ר החיבור. המחיר כולל  והעבודות המפורטות בפרט הרלוונטי, מסווג לפי סוג וקוט
גשר   שבמורד  לצינור  חיבור  הראשי  לצינור  החיבור  בשלמות,  האביזרים  גשר  את 

 האביזרים, אגנים, קשתות מחברי טה וכל הנדרש להתקנת חיבור הצרכן. 
טר תשולם תוספת בגין  מ  5.0- בכל מקרה בו קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ

 ר(.  הצינור בנפרד )לפי מטר אורך מסווג לקוט
כמו   אביזרים  אחרים  בגין  ואביזרים  אוויר  שסתום  מסנן,  מים,  מד  מגופים, 

מחירם פורטו  שלא  אביזרים   . בנפרד  ישולם  הכמויות  בכתב  בכתב    המפורטים 
 בגשר האביזרים ולא ישולם בגינם בנפרד. יםכלול  -הכמויות 

 
 ווים קיימים  חיבור לק .ג

   במקומות המסומנים יתחבר הקבלן לקווים קיימים. 
המים   ממחלקת  אישור  לקבל  יש  הניתוקים  או  מהחיבורים  אחד  כל  ביצוע  לפני 
בעירייה ולסגור את המגופים המתאימים עפ"י הוראת מחלקת המים ובלו"ז שייקבע  

 על ידה.  
קרבת החיבור, יוכנו כל כל ההתחברויות תבוצענה לאחר שיונחו הקווים החדשים עד  

ה שטיפות,  ותבוצענה  הדרושים  לכל  האביזרים  לחץ  ובדיקת  זמני  עיגון  כלרה, 
 המערכת החדשה.  

העבודה כוללת: גילוי הקו הקיים, מדידת מיקומו היחסי לקו המתוכנן, הכנת תוכנית  
חיבור לקו הקיים ואישורה ע"י המפקח באתר, רכישת כל האביזרים וחלקי הצנרת  

 לביצוע החיבור, הפסקת הזרימות בתיאום עם העירייה וביצוע החיבור.  
חיבור מסווג לקוטר. מחיר  תהיה לפי יחידות ה   מדידה לתשלום בגין חיבור קוויםה

צוינו   אביזרים שלא  עזר,  חומרי  מים,  היתר התארגנות, הפסקת  בין  כולל  החיבור 
של החיבור   לביצוע מושלם  והעבודה הדרושה  בכתב הכמויות, הריתוכים  במפורש 

 שלא יפורטו במפורש.  
 

 שוחות מגופים ואביזרים   57.07
 לי כל .א

כל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה טרומית בהתאם לגיליון הפרטים  
. שוחות למגופים תיבנינה  Iולפרט סטנדרטי המצורף לתוכניות, עם תקרה מטיפוס  

, כולל גימור  658מחוליות בטון טרומיות חרושתיות המיוצרות לפי תקן ישראלי ת"י 
 של התקן.     201.1וטיב לפי סעיף 

בשוחו " ת  מכסי  עם  ת"י    25כביש תהיינה  לפי  ברזל המיוצרים  מיציקת  ,  489טון" 
. המכסה  מברונזהדגם כרמל של וולפמן או שווה ערך עם סמל עירייה    104.1.2טיפוס  

 יהיה עם סימון עין נטפים  מים )כולל ציון שנת התקנה(.
ון.  ט   40טון", שוחות בכביש יהיו עם מכסה    25שוחות במדרכה תהיינה עם מכסי "

ת"י   לפי  המיוצרים  ברזל  מיציקת  יהיו  לשוחות  מכסה  104טיפוס    489המכסים   .
דוגמת "כרמל" תוצרת וולפמן או שווה ערך שיאושר מראש ובכתב על ידי נציג עין  
 נטפים. המכסה יהיה עם סמל עיריית אילת מברונזה כולל ציון ביוב ושנת ההתקנה. 

ב בשכבה  דק,  חצץ  לפזר  יש  השוחה  של  עוב בתחתית  החצץ    20י  משטח  בין  ס"מ. 
 ס"מ.    20לתחתית המגוף יהיה  רווח חופשי של 

קטעי פלדה חשופים בשוחות אביזרים יצופו בציפוי דוגמת "אורקט" או שווה ערך.  
 עבור הציפוי לעיל לא ישולם בנפרד והוא ייכלל במחירי שוחות האביזרים.  
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תושב תותקן  הדרך,  בתחום  הנמצאות  המגופים  בבשוחות  הבטון  ת  תושבת  טון. 
ס"מ ובאורך    20ס"מ ועובי    50תורכב משני חלקים משני צידי הצינור, במידות רוחב  

 ס"מ. מידות שוחות המגופים יהיו כדלקמן:    40הזהה לקוטר השוחה בתוספת 
 מטר   1.00שוחה בקוטר  - אינץ' כולל  4שוחות אביזרים למגוף בקוטר 
 מטר   1.25שוחה בקוטר  - אינץ'  12  עד אינץ' 6שוחות אביזרים למגוף בקוטר 

מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת    2.75בשוחה בעומק עד    -  סולמות ומדרגות
ישראלי   לפי תקן  פיברגלס  2חלק    631פלדה  סולם  יותקן  יותר  עמוקות  בשוחות    .

ס"מ מעל תחתית השוחה.    30שיאושר על ידי המזמין. המדרגות או הסולם יותקנו עד  
 רגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש.המדהתקנת  

 
 

 ציפוי שוחות בקרה   .ב

הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ, חוטי קשירה של  
לפחות. חורים ייסתמו בחומר    ס"מ  20התבניות, מוטות או ברגי חיזוק עד לעומק של  

 מומלץ ע"י יצרן חומר הציפוי. 
 מר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה.  אבק, לכלוך וכל חו

בהתאם  מים  בזרם  וחוזרת  יסודית  ושטיפה  דטרגנט  ידי  על  יוסרו  וגריז  שמנים 
 להוראות היצרן.  

בו,   שמשתמשים  היסוד  לצבע  בהתאם  היא  הדרושה  החספוס  הוראות  מידת  לפי 
בד יושג  לציפוי  מתאים  חספוס  ובעל  צמנט  מחלב  חופשי  נקי  שטח  רכים  היצרן. 

 הבאות:  
 יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול  - שטחים אופקיים
 יחוספסו ע"י סילון חול   - שטחים אנכיים 

 
 אופני מדידה לשוחות מגופים  .ג

במפרט הכללי,    5700.26תהיה כמפורט בסעיף    המדידה לתשלום בגין שוחות מגופים
ללא התחשבות בעומק, אול  פי קוטר השוחה,  על  לפי סוג המכסה.  מסווג  ם מסווג 

המחיר כולל את עבודות העפר הדרושות, אספקת השוחות והמכסים )כולל סימון על  
כולל המחיר מכסה, מדרגות, תקרה   כן  כמו  והרכבתם.  אילת(  עיריית  פי סטנדרט 

ש התוכניות  כבדה,  עפ"י  הנדרש  וכל  הצינור  צביעת  השוחה,  בתחתית  חצץ  כבת 
המפקח. רצון  ולשביעות  בטון    והמפרט  תושבת  עבור  תשלום  תוספת  תינתן  לא 
 לשוחות המותקנות בתחום הדרך. 

 מחיר השוחה כולל את התשלום בגין ציפוי שוחות כמפורט לעיל.
 

 שוחות בקרה לביוב / מים מקלחות חוף    57.08
 שוחות בקרה לביוב   .א

לסעיף   בהתאם  תבוצענה  לביוב  בקרה  דוגמת    57082שוחות  חרושתיות  טרומיות 
 או שווה ערך לפי תקן ישראלי המפורט להלן :   שוחות וולפמן
 תחתית טרומית מבטון.   תחתית לשוחה 
 עם תו תקן.    658לפי ת"י  חוליות גליליות  

קונוס חוליית  או  לשוחה  מס'    תקרות  ת"י  עם פתח מתאים למכסה ,  489לפי  תקן 
גדול שלהן  הכולל  שהעומק  בשוחות  תותקן  קונוס  חוליית  בהמשך.   כמפורט 

 . עד עומק זה תותקן תקרה שטוחה.  מטר 3.25-מ
 גמישים דוגמת "איטוביב" או שווה ערך מאושרים ע"י המפקח.   מחברי שוחה

ם ליבת  מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק ע  2.75בשוחה בעומק עד    סולמות ומדרגות
ישראלי   תקן  לפי  פיברגלס  2חלק    631פלדה  סולם  יותקן  יותר  עמוקות  בשוחות   .
ס"מ מעל תחתית השוחה.    30. המדרגות או הסולם יותקנו עד  שיאושר על ידי המזמין

 התקנת המדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש. 
 . 15-השוחה )בנצ'יק( בבטון ב  עיבוד קרקעית
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 דוגמת "איטופלסט".  כ אטם בין החוליות
ס"מ    60. המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל בקוטר  489על פי ת"י    מכסה לשוחות ביוב 

ביוב" )כולל ציון השנה( דגם "כרמל", תוצרת וולפמן,    - מון וסמל עין נטפים  עם סי
 המתאים לעומס כמפורט להלן:

 טון  40 - כביש ומדרכות  -
 טון  12.5 - חצרות מגרשים פרטיים  -

לשוחות ביוב או מים בשטחים פתוחים ובהתאם     ף לייצוב מכסה שוחהטבעת סח
 מצורף.  להנחיות המפקח תותקן טבעת סחף לפי פרט

בגין שוחות הביוב ועומק    המדידה לתשלום  לקוטר  ליחידה מסווג  והנלווה אליהן 
של המפרט הכללי. בנוסף יכלול    5700.26ובמיוחד בסעיף    5700.00כמפורט בתת פרק  

המחיר את כל המפורט במכרז זה. במיוחד מודגש שמחיר השוחה כולל את מחברי  
עיריית   סטנדרט  פי  על  ומכסים  השוחה  לא  קיר  כמפורט. התאמת המכסים  אילת 

בנפ וביוב  תימדד  מים  )לשוחות  והריצוף  במחיר השוחה  כלול  ומחירה  רד לתשלום 
 כאחד(. 

 הפרטים הבאים יימדדו בנפרד: 
 חיבור לשוחה קיימת  .1

 תוספת מיוחדת בגין הקמת שוחה על קו קיים בכל עומק  .2

ג לפי קוטר  תוספת למחיר שוחה עבור מפל חיצוני. המדידה לפי יחידה, מסוו .3
ב בטון  פלטת  גם  כוללת  התוספת  המפל.  בעומק  התחשבות  מתחת    20-וללא 

 לשוחה ולמפל.  

 תוספת בגין טבעת סחף בשלמות   .4

 
 עבודות הכנה   -ציפוי פנימי לשוחות בקרה לביוב  .ב

זר כגון חתיכות עץ, חוטי קשירה של  הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר  
ס"מ לפחות. חורים ייסתמו בחומר    20חיזוק עד לעומק של  התבניות, מוטות או ברגי  

 מומלץ ע"י יצרן חומר הצפוי. 
 אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה.  
בזרם   וחוזרת  יסודית  ושטיפה  דטרגנט  ידי  על  יוסרו  וגריז  בהתאם שמנים  מים 

 להוראות היצרן.  
ל בהתאם  היא  הדרושה  החספוס  הוראות  מידת  לפי  בו,  שמשתמשים  היסוד  צבע 

בדרכים   יושג  לציפוי  מתאים  חספוס  ובעל  צמנט  מחלב  חופשי  נקי  שטח  היצרן. 
 הבאות:  

 יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול.   - שטחים אופקיים
 לון חול.  יחוספסו ע"י סי - שטחים אנכיים 

 
 פנימי לשוחות בקרה   ציפוי .ג

 ע לשטחי הבטון כדלקמן:  ציפוי מגן מיוחד יבוצ
כל פני הבטון הפנימיים כולל הקירות, תחתית התקרה, העיבודים, פרט לפני השוחה  
יציקת   לפני  דפנותיה  ותחתית  השוחה  רצפת  על  יבוצע  דומה  ציפוי  העליונים. 

 העיבודים הפנימיים בקרקעית השוחה.  
 חומרים ודרכי ביצוע הציפוי : 

בעובי כולל  308"אפוקסי   קטלק שקוף", שניהם  קרון על גבי פריימר "אפימי  400" 
מיקרון    200מתוצרת "טמבור". הציפוי יבוצע במברשת או ריסוס בשתי שכבות בנות  

 כל אחת על גבי הפריימר.  
 

 אופני מדידה לציפוי השוחות  .ד
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שוחות ציפוי  בגין  לתשלום  במחיר    המדידה  כלולה  מים(  שוחות  או  ביוב  )שוחות 
היתר, הכנת שטחי השוחה לציפוי, ציפויים פנים כמפורט.    השוחה. המחיר כולל, בין

לא ישולם בנפרד בגין עבודות הציפוי ומחירן יהיה כלול במחירי הסעיפים שבכתב  
 הכמויות.  

 
 אופני מדידה לחיבור ביוב למגרש  .ה

לחיבו הכנה  בגין  לתשלום  מגרשהמדידה  לקוטר    ר  מסווג  קומפלט  במחיר  תהיה 
וסימון  הצינור. המחיר כולל הנחת   הצינור בכל עומק ואת הסתימה בקצה הצינור 

 הקצה.  
 

 אופני מדידה לחיבור למערכת קיימת   . ו

תהיה במחיר קומפלט מסווג  המדידה לתשלום בגין חיבור קו חדש לשוחה קיימת  
ע  בכל  החיבור  את  כולל  המחיר  הצינור.  שוחה  לקוטר  קיר  מחבר  והתקנת  ומק 

 כמפורט.  
 

 ם ביטול קווי מים וביוב קיימי  .ז

המים   מתקני  של  העליון  החלק  פירוק  את  כולל  קיימים  וביוב  מים  קווי  ביטול 
ושוחות, סתימת השוחה ותיקון הריצוף או האספלט שמסביב השוחה המבוטלת כך  

 שיבצר רצף בסביבה. 
יהיה כלול במחיר הנחת קווי הביוב ולא  המדידה לתשלום בגין ביטול הקו הקיים  

סת הפירוק,  עבודות  בגין  או  ישולם  ריצוף  ותיקוני  שפה   אבני  תיקון  שוחות,  ימת 
 אספלט, בנפרד.   

 
 שוחת הפרדת חול   .ח

 שוחת הפרדת חול מתוארת בפרטים המצורפים. 
 תוכניות הקונסטרוקציה. בנית שוחת הפרדת חול תעשה בהתאם 

וכולל את כל העבודות    המדידה לתשלום בגין שוחת הפרדת חול יהיה לפי כמומפלט
- השוחה וכולל בין היתר עבודות זיון הבטון, בטון ב  שלמת שלהנדרשות להקמה מו

 , איטום פנימי וחיצוני, מכסים וכל הנדרש לבנית שוחה מושלמת. 40
 

 ב בדיקות ומסירת מערכות המים והביו 57.09
 שרות שדה של יצרן הצינורות  .א

יצרן  של  השדה  משרות  ואישור  פיקוח  הדרכה,  העבודה  במהלך  לקבל  חייב  הקבלן 
ימוש הנכון בצינורות. על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם לדרישת  הצינורות לש

 . הפיקוח את האישורים המתאימים. שרות השדה יספק אישור לעבודת הקבלן
 חראי הבלעדי לעבודה  בשלמותה. בכל מקרה הקבלן הוא הא

 
 אישור הצינורות לעמידה בתקן  .ב

ו תקן" ותו השגחה,  הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "ת .1
כלומר מפעל הנתון למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו  

 ונהליו, תהליך ייצורו, חומר הגלם ומוצריו מאושרים ע"י מכון התקנים.  

תקן" בהוצאת מכון  תשומת לב הקבלן מופנית למסמך "מתן היתר לסימון בתו  
ט יהיו  זר  יצרן  והן  מקומי  יצרן  הן  "מכון  התקנים.  של  בכתב  אישור  עונים 

 התקנים".
יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת    -אספקת צינורות ממפעל זר   .2

הבדיקות   כל  אישורו.  וקבלת  התקנים  מכון  ע"י  ישראלי  לתקן  הצינורות 
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ועל   הישראלי  התקנים  מכון  בפיקוח  בלבד.  תתבצענה  הקבלן  של  חשבונו 
ך זמן רב. לא יסופקו צינורות לפני  לידיעת הקבלן בדיקות אלו עלולות לארו

קבלת אישור מכון התקנים ולא יסופק צינור מהמפעל אלא אם ישא תו תקן  
 ו/או תו השגחה של מכון התקנים.  

הישראלי  .3 התקן  הוראות  לפי  תבוצענה  לצינורות  שתיערכנה  הבדיקות   כל 
 (. 530)ת"י 

 בדיקת לחץ   .ג

מס'   בנספח  למפורט  בהתאם  תבוצע  הלחץ  ולסעיפים שמצ  3בדיקת  זה  למכרז  ורף 
יעשו כמפורט למעלה    57077 במפרט הבין משרדי. לצנרת פוליאתילן בדיקות הלחץ 

 בפרק צינורות פוליאתילן. 
בכל קטע הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי  

כי  אטמוספ   12 הנחה  מתוך  המחברים  את  לבדוק  הינה  הלחץ  בדיקת  מטרת  ירות. 
ימציא תעודה המאשרת את   וכי הקבלן  בבית החרושת  הצינורות עברו בדיקת לחץ 

 בדיקת הלחץ של הצינורות.  
הברגה   ופקקי  אטומים  באוגנים  לסגור  יש  הנבדק  הקו  של  הפתוחים  הקצוות  את 

טמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ  א  16ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של  
 י העיגון לאישור.  לקו. יש להגיש למפקח את פרט

המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות  
 בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ"ל עבור המערכת בשלמותה, כולל כל האביזרים.  

להוצאה לפועל של איטום החיבורים  על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים  
אוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות, וכן משאבות  והבדיקה ההידראולית, לרבות  

 ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. 
 

 שטיפה וחיטוי קווי מים   .ד

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים, צינורות  
 במפרט הכללי.   57037וכו' בהתאם לסעיף 

תישטף המערכת והקו ימולא במים  בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ו
 מ"ג לליטר.   0.2נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה כלשהי לא תעלה על 

 .  2הקבלן יספק אישור לחיטוי הקווים כמפורט בנספח מס'  
 

 בדיקת אטימות למערכת הביוב   .ה

י  הבדיקה תיעשה בנפרד לכל שוחה לגילוי נזילות ודליפות החוצה ו/או כניסה של מ
 תהום או מי גשם.  

 הבדיקות יבוצעו בנוכחות מלא ובאישור המפקח. 
הבדיקה תבוצע לפני ביצוע המילוי החוזר, תוך אטימת כל פתחי הכניסה והיציאה אל  

תמו  השוחה  השוחה.  תצפית  ומתוך  ותיערך  המפקח  בנוכחות  במים  הקבלן  ע"י  לא 
וכן   של השוחה  בצידה החיצוני  רטיבות  סימני  לגילוי  לשינוי מפלס המים  משותפת 

 בשוחה.  
הקבלן יהיה אחראי לכל תיקון הנובע מדליפה ו/או מכניסה של מים כלשהם לתוך  

 השוחה למשך שנה מתאריך גמר העבודה.   
   

 ב )מבפנים החוצה(   בדיקת דליפה ממערכת הביו . ו

 במפרט הכללי.  57058למכרז זה וכמפורט בסעיף    5הבדיקות יבוצעו כמפורט בנספח 
יעשו בנוכחות רצופה של המפקח ובסופם יוגש דו"ח מפורט בהתאם לנספח    הבדיקות

5. 
 

 כללית  -אופן הבדיקה 
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הביקורת   תאי  את  ולנקות  הצינורות  את  לשטוף  יש  הבדיקה  ביצוע  בהתאם  לפני 
מוסמך   מכון  ע"י  והתאים  הצינורות  בכל  תיעשה  אטימות  בדיקת  הכללי.  למפרט 

 שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.  בנוכחות היצרן והמפקח. מודגש במיוחד
הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע 

בכל תא גובה המים המינימלי יכסה  הנבדק ימולא עד גובה התקרה. הבדיקה תבטיח ש
 ס"מ מעל החיבור בין שתי טבעות.   30-כ

א הנבדק  בקטע  הגדולים  השיפועים  ועקב  מתאים, במידה  כיסוי  לקבל  אפשרות  ין 
 ייבדק תא זה בנפרד. 

שעות לפחות. אחרי זמן   24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
ד את גובה המים בכל השוחות. יש לשים לב שאם יש להוסיף את המים החסרים ולמדו

דה ירידת המים אינה אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדי
 ויש לבצע את המדידה מחדש.

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. 
 דיווח על בדיקת אטימות 

יכלול המלצה לתיקון או אישור לאטימות מלאה . ו 5הדו"ח ייעשה כמפורט בנספח מס'  
 בהתאם לקריטריונים. 

הח דליפה  ובדיקה  אטימות  בדיקת  בגין  לתשלום  במחיר וצה  המדידה  כלול  יהיה 
הנחת קווי הביוב ולא ישולם בגין עבודות הפירוק, סתימת שוחות, תיקון אבני שפה  

 ותיקוני ריצוף או אספלט, בנפרד.
 

 לקווי צינורות ביובצילום וידיאו  .ז

של   וידיאו  וצילום  הקו  שטיפת  הקבלן  יבצע  הביוב  קווי  הנחת  עבודות  סיום  לאחר 
ת דו"ח מסכם ייעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח ונציג  הקווים. צילום הקווים ועריכ

של כרך א' בהוצאת המינהל    309המזמין. פעולת הצילום תבוצע בהתאם להנחיות פרק  
 ( ותבוצע ע"י הקבלן.  1997ות המים )מהדורה מרץ נציב -לתשתיות ביוב  

צילום הקווים ועריכת דו"ח מסכם ייעשו ע"י מפקח מוסמך מטעם הקבלן ובנוכחות  
 . DVDהמפקח ונציג המזמין. הקבלן יספק למזמין את צילום הקווים על גבי דיסק 

ורט  הקבלן, באמצעות מפקח המוסמך לעריכת צילומים לקווי צינורות, יגיש דו"ח מפ 
, יצורף תשריט המתאר את הקו  6על מהלך התצלום ותוצאותיו. לדו"ח, לפי נספח  

הדו"ח   הגשת  הקבלן.  לעבודת  הצילום  בין  להגשת  ומקשר  תנאי  הוא  המצולם 
 ולתשלום החשבון הסופי של הקבלן.  

 התיקונים הנדרשים אחרי הצילום יבוצעו מיד וייעשה צילום חוזר.  
 
 
 

 בדיקה כללית למסירת העבודה  .ח

במהלך העבודה תיערך בקרה ע"י המפקח ונציגי עיריית אילת על מנת לוודא שביצוע  
מדידות וצילומים רדיוגרפיים כנדרש    העבודה נעשה על פי התוכניות. הבקרה תכלול 

 לעיל.  
 הבדיקות במהלך העבודה ייעשו בנוכחות המפקח ונציג המזמין.  

הלך מסירת מערכת הקווים למזמין, תבוצע בדיקה כללית עם השלמת העבודה, ובמ
להבטיח  מנת  על  האביזרים,  ושאר  האוגנים  המגופים,  הצינורות,  הקווים,  לעמידת 

 כת.  פעולה תקינה של המער
מסירת העבודה למזמין תיחשב רק לאחר קבלת העבודה על ידי עיריית אילת ואישורה 

ין בגין השלמת העבודה כפי שנדרש על  בכתב לכך. לקבלן לא יהיו שום דרישות למזמ 
 ידי העירייה.  

  

 מדידה ותשלום   -בדיקות ומסירת מערכות מים וביוב  .ט
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לולה במחירי היחידה של העבודה וביוב כ  המדידה לתשלום בגין מסירת קווי המים
הכללי   ובמפרט  זה  בפרק  וכמפורט  העבודה  מסירת  בגין  בנפרד  לקבלן  ישולם  ולא 

כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. האמור לעיל  והתמורה לכך תיחשב כ
כולל גם את ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י המפקח במהלך מסירת העבודה למזמין,  

 וחיטוי כמפורט.  תוכניות עדות
עבור שרות השדה של ספקי הציוד והצנרת השונים לא ישולם בנפרד ועלות עבודתם  

 דבר.    כלולה במחירי היחידה הנוגעים ב
 
 

 ציוד שאיבה  57.10
 תחנת שאיבה למי ים וביוב .א

 בתחנה יותקנו שתי משאבות אנכיות הצבה ברטוב.  
 ל הפסקת שאיבה.  משטר העבודה:  עבודת משאבה אחת תורנית והחלפה אחרי כ

  
 אפיון המשאבה    .ב

 SLV.65.65.30.2.51Dתוצרת גרונדפוס דגם משאבה 
 מ"מ מעבר חופשי  VORTEX  ,65המשאבה עם מאיץ פתוח 

 מטרים. 19מק"ש ללחץ    10כל משאבה תספק 
 מטרים כבל. 10הרץ   50וולט , 380כ"ס  4המשאבה עם מנוע 

 מה מנירוסטה. חיבור מהיר לשליפה מהבור לכל משאבה ושרשרת הר
   304חוזרים לכל משאבה מנירוסטה -מצופי אגס לביוב , ברזים ואל 4

 טומטית כולל מחליף תורנות.לעבודה או LC231לוח פיקוד דגם 
 תצורת ההתקנה: 

 התקנה רטובה    -

 מצורף  שרטוט מידות -

 
  – :SHOP DRAWINGSתכניות ייצור .ג

של תחנות השאיבה ויגיש     " Shop drawingהקבלן  יכין תכניות מפורטות לביצוע  "
 אותן לאישור המפקח טרם תחילת העבודה.  

לא    מזמין"  ביחס לתכניות של ה Shop drawingשינויים בתכניות  " -מודגש בזאת 
יהוו עילה לתביעה כספית מכל סוג שהוא  או לשינויים בלוח זמנים  לביצוע הפרויקט. 

  
ומחירן ככלול במחירי הסעיפים    רדעבור הכנת התכניות הללו לא ישולם לקבלן בנפ

 השונים של כתב הכמויות.  
 

 מדידה לתשלום ציוד שאיבה  .ד

בגין משאבה טבולה לביוב תהיה במחיר קבוע ליחידת שאיבה    המדידה לתשלום 
וכל   הכולל עבור הספקה והתקנה מושלמת של המשאבה, בסיס המשאבה מובלים 

ואחזקה מושלמת של המשאבה. ההתקנ ללוח  ה  הנדרש להתקנה  חיבור  גם  כוללת 
 החשמל כפי שיקבע המפקח.  

 
 טסט הפעלת המערכת ותחנת השאיבה  .ה

מהמגובים,   הביוב  מערכת  ראש  לבדיקת  טסט  מוסמך  בודק  אצל  יזמין  הקבלן 
 מיכלים, תחנת השאיבה ואביזרי הצנרת. 
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עורך הבדיקה יגיש לקבלן ולמזמין מתכונת לבדיקת המערכת ולאחר אישורה יפעל  
ים לעריכת בדיקות המערכת לקראת מסירה ויגיש דו"ח מפורט לכל  שבוע ימ במשך  

 מתקן ולמערכת בשלמותה. 
 בדיקות אלה הם בנוסף לבדיקות החשמל הנדרשות בתקן.

ראש  לכל  אחת  יחידה  במחר  יהיה  כמפורט  הפעלה  טסט  בגין  לתשלום  המדידה 
 מערכת הביוב. 

חוז אל  אוויר,  שסתומי  מגופים,  כגון  הידראוליים  ביחידה  אביזרים  תהיה  וכו'  ר 
ואומים   ברגים  אטמים,  נגדים,  אוגנים,  האביזר,  רכישת  את  כולל  המחיר  שלמה. 

 לפי התוכנית.והתקנה מושלמת 
 

 הרצת המתקן והפעלה לתקופת ניסיון  . ו

סופק ויותקן ע"י  חשמלי שי- עבור בדיקות, הרצת, מסירת והפעלת כל הציוד המכני
תיק  ים, הדרכת נציגי עין נטפים והכנת  הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה במשך שבועי 

והכנת    מתקן ההפעלה  ההרצה,  ומחיר  בנפרד  ישולם  המתקןלא  כלול    תיק  יהיה 
 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.   
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 57לפרק  נספחים 57.11
 

 נספח א'
 

 תצהיר הקבלן בעניין הספקת צינורות אשר ימולא לאחר זכייתו   
 

 פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת החוף באילתמכרז חוזה מס' ...... עבודות 

 
לתנאי המכרז שבנדון אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים להלן. צינורות אלה, כפי  בהתאם  

הקשתות,   הצינורות,  במכרז  כמובהר  במכרז.  המפורטות  לדרישות  מתאימים  להלן,  שיפורט 
טות הריתוך קיבלו אישור מוקדם מהיצרן  ההסתעפויות והאביזרים האחרים שבקו הצינורות ושי 

 ומסופקים בפיקוחו. 
 
 צרן הצינור : .................................................................................................  י
 

 ....................... ספק  הצינור : ......................................................................... 
 

 ........................................................................ תיאור הצינור, תקן ותו השגחה:...
 

 נתוני הצינור שיסופקו לפרוייקט זה: 

מחיר יחידה  
 )₪( 

כמות משוערת 
 )מטר( 

עובי דופן  
 )מ"מ( 

 דרג
 קוטר
 )מ"מ( 

שם מסחרי  
 של הצינור 

 היצרן

       

       

       
 

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות
היצרן/ספק מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז  
)תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות( ואת   הקשורים לתכנון קווים במסגרת מכרז/חוזה זה 

אימים התאמה גמורה לשימוש שייעשה  השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מת
וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה עפ"י התכנון שהוצג בפניו ובאם תבוצענה    בהם כמובילי מים

 הוראות מפרטי הייצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו בפניו ואושרו על ידו. 
סיומו ומסירתו לידי    בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרוייקט כולו מתחילתו ועד 

וכי   מטעמו  שדה  בשרות  רצונו  המזמין  ולשביעות  להנחיותיו  בהתאם  יונח  הקו  כי  לוודא  עליו 
 המלאה. 

היצרן/ספק מתחייב, כמו כן, להתריע מיידית בפני הקבלן והמפקח על כל ליקוי או חריגה מכללי  
 הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.

 
 
 

 ______________________  ___      _______________  ________________ 
 חתימה + חותמת  כתובת  שם היצרן/ספק הצנרת  
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 1נספח 
 
 

    תאריך         
   
 לכבוד 

 מהנדס ראשי 
 חל"י 

 ירושלים 
 

 א.נ.,
 

 אישור שרות שדה להנחת צינור באילת    הנדון :

 
 החוף באילתמכרז חוזה מס' ...... עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת 

 
 

לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחר ביצוע עבודות הנחת קו  הננו   .1
 המים באילת כמפורט להלן: 

 
 רחוב __________________קטע ________________אורך ____________מטר

 
 הונח צינור מסוג __________________             

 
 קוטר/דרג _______________________ 

 
 לדרג הצינור __________________ דיקה בהתאם לחץ ב

 
 הנחה בימים ____________________   

 
 צינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני ___________________   

  
 

 להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו.    .2

 

 קטעסימון  קוטר סוג התקלה התיקון שבוצע תוצאות

     

     

     

     

     
 

 אישור נציג שרות שדה        אישור המפקח              
 

_____________________   ________________________ 
 שם מלא, חתימה וחותמת  שם מלא, חתימה וחותמת   
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 2נספח 
 
 

    תאריך         
 לכבוד 

 מהנדס ראשי 
 חל"י 

 ירושלים 
 

 א.נ.,
 

 אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינור מים באילת  :  הנדון

 
 מכרז חוזה מס' ...... עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת החוף באילת

 
 
הנני לאשר שבוצעה על ידינו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו מים ברחוב   .1

 _____________ באילת.  

 
תיאור ותקן הבדיקה  

_____________________ ___________________________________________
 ________________________________________________________________ 

 תוצאת הבדיקה תקינה.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור נציג שרות שדה            אישור המפקח            
 

 ____________________    _____________________ 
 שם מלא, חתימה וחותמת         מה וחותמת שם מלא, חתי  
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 3נספח 
 
 

    תאריך         
 לכבוד 

 מהנדס ראשי 
 חל"י 

 ירושלים 
  

 א.נ.,
 

   אילת  -אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות )מים או סניקה לביוב(  -קו מים הנדון : 

 
 ילתמכרז חוזה מס' ...... עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת החוף בא

 
והוראות המפקח במערכת הספקת   להנחיות המפורטות  הננו לאשר שערכתי טסט לחץ, בהתאם 

 המים כמפורט והתקבלו התוצאות המפורטות להלן:  
 נתוני התכן לבדיקת הלחץ 

 לחץ עבודה נדרש ___________ מטר 
 לחץ בדיקה נדרש ___________ מטר 
 משך הבדיקה ______________שעות 

 הבדיקה _________ מטר   במשך הפרשי לחץ מותרים

 תוצאות
משך הבדיקה   )מטר( 

 )שעות( 
 סוג הצינור

קוטר 
 )מ"מ( 

 קטע
 הפרש

לחץ  
 סופי

לחץ  
 תחילי 

       

       

       

       

 בדיקה כללית מסכמת      
 
 

 הערות עורך הבדיקה: ___________________________________________________  
 
 
 

 אישור נציג שרות שדה              ישור המפקח א        
 

 ____________________            _______________________ 
 שם מלא, חתימה וחותמת  שם מלא, חתימה וחותמת  
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 לצינור פוליאתילן, אילת הנחיות לבדיקת לחץ   הנדון: 
 

 להלן: בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן תבוצע על פי המתכונת המפורטת 
 הוראות כלליות  .1

וצינור פקסגול תבוצע בנוכחות המפקח ונציג   100PEבדיקת הלחץ של צינורות המים + (א)
בדיקה שתבוצע בלא נוכחות המפקח לא תאושר ע"י  מוסמך של יצרן/ספק הצינורות. 

 .יןהמזמ
בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון התנאים  (ב)

סוג הכלים )מדי הלחץ, משאבת הלחץ וכו'(, טמפרטורות הסביבה, מיקום   הסביבתיים,
מדי הלחץ, משך זמן העלאת הלחץ, הלחץ הסופי, משך זמן ירידת הלחץ והלחץ שירד 

 וכו'. 
יוגש דו"ח משותף על ידי המפקח ונציג שרות השדה של ספק בסיום הליך בדיקת הלחץ   (ג)

 למפרט המיוחד(.  הצינור, בהתאם לנספח הדן בעניין זה )מצורף
אופן ביצוע הבדיקה, החלוקה לקטעים, סימון הקטעים בתוכנית כך שניתן יהיה לזהות  (ד)

הלחץ  ירידת  הועלה,  שהלחץ  הפעמים  מספר  הבדיקה,  משך  בבירור,  הקטעים  את 
וכו' יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח לחוזה וייחתם ע"י נציג שרות השדה  הסופית  

 פקח. של ספק/יצרן הצינורות והמ 
לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף של לחצים בכל   (ה)

 משך הבדיקה. רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש המפקח. 
 הקבלן.  התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות (ו)
מטר לאחר עיגון וכיסוי חלקי של    800הבדיקה תבוצע בקטעים באורך שלא יעלה על   (ז)

 בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל הקו בשלמותו.  הצינור. לאחר
 מטר.   20-הפרש הגובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מ (ח)

 תהליך בדיקת הלחץ  .2

שעות    24, תוך ניקוז האוויר, למשך  אטמוספרות  4.0קו המים הנבדק ימולא מים בלחץ   (א)
 ות הלחץ. לפחות. בתקופה זו יבדוק המפקח את יציבות הצינור, דליפות ויציב

של   24לאחר   (ב) בדיקה  ללחץ  מים  מילוי  תוך  בצינור  הלחץ  את  יעלה  הקבלן   שעות 
 אטמוספרות למשך שעה אחת. 12

לחץ הגבוה  לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ ל (ג)
מדרג הצינור למשך שעה אחת. על תהליך זה יחזור הקבלן פעם נוספת אחרי    1.5פי  

 הבדיקה הראשונה. שעה מסיום 
מדרג הצינור לבדיקה   1.5לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ הגבוה פי   (ד)

 דקות.  30סופית במשך 
 אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן  .3

  5%-דקות היא פחות מ  30לחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר  הצינור ייחשב כעומד ב (א)
 מלחץ הבדיקה. 

בתנאי   (ב) עמד  לא  והצינור  התיקונים במידה  את  הקבלן  יבצע  הנדרשים  הלחץ  בדיקת 
 הנדרשים בקו הצינורות ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על פי אותו נוהל. 

 המדידה לתשלום עבור בדיקת הלחץ   .4

עבור   בגין    בדיקת הלחץהמדידה לתשלום  בנפרד  ישולם  ולא  הצינור  הנחת  במחיר  כלולה 
 דיקות לחץ חוזרות.בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת, גם אם יידרשו ב

 
 לוט: טופס אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות  
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 4נספח 
 

    תאריך         
 לכבוד 

 מהנדס ראשי 
 חל"י 

 ירושלים 
 

 א.נ.,
 

 מגוף ושוחת מגוףאישור המפקח להתקנת הנדון : 

 
 מכרז חוזה מס' ...... עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת החוף באילת

 
שהמגוף ושוחת המגוף המפורטים להלן הותקנו באופן מושלם על פי התוכניות והנחיות   הננו לאשר

 עיריית אילת. 
 

 
 
 
 
 

 לוט: תרשים שוחת המגופים 
 
 
 

 אישור נציג שרות שדה         אישור המפקח         
 

 ___________________    ___________________ 
 שם מלא, חתימה וחותמת    שם מלא, חתימה וחותמת 

 

 פרטים הערות

 תאריך  

 צומת מגופים מס'  

 רחוב/צומת  

 הצינור בו הותקן המגוף סוג  

 קוטר המגוף  

 סוג המגוף ודרג  

 קוטר השוחה  

 החלפת מכסה השוחה  כן / לא   

 ומר מצולם מצורף ח כן / לא  
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 5נספח 
 

 
    תאריך         
 לכבוד 

 מהנדס ראשי 
 חל"י 

 ירושלים 
 
  

 א.נ.,
 

    אילת -קת אטימות מערכת הביוב בדיהנדון : 

 
 מכרז חוזה מס' ...... עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת החוף באילת

 
תיאור כללי של הפרויקט :            

 ................................................................................................................ .............
 ..... 

 אופן הבדיקה .1

  לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. 
והמפקח.   בנוכחות היצרן  ע"י מכון מוסמך  והתאים  בדיקת אטימות תיעשה בכל הצינורות 

 מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.
 כדלקמן: הבדיקה תבוצע בשיטה

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק  
מ'. במידה    2.0- ה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מימולא עד גובה התקרה. הבדיק

מ' או במערכת    2.0- ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ
 מ', תאים אלו יבדקו בנפרד.  2.0- שעומקם הכולל פחות מ קיימים תאים

הצינורות   בתוך  שיעמדו  במים  הנבדק  הקטע  את  למלא  לפח  24יש  יש שעות  זמן  אחרי  ות. 
להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. יש לשים לב שאם 

טעות במדידה ויש לבצע   ירידת המים אינה אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה
 את המדידה מחדש. 

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. 
ה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי.  הפסד ז

טע צינור  אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל ק
בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף, ולטפל בדליפות עד לקבלת  

 ונו של המפקח. תוצאות המשביעות את רצ
 עבור הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

 מהלך הבדיקה  .2

 תיאור מהלך הבדיקה וממצאים:
________________________ ________________________________________

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
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 תוצאות הבדיקה 

קטע בין תאים  
 וקוטר התאים

קוטר 
 צינור

 )אינץ'( 

 אורך
 הקטע

 )מ"א( 

סוג 
 הצינור

שך מ
 הבדיקה 

 )שעות( 

 ירידת מפלס 
 )ס"מ( 

מס' תא 
 וקוטר 

מס' תא 
 וקוטר 

 מס' תא מס' תא

הפסד 
מים 

מחושב 
 )ליטרים( 

הפסד 
מים מותר 
 )ליטרים( 

          

          

          

          

          

 ** * סה"כ      

  

הערך   ×בתאים בס"מ  סה"כ ההפסד בקטע המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שנמדדה   •
 בטבלה להלן לפי קוטר התא.

 ליטר.  0.03סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק: סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע  •

 
 פרמטרים לחישוב האטימות

 נתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים:

 הפסד לס"מ ירידה  התא  שטח קוטר התא

 )ליטרים(  )מ"ר(  )ס"מ( 

 ליטר/ס"מ ירידה  7.8 0.78 100

 ליטר/ס"מ ירידה  12.3 1.23 125

 ליטר/ס"מ ירידה  17.7 1.77 150
 

בהתאם   ותאים  צנרת  כולל  הביוב  למערכת  אטימות  בדיקת  שערכתי  לאשר   הננו 
התוצאות   והתקבלו  להלן  כמפורט  המפקח  להנחיות  ובהתאם   ,___________ לת.י. 

 המפורטות להלן: 
 הערות עורך הבדיקה ומסקנות

__ ______________________________________________________________ 
 ________________ ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
 

 המערכת שנבדקה עמדה/לא עמדה בבדיקת האטימות. 
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 עורך הבדיקה

  
__                                ______________                 ____________ _______________ 
 חתימה וחותמת   שם החותם                                 שם המכון                          

 
 הקבלן

 
                      ______________                 ______________            _______________ 

 חתימה וחותמת   תפקיד שם החותם                                         
 
 

 המפקח
 

 _______________                                      ______________                 _____________ 
 חתימה וחותמת                                       שם החותם                                  תפקיד      
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 6נספח 

 
    תאריך         
 לכבוד 

 מהנדס ראשי 
 חל"י 

 ירושלים 
 

 א.נ.,
 

    אילת -דו"ח צילום טלוויזיה לקו ביוב או אחר  הנדון : 

 
 מכרז חוזה מס' ...... עבודות פיתוח ובנייה לאורך מספר מתחמים ברצועת החוף באילת

 
 

 להלן: ר שערכתי צילום טלוויזיה לאורך קו הביוב )או צינור אחר( כמפורט הננו לאש
 
העבודה   .1 ושיטת  הצילום  מכשיר  תיאור 

 ________________________________________ 

 ________________________________________________________________
 ___ 

 תוצאות הבדיקה:   .2

 הערות לבדיקה  
סוג 

 הצינור
קוטר 

 מ"מ( )

אורך 
הקטע 
 )מטר( 

 בין שוחות

שוחה 
 מס'

שוחה 
 מס'

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

 הערות עורך הבדיקה: _______________________________________________  
 
 

 אישור עורך הצילום               אישור המפקח          
 ___________________     ______________________ 
 חתימה וחותמת שם מלא,    שם מלא, חתימה וחותמת 
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 אודות המסמך
 

 6635-2  מס' פרסום 

 0  מהדורה

   הכין

   אישר 

  תרמו להכנת המסמך 

 פרסומים  מיקום הקובץ במערכת הממוחשבת

 
 תיעוד מהדורות

 אישר  הכין מס' קובץ תיאור תאריך  מהדורה

 מערכות מים וביוב  -נחל שלמה     2020יולי  0

 תשתיות מים וביוב 

 מיוחד לתשתיות מים וביוב מפרט 

 57השלמות למפרט הבינמשרדי מס' 

 ואחרים הנוגעים לעניין 

  אליהו צלאל  6635-2

 
 תיעוד האישור 

 29.07.20תאריך:   ____________ חתימה:   אליהו צלאל הכין: 
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מפרטים טכניים למבנה 06 -  חוף צפוני - המזח המערבי 
 בכניסה ללגונה )מרינה מסחרית( 

 
 

 מבנה כניסה מרינה מסחרית
 

   אופני מדידה ותשלוםמידע כללי, 
 . במסגרת מכרז הקדמת עבודות השיקום מתוכנן מבנה כניסה למרינה המסחרית

 , לפי מ"ר. התשלום עבור המבנה מופיע בכתב הכמויות תחת סעיף אחד קומפלט
הקבלן נדרש להציע מחיר פאושלי קומפלט  ורט למבנה עדיין לא יסתיים, יחד עם זאת  תכנון מפ 

 למבנה לפי עלות למ"ר. 
המבנה בניית  את  יכלול  מלאה  המחיר  לתשתיות-מ  בצורה  מחובר  מושלם,  כשהוא  ת',  ועד  ,  א' 

 ולפיתוח מסביב, ומסוגל לתפקד.   למערכות
קוז  ניה לרבות כבילה וציוד קצה: מים, ביוב,  את כל המערכות החיוניות לתפקוד המבנ  כוללהמחיר  

אינסטלציה סניטרית,  מי גשם, ניקוז דלוחין ושופכין, דוד שמש לחימום מים, מערכת גז לבישול,  
( מנ"מ  תקשורת,  טמ"ס,  חשמל,  כבלים,  טלויזיה,  למערכות:  וכבילה  כריזה,  תשתית  אש,  גילוי 

 יר וכו' , מיזוג אווקשר פנים, בקרת כניסות וכיו"ב(הקרנה, 
בידוד תרמי ואקוסטי  תגמירים, טיח, צבע, חיפויי פנים וחוץ,  המחיר כולל גם את מעטפת המבנה,  

ריצוף, תקרות, קירות, מחיצות, תקרות מונמכות או אקוסטיות, עבודות מסגרות  עפ"י התקנים,  
קורות,  ר,  מט  8אומן, פלדה, אלומיניום, קבועות סניטריות, איטום, ביסוס על גבי כלונסאות בעומק  

, אלמנטי  רצפות ותקרות מבניה קונבנציונלית )בטון ובלוקים(זוין,  רצפות, עמודים ותקרות מבטון מ
 . הצללה מפלדה או אלומיניום, תריסי הצללה ורשתות זבובים בחלונות

המחיר כולל ריהוט מקובע לקירות בלבד כגון מטבחונים, ארונות מקובעים במטבחון או בשירותים  
 חרים אם ישנם כאלה, מראות וכיו"ב.  או בחדרים א

אדריכלות בלבד ברמה של היתר בניה, יחד עם זאת, תכניות    היא   המבנה  תכנית פרסום המכרז  בעת  
 יסופקו לקבלן מיד עם קבלת היתר בניה. מכל המקצועות לביצוע 

 
   

 דרישות לתכנון וביצוע: 
 

 המבנה 
 

   -כללי
 

המרינה  רוגרמה התומכת בפעילות השוטפת של  מ"ר ברוטו המכיל פ  120מבנה כניסה בשטח של  
המסחרית. המבנה יכיל: שירותים לשני המינים, תא שירותים נגיש נפרד, מלתחות, חדר שומר, חדר  
כביסה ומחסן. המבנה יהיה בעל קומה אחת ויכלול גגון משולב אלמנט הצללה בכל ההיקף. מעקה  

סביב    מיזוג והאוורור. מבנה הכניסה יבנה ס"מ על מנת להסתיר את מערכות ה  120הגג יהיה בגובה  
פאותיו. חומרי המבנה יהיו כמפורט במסמך זה ובנספח    4מתוך    3-מבנה קיים פעיל ויעטוף אותו ב

 הגנה מקורוזיה. 
 מסמך זה. המבנה יהיה מחופה בקורות עץ כפי שיפורט בהמשך

 
 שלד המבנה 

 נחיות מהנדס. שלד המבנה יהיה בבניה קונבנציונלית בבטון ובלוקים לפי ה
ובידוד תרמי בכל קירות/תקרות/רצפות הגובלות עם החוץ. קירות החוץ יהיו בלתי  יבוצע איטום  

 חדירים לחלוטין למים, רוח ורטיבות מכל סוג שהוא. 
 

 קירות חוץ 
 

מ"מ מסוג    30/100באמצעות קורות עץ במידות    יקבלו חיפוימבנה  )העשויים מבלוקים( בקירות חוץ  
שמיים ירוקים" או שווה ערך. התקנת הקורות  " באספקת "GREEZUתוצרת  "   במבוק רב שכבתי 

מ"מ ובהתאם להחלטת האדריכל.    10  -בצורה אופקית )מקביל לקרקע(. מרווח בין לוח ללוח יהיה כ
קורות העץ תיהנה צבועות ע"פ מפרט הספק המצורף ובגוון לפי בחירת האדריכל. הקורות יותקנו  

שנ כמה  עד  השלמה  המעוגליבמידתם  הקירות  חיפוי  באמצעות  יתן.  יבוצעו  והצפוני(  )הדרומי  ם 
אבן   קופינג  יותקן  הגג  בקצה מעקה  בפועל.  רדיוס  לפי מדידת  במפעל  מכופפים מראש  סגמנטים 
טבעית לכל ההיקף ברוחב המותאם לעובי קיר הבטון בתוספת שכבת העיגון והחיפוי כולל ניסור אף  

קופינג/סף אבן ו/או חיפוי הגליף  פתחי המבנה השונים יבוצע    מים בקצה האבן. במפגש החיפוי עם
לבחירת   וצבוע  מגולוון  פלדה  בפח  יהיה  הגליף  חיפוי  האלומיניום.  מישור  עד  הפתח  היקף  בכל 
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בגמר   אלומיניום  בהלבשת  הגליף  לחיפוי  חלופה  תיבחן  הקורוזיה  יועץ  הנחיית  ע"פ  האדריכל. 
 אנודייז. 

ע"י יבוצע  למבנה  החיפוי  מגולוונת  עיגון  פלדה  פטות  ע"י    מערכת  שיקבעו  במרווחים  וצבועות 
 המהנדס. באחריות הקבלן להמציא פרט לשמירה על מרווחים קבועים בין הקורות. 

 
 מפרט צביעה לחיפוי: 
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 גגון הצללה היקפי 
  למבנה. הגגון יכלול פתחים בגאומטריות שונות ע"פ   יהיה עשוי יציקת בטון ויעוגן בצורה קונזולית

תכנית ופרטים אדריכלים. בפתחים אלו יותקנו קורות עץ במבוק ממחוזר כמפורט בסעיף הקודם  
במידות   בחתך  באחריות    75/150אך  נסתרים.  מחברים  באמצעות  לבטון  העץ  קורות  עיגון  מ"מ. 

קורות. הגגון יהיה בגמר טיח חלק וצבע עד  הקבלן להמציא פרט לשמירה על מרווחים קבועים בין ה 
 מלא.  כיסוי  

 
 

 קירות ומחיצות פנים 
יהיה    -חומרי בנין קירות פנים ובטון. גמר הקירות  יהיו בבניה קונבנציונלית בלוק  קירות הפנים 

 גרניט פורצלן ע"ג טיח הפנים. אריחי  בטיח פנים + צבע למעט החדרים הרטובים בהם יבוצע חיפוי 
תוצרת חברת    HPLלוחות    רדה בין תאי השירותים ותאי המלתחות יהיו באמצעותמחיצות ההפ

TRESPA"  316" באספקת "סוכית" או ש"ע. כל אביזרי הגמר יהיו עשויים נירוסטהL    ,מנעולים(
 ידיות, רגלי תמיכה והגבהה, קורה עליונה וכו'(. 

באריחי גרניט פורצלן עד גובה  החיפוי יהיה    - חיפוי חדרים רטובים )שירותים, מלתחות, חדר כביסה(
 התקרה. 

מ  בין  באספקת  במפגש  האדריכל  לבחירת  וסיום  ניתוק  פרטי  יבוצעו  חומרים  בין  ומעבר  ישורים 
 "אייל ציפויים" או ש"ע. 

 
 עבודות ריצוף וחיפוי 
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 ₪/מ"ר  150מחיר בסיס  -ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי
 

 :להלן כמפורט יבוצע מילוי ג"ע פורצלן  גרניט ריצוף
 

 המילוי 
 .רחוץ שומשום מילוי ג"ע יבוצע הריצוף

 
 האריח  גב ניקוי
 אשר  אחר חומר וכל אבק ובמהלכה העבודה תחילת לפני האריח מגב להסיר  חובה
 .בהדבקות לפגוע יכול

 
 האריחים  הנחת

 1.5-3בעובי  תרמוקיר של "סופר ריצופית" טיט שכבת תיושם השומשום מילוי ג"ע
 ח הארי גב על  .טיט שכבת בהם תהיה שלא לאריחים מתחת  אזורים יהיו לא .מ"ס

 לשיפור  ,האריח גב על ,סירוק  ללא  ל"כנ "סופר  ריצופית" של  דקה שכבה מורחים
 התשתית  שעל הטיט לשכבת האריח את מצמידים .החריצים ולמילוי ההדבקות

 נקבעו  בהם במקומות ,הנדרשות  במידות  מישקים על שמירה תוך רטוב על רטוב
 וברוחב  עומקה לכל ,שהתייצבה לאחר ,הטיט שכבת את חורצים הרפייה מישקי
 ,המתוכנן למפלס שיגיעו עד ,גומי פטיש באמצעות האריחים על  מקישים ,המישק
 המישקים מבין הטיט שאריות את לנקות יש .מהמישקים יצאו צמנט  המלט ועודפי
 סמוכים  אריחים שפינות לוודא יש .הרובה של יותר מאוחר יישום לאפשר בכדי

 .מישור לאותו יתלכדו
 

 בריצוף  פוגות
 -מ מרחק י שומרי"ע  ייעשה הפוגות עצוב .האדריכל בחירת לפי לפחות מ"מ 3 ברוחב  יהיו ות פוג

P.V.C , זו  למטרה מיוחדים. 
או שווה   " MAPEI " חברת של פלוס קולור אולטרא רובה תהיה בריצוף המישקים למילוי הרובה
 .החומר ספק הוראת פי על  תבוצע  הרובה יישוםערך. 

 מגוונת  אפוקסי רובה תהיה המישקים למילוי הרובה(   'וכו תיםשירו ( רטובים באזורים
 . KERAPOXY - RGמסוג

 או שווה ערך." MAPEI " תוצרת L תוצרת אלסטית רובה תיושם מישורים  בין במפגש ,בפינות
 .היצרן הוראות לפי וניקויה הרובה ישום
 .הריצוף עבודות סיום לאחר לפחות  ימים 10 יעשה הרובה ישום
 .האדריכל בחירת פיל גוונים

 
 

 ₪/מ"ר  100מחיר בסיס   – קרמיקה באריחי קירות חיפוי
 החיפוי ביצוע
 : כדלקמן  יעשה  קרמיקה באריחי קירות חיפוי

 כוונים  שני סרגל מישורית תהיה התשתית
 ,תרמוקיר של    602  פלסטומר מהספקת ,סגורים בשקים ארוז ,מוכן בדבק  בהדבקה יעשה  החיפוי 
 הדבק יובא כזה  אישור בהעדר.   לתשתית ומתאים המיועד לשימוש פקהס י"ע בכתב מאושר

 .הקבלן את תחייב והחלטתו המפקח לאישור המתאים
 .משוננת במרית התשתית פני על ימרח הדבק 
 חברת  של פלוס קולור אולטרה  רובה תהיה המישקים למילוי הרובה 

" MAPEI ". לפי  בגוון  .בריצוף הפוגות כרוחב יהיה )פוגות( המישקים רוחב 
 .האדריכל בחירת

 אפוקסי  רובה תהיה המישקים למילוי הרובה שירותים( (רטובים באזורים
 . KERAPOXY ) RG ( מסוג מגוונת

 .מ"מ  5 בעובי תהיה המהודקת הדבק ששכבת כך הדבק אל להדק יש האריחים את 
 .שלמים באריחים הריצוף פני מעל יעשה החיפוי

  
 3 של מרווח יושאר קירות בין במפגש וכן  לרצפה הקיר בין החיפוי בתחתית 
 הרובה  בגוון  ל"כנ  " MAPEI " תוצרת אלסטית ברובה ימולא זה מרווח .מ"מ

 .הקשיחה
 יותר  לא .מיוחד במכשיר יבוצע ואביזרים לצינורות בקרמיקה חורים עבוד 

 .אריח בחלקי שימוש
 בקירות  הפוגות לקווי נמשכים יהיו ברצפה הפוגות  קווי  
 מישורים  בין שמפג 

 או  אופקי חיפוי וגמר )פינות( מישורים בין מפגש אחרת בתוכניות נדרש לא אם
 ככלולות  תחשבנה אלו פינות .האדריכל בחירת לפי אלומיניום  בפינת  יבוצע אנכי
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 .בנפרד תימדדנה  ולא החיפוי במחיר
 

 תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח, מחוררים ו/או אטומים
ן לספק ולהתקין באזורים שונים בבניין בהתאם לתוכניות, תקרות אקוסטיות  על הקבל  .א

עשויות אריחים ומגשי פח מגולוונים, מחוררים )אקוסטיים( ו/או אטומים. לכל מגש תהיה  
 מ"מ לצורך חיזוק המגש.   10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40"כתף" בגובה 

  2. החירור יהיה מיקרו פלוס בקוטר 26%ה רים יהי אחוז החירור באריחים ובמגשים המחור .ב
 מ"מ.

( משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה בתנור.  PRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן )  .ג
לפי בחירת  RALמיקרון, בגוון  80הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

 ד לכיפופים ללא סדקים.היה עמיהמפקח. הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע י

המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח   .ד
 מגולוון ומוטות הברגה. 

 מטר. 1.20קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ה

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו   .ו
 ם אליו. לסמוכי או

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו בעלי דפנות   .ז
 צד מורמים לצורך הקשחת המגשים. 

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים   .ח
 כשלוחות צמודים אחד לשני. 

 . NRC 0.75- תודבק יריעה מפחיתת רעשים לחוררות בתוך התקרות האקוסטיות המ .ט

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך קירות,  .י
 מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  

התואם את התקרה עצמה ו/או בצבע  RALהקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  .יא
בורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות  שחור. יש להקפיד על חי
 )גרונג( מדויקים בהחלט.  

התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. כל החיתוכים יבוצעו   .יב
 במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר. 

ה לחלל שמעל  נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוח יש להקפיד על . יג
 לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

  60מ"מ ובמשקל מרחבי   25מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי   .יד
ק"ג/מ"ק, כולל ציפוי   24בי מ"מ ובמשקל מרח 25ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  

 מיקרון.  30בעובי שקיות פוליאטילן כבה מאליו 

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב המוגן יבוצעו כפוף   .טו
   - 2010מאוקטובר  4חלק   -  5103להצעות תקן ישראל 

 תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים. 

אחיזה בין האריחים או   בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי .טז
 מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 
 תקרות וסינרים מלוחות גבס

 
 מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים, בהתאם לתוכניות.  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  .א

עם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה והחיבור  השלד יקבע ע"י מהנדס מט .ב
 לתקרה הקונסטרוקטיבית. 

 . F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  .ג
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 בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים. .ד

 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. .ה

ם כנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילי בתקרות הגבס יעשו כל הה .ו
 למיזוג אויר וכיו"ב. 

דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה מגולוונת בפינה   בקרניזים .ז
 אופקית ואנכית. 

במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי תאורה לצורך   .ח
 נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל. 

מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל   קרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטחגמר כל הת .ט
 התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל. 

 
  

 חלונות ודלתות ורפפות
 נגרות, מסגרות ואלומיניום לאישור אדריכל.   SHOPDRAWINGיש לספק פרטי   -כללי

 ם הרלוונטיים. יש להוכיח עמידות בבדיקות אטימות עפ"י התקני  -בדיקות
רי הפרזול יהיה אחיד ויוצג לבחירת המפקח ואישורו. אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע  גוון אביז  - פרזול

של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של המוצר כמו צירים, ידיות, מחזירי שמן, מנעולים וסגרים  
 וכו'. 

 ן לאישור אדריכל. בגוו  AA25כל חלקי האלומיניום יצופו באנודייז  - גימור מסגרות
כל החלונות יהיו מסוג חלונות הזזה ויהיו עשויים ממערכת אלומיניום קליל     -  מבנה שומרחלונות  
מאולגנים    7000קלאסי   שו"ע,  זיגוג    25AAאו  מבנה    18ובעלי  בחלונות  מחוסמת.  זכוכית  מ"מ 

 ה.השומר יעשה שימוש בפרופיל מעורגל בשילוב זכוכית מעוגלת בהתאם לרדיוס המבנ
 יבוצעו ע"פ פרט מאלומיניום בגמר אנודייז.   -ורואוור  חרור עשןרפפות ש
 יהיו עשויות פלדה תוצרת "רב בריח" או ש"ע. גוון לבחירת האדריכל   - דלתות

 לכל דלת יסופקו חמישה סטים של מפתחות. 
 

 סניטריה וניקוז 
או שו"ע כאשר הכיורים  -כיורים יהיו משטחי אורטגה בתצורת שוקת  יחד עם    הכיורים  יצוקים 

 דות ומספר ברזים ע"פ תכנית אדריכלות. המשטח. מי
 ברז פיה ארוכה תוצרת חמת או שו"ע.    -ברזים פנימיים

יהיו סוג א' כולל מיכל הדחה סמוי תוצרת "חרסה" או ש"ע. מנגנון הדחה ומיכל תוצרת    -אסלות
GROHE"  או ש"ע " 
קצה  נירוסטה   -אביזרי  עשויים  יהיו  הקצה  אביזרי  מ  316L  כל  סבונייה,  למראה,  )סיפון,  סגרת 

וכו'( טואלט  נייר  מחזיק  אשפה,  פחי  לנייר,  ידים, מתקן  ע"פ    -מייבשי  ומיקומים  כמויות  פירוט, 
 פריסות אדריכלות. 

 יש להגיש סכמת מים וביוב לאישור המפקח, הכולל חיבור לתשתית עירונית.  -מים וניקוז 
 גמר חומרים

 האדריכל. ה ובגמר צבע לבחירת כל רכיבי העץ יהיו באימפרגנצי
יש למנוע   בגוון לבחירת האדריכל.  ויצבעו  לפי הנחיות מפרט הקורוזיה  יטופלו  כל רכיבי הפלדה 

 קורוזיה גלבנית בין מתכות שונות. גדרות ושערים לפי המפורט בנספח הגנה מקורוזיה.
 בלבד ובהתאם לאמור בנספח הגנה מקורוזיה.  L316פלב"מ   -פרזול 

 
 ווירמיזוג א

 ( VRF)מזגן  ע"פ הנחיות יעץ המיזוג  -יחידות מיזוג
 מערכות העיבוי ימוקמו על אגן המערכות על הגג. 

 צנרת המיזוג תהיה סמויה בלבד.  -צנרת
 

 חשמל ותקשורת 
מחיר המבנה כולל את כל עבודות החשמל והתקשורת לרבות ביצוע הארקת יסודות ובדיקת   - כללי

כל   את  כולל  המחיר  בודק.  בתמהנדס  והכבילה  לתשתיות  השרוולים  התחברות  וכן  הבניין  חום 
 קיימות והזנות חח"י. 

תכנית תאורה תוגש לאישור מפקח כולל תאורת ביטחון מסביב למבנה. תתוכנן תאורת    -תאורה
גון אור    LEDדקות מינימום עם מעגל נפרד בלוח. כל מערך התאורה יהיה בטכנולוגיית    90חירום  

 ין. קלוו  3,000לא יעלה על 
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בתכנון יועץ חשמל, אישור יהיה על ידי בודק מוסמך, הלוח יהיה בעל מיגון למניעת  לוח חשמל פנימי  
החשמל   אגף  מפקח  ידי  על  ויאושר  והתקשורת  החשמל  ארון  בתוך  ימוקם  הלוח  קרינה.  פיזור 

 העירוני. 
היועץ    יש להגיש תכנית מיקומי שקעים לאישור המפקח, בהתאם לתוכניות  -שקעי חשמל/ תקשורת

 לא תשולם תוספת בגין הזזת הנקודות למיקומים שונים ע"פ בקשת גורמי העירייה. מטעם הקבלן, 
מערכת כריזה שעוצמתה מספיקה לשטח  המרינה, כולל גיבוי .. המערכת תהיה עם    -מערכת כריזה

ים  אזור  5חלוקה לאזורים ושליטה מחדר השומר, האזורים הנדרשים ע"פ קביעת נציג העירייה, עד  
 לכל מערכת. 

 תותקן מערכת קודנים ואינטרקום לפי הנחיות חשמל. 
 תתוכנן ותבוצע תשתית למצלמות בטווח המכסה את שטחי המרינה.

 
 

 שער כניסה למרינה  
שער קונזולי )מרחף( חשמלי משולב שער הולכי רגל תוצרת "היישריק" או ש"ע. השער הינו מבוקר  

 ונשלט מחדר השומר הסמוך. 
 . גוון לבחירת האדריכלמיגון קורוזיהוצבועה ע"פ הנחיות פלדה מגולוונת  השער עשוי 

 כל אלמנטי העיגון יהיו נסתרים
 מידות ע"פ תכנית אדריכלות 

 כלל כל מנגנוני הבקרה/ שליטה ובטיחות לתפעול מלא. 
 

 
 

 גדר 
לדופן  תעוגן  הגדר  הטיילת.  הגבהת מבנה  ולאחר  של הרציף החדש  המזרחי  לאורך הצד    תמוקם 

הגדר תפורק עם התחלת שלב ב' של הביצוע. גדר דגם "נתיב" תוצרת "יהודה רשתות" או  הרציף.  
בגובה   ישולבו    130ש"ע  הגדר  לאורך  וההתקנה.  העיגון  אביזרי  כל   כולל  מאותה    4ס"מ  שערים 

 הסדרה. 
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 מדרגות יצוקות באתר 
 לאחר יציקת מבנה הטיילת יש לבצע יציקת מדרגות בטון: 

מבנה מדידה    3-להטיילת    בין  לאחר  יוחלט  המדרגות  מספר  המזרחי.  בצד  ההמתנה  "מרפסות" 
ס"מ נגד החלקה בקצה    3מדרגות. המדרגות יכללו פס תרמופלסי ברוחב   3  -בשטח ולא יהיה קטן מ

 ככל שידרשו ע"י יועץ הנגישות.  316Lהמדרגה ומאחזי יד עשויים נירוסטה 
 ום ע"פ תכנית אדריכלות. מיק -ניהבין מבנה הטיילת לכיוון המעבר לחוף חנ 

 
 שער קרוסלה חד כיווני 

   205בגובה    316Lבקצה הדרומי של מבנה הכניסה ימוקם שער קרוסלה חד כיווני העשוי נירוסטה  
 ס"מ.

 השער יאפשר מעבר מכיוון המרינה אל עבר חוף חנניה בלבד וישמש גם כדרך מילוט. 
 
 

 מכסה לתעלת תשתיות 
ס"מ. כיסוי התעלה יהיה    45  -תעלת תשתיות מים וביוב ברוחב של כנה  לאורך מבנה הטיילת תיב 

מחומרים מרוכבים המותאמים לסביבה ימית ולעומסים כבדים )משאיות(. כולל כל אביזרי העיגון.  
 תוצרת חברת "רבדיון" או ש"ע. המכסה אטום ללא חירור.
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 TPUעמודי מחסום 

כל  המימקמו ע"פ תכנית אדריכלות לאורך הצד   "ירון" תוצרת    180זרחי של הטיילת  ס"מ. דגם 
 "ארבל שטראוס" או ש"ע. 

 
 

 ס"מ  10פס תרמופלסטי בהתכה ברוחב 
ס"מ. מיקום ואורך ע"פ סימון    10לאורך הרציף משני הצדדים יש לבצע פס תרמופלסטי ברוחב של 

 ן לבחירת האדריכל. וובתוכנית אדריכלות. סימון זה מגדיר את תוואי נסיעת רכב הכיבוי / תדלוק. ג
 

 משטחי בטון  אדריכלי 
:  רציף / מזחים ורחבות העשויים בטון אדריכלי יהיו בגמר מסורק בהתאם למפורט  תיאור כללי

התנגדות   גמר  הקונסטרוקציה.  לפרטי  בהתאם  הבטון  עבודות  כל  אדריכלי.  פרט  ולפי  זה  בסעיף 
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. דרגת ההתנגדות לפי בדיקת  1טבלה    2279בבדיקה בכבש עם מים, לפי דרישה ת"י     Bלהחלקה יהיה  
 5.1.1סעיף   2279, לפי ת"י  3Pמטוטלת תהיה 

 

 
 

 סוגי הבטון: 
 עם תוספת צבען )פיגמנט( לבחירת אדריכל.  , סוג הבטון יהיה בהתאם למוגדר במפרט

 
 ביצוע: 

 .מפרט  מהיציקה, פילוס והידוק והחלקה תבוצע בהתאם ל
לצורך ביצוע    .סיליקון, בהתאם למאושר בדוגמא לביצוע  שערותיש לבצע סירוק ע"י מטאטא רך עם  

דוגמאות שונות של סירוק הקבלן ישתמש במברשות ייעודיות המאפשרות קבלת טקסטורות שונות  
מברשת   חברת     chamaleoonכדוגמת  ייבחנו     Marion Brushשל  המברשות   . ערך  שווה  או 

ניקיון המבר יש לשמור על  אורך כל הביצוע על מנת לקבל סירוק  שות לבדוגמאות טרם הביצוע. 
 איכותי ואחיד. 

יהיה בניצב לכיוון ההליכה יש לשמור על  כיוון סירוק אחיד וישר.  יש להגיע עם    כיוון הסירוק 
ס"מ. קצה    10הסירוק עד קצה הרציף / טיילת. בהיקף שביל הבטון יבוצע עיבוד במלאצ' ברוחב  

 הבטון בהתאם לפרט האדריכלי. 
 
 

 וע דוגמא לביצ
עם פיגמנטים שונים לצורך בחירת הגוון  מטר    2/2בגודל  דוגמאות    5לפני תחילת העבודה יציג הקבלן  

 הנדרש. 
 דוגמאות של משטח בטון מסורק בהתאם לסעיפים הבאים:  7לאחר בחירת הגוונים הקבלן יבצע 

 . דוגמאות של סירוקים שונים על ידי שימוש במברשות ייעודיות 5הקבלן יבצע 
 תוספת עבור הדוגמאות.  לא תשולם
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 עבודות הנדסה ימית - 53פרק 
 

  

 מוקדמות       .1

 ה ע ב ו ד ה  1.1

 

מטר במקביל לשובר הגלים המערבי הקיים    3מטר וברוחב של    75בניית מזח באורך של   •

על   הנשענים  טרום  מזוין  מבטון  וקורות  סיפון  בנוי  הוא  המזח  הנגשה.  גשרי  שני  לרבות 

רכיב מבטון  על בסיס  ה מוחדרים לקרקעית הים. הגשרים בנויים  מערכת כלונסאות פלד 

 כלונסאות ויסוד בטון על שובר הגלים. נתמך על ה וין טרום זמ

 תיקון שובר הגלים המערבי לרבות ראש השובר ע"י עבודות פירוק והנחת אבן.  •

מאוחר  דלק שישרת תחנת תדלוק שתוקם בשלב  ומערכות  בניית מבנה עבור התקנת מיכל   •

 . יותר

רות  תעלת שי בניית  יציקת באתר של מסעה מבטון מזוין לאורך קודקוד שובר הגלים לרבות   •

מזוין   היקווי  העברת  למבטון  בתוך  וצנרת  וכיבוי אש  ביוב  למערכות חשמל, צמים,  יקה 

 תאורה וכו'. 

 

 תנאי הים והמקום  1.2

 כ ל ל י  .א
 

מים מחוץ לתחום קווי  בנוסף לאתר העבודה עצמו ולשטח התארגנות תועמד לרשות הקבלן רצועת 

 החוץ של המזחים החדשים.  

עתו את השפעת התנועה הימית האפשרית על עבודתו. כל  על הקבלן לבדוק ולברר בעת הגשת הצ

הנתונים שיקבל מגורמי חל"י ו/או אחרים הם לצורכי מידע בלבד. המפקח לא יכיר בתביעות כלשהן  

בין   שהוא,  סוג  מכל  הימית  התנועה  מהשפעת  שונים  הנובעות  שימצאו  ובין  מתאימים  שימצאו 

 מהמידע שנמסר לקבלן. 

 ם הנ"ל בחשבון בעת הגשת הצעתו. על הקבלן לקחת את הנתוני 

על הקבלן להתחשב, בעת הכנת הצעתו ובעת עבודתו בתנאי הים כגון: גלים קצרים וארוכים בתוך  

אזור ופעילויות אחרות.  המעגן  ו/או מתנועה של כלי שייט, גאות ושפל, רוחות, תנועת כלי שייט ב

הים ומזג האוויר במשך כל   הקבלן יתקשר עם המוסדות המתאימים, לשם קבלת מידע על תנאי

תקופת עבודתו ויעשה סידורי עבודתו בהתאם. בקשת מידע כנ"ל והשימוש בו, וכמו כן הסידורים  

ת הנובעות  האחרים להבטחת העבודה, הנם על אחריותו של הקבלן. המפקח לא יכיר בשום תביעו

מעגן.  הקבלן אחראי  מתנאי הים, מזג אויר, תנועת ספינות ואניות וכל פעילויות אחרות בשטח ה 

 לכך שעבודתו לא תפגע בפעילויות הסדירות של המעגן. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים לעבודה בכל מזג אוויר, כגון יציקת בטון בימי שרב או עבודה בימי  

לל תנאי מזג אוויר, ים סוער וכד', לא ייחשבו לכוח עליון, אלא אם  גשם. עיכובים במהלך הביצוע בג

 סיק את הביצוע עקב כך ויגדיר את ההפסקה כנובעת מכוח עליון. המפקח יורה להפ
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הקבלן ייקח בחשבון בהכנת הצעתו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבודות חוזה זה בשטחים ובאזור  

או    גורמים ציבורייםתבוצענה פעילויות של חל"י ו/או  עבודתו במעגן או בשטחים הגובלים אתם,  

ויהיה עליו לתאם    גורמים אחרים , של קבלנים אחרים המועסקים ע"י חל"י ו/או ע"י  אחרים  פרטיים 

 את עבודתו עם פעילויות אלה ולשתף אתם פעולה לפי הוראות המפקח. 

 לי שייט בנתיבי השייט. לא ישולמו בטלות בגין הפסקות בעבודות הצלילה שייגרמו עקב מעבר כ

הקבלן בתוספת תשלום כלשהו ולא ישמש עילה להארכת  התאום ושיתוף הפעולה הנ"ל לא יזכה את  

 תקופת הביצוע. 

המפקח לא יכיר בתביעות הקבלן או של אחרים, עקב עבודתו של הקבלן ועקב פעילויות של קבלנים  

 אחרים בשטח. 

 ד ועל פי כל נוהלי הצלילה. כל עבודות הצלילה יבוצעו בחליפות יבשות בלב

מהפוליסות כל ההחרגות המתייחסות   יוסרויח ולוודא כי להסרת ספק מודגש כי על הקבלן להבט

 ימיות, כלי שייט וציוד ימי לסוגיו. -לעבודות בים, לעבודות תת

 קשירת סירות למזחים  .ב
 

בס סירות  תעגונה  עבודתו  בתקופת  כי  הצעתו,  הכנת  בעת  בחשבון,  לקחת  הקבלן  לקטע  על  מוך 

 עבודתו. 

טיחות ואחרות, הרלבנטיות, כפי שיורו הרשויות  הקבלן יתכנן את עבודותיו בהתחשב בהוראות הב

 תשומת לבו של הקבלן מופנית לנוהל בטיחות, המצורף כנספח למסמכי המכרז. המוסמכות לכך. 

הבטיחו הוראות  מילוי  בגין  הזמנים  לוח  להארכת  דרישה  ו/או  בתביעה  יכיר  לא  ת,  המפקח 

מעותן הכספיות ו/או  אחרות  המפורטות בנוהל. הקבלן ייקח בחשבון בעת הכנת הצעתו, את מש

 כגון לוח הזמנים, עבודה בזמנים חריגים וכו' ויכלול אותן במחירי היחידה הרלבנטיים.

 

 פינוי שטח העבודה שהוקצה לקבלן בים  .ג
 

שטח זה מציוד כל שהוא בכל    למרות שהמפקח יקצה לקבלן שטח עבודה בים, מתחייב הקבלן לפנות

שעות, אשר תינתן ע"י המפקח, ביום ו/או בלילה,    8ה של  עת שיידרש ע"י מנהל המעגנה, בהתרא

 במכשיר קשר אל מפעיל הציוד הימי אשר יימצא בשטח הנ"ל. 

 האמור לעיל לגבי נוהל בטיחות חל גם על סעיף זה. 

העבו מפינוי שטח  הנובעת  סוג,  ועובדים מכל  ציוד  ולא תשולם  בטלת  תימדד,  לא  הנ"ל  הימי  דה 

 הקבלן לקחת זאת בחשבון בכל מחירי יחידה בכתב הכמויות.  תוספת כלשהי בגין הנ"ל. על 

 סימון עבודות, ציוד ומתקנים בים וקשר עם החוף  .ד
 

עבודת הקבלן תתבצע בקרבה מיידית אל אזורי תנועה של סירות מסוגים שונים. על הקבלן לנקוט  

 רים, הן של הציוד והן של כל העבודות המבוצעות על ידו בים. באמצעי סימון ברו

 

 הפרויקטבמקום ביצוע הנדס מ 1.3
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מהנדס ביצוע, אשר יהיה מהנדס    הפרויקטלהעסיק במקום   המשנה לעבודות הנדסה ימית  על קבלן

רשוי, בעל ניסיון בעבודה של חמש שנים לפחות בעבודות ימיות, מנוסה בניהול ביצוע. מהנדס הקבלן  

 המפקח שיעסיק הקבלן. ועסק במקום המבנה במשך כל עבודת הקבלן. המפקח יאשר מראש את י

בתחום   ומנוסה  רשום  גם מהנדס  לזמן,  מזמן  ואם  ברציפות  יעסיק הקבלן, אם  שיידרש,  במידה 

הנדרש באותו הזמן לביצוע המבנה, כגון מהנדס חשמל. אם תתבצע עבודה בזמנים חריגים, לרבות  

 בלן מהנדס מחליף. בלילה, יעסיק הק

המפקחים שמעסיק הקבלן אינו משביע רצון, יידרש  אם יתברר במהלך הביצוע כי תפקוד המפקח או  

 הקבלן להחליפו או להחליפם, תוך שבועיים ימים ממתן ההוראה בכתב. 

 

 עומק המים וטיב הקרקע  1.4

 עומק המים .א
 

 רטות בתכניות. ; תוצאות המדידה מפו ECHO-SOUNDERמפלסי קרקעית הים נמדדו בשיטת 

לכל המדידות והעבודות המפורטות במכרז    המפלסים הרשומים בתכנית זאת אינם מהווים בסיס

 זה אלא הם למידע בלבד. 

 עם תחילת העבודה יהיה על הקבלן לבצע מדידות, כמפורט בפרקים השונים של מפרט זה.

 טיב הקרקע  .ב
 

 סאות.  בתחום המרינה בוצעו במהלך השנים מספר עבודות החדרת כלונ 

 בנספח, הם לצורך מידע בלבד.כל הנתונים המפורטים לעיל וכן אלו הכלולים בתכניות ו 

המפקח לא יכיר בתביעות הנובעות מתנאי קרקע אם ימצאו כשונים מהתיאורים בתכניות ומהמידע  

 . שנמסר לקבלן

 

 זהירות מפני פגיעות במתקנים ומבנים והגנה עליהם לפי הצורך 1.5

קעיים  קר-בכל אמצעי הזהירות כדי לא לגרום נזקים למתקנים ומבנים עלהקבלן מתחייב לנקוט  

קרקעיים כגון: שוחות מכל הסוגים, כבלים, צינורות חשמל, מים, ניקוז, ביוב, תקשורת  -ו/או תת 

קרקעיים  -קרקעיים מכל הסוגים, משטחי בטון ומבנים על-וכד', יסודות וחלקי מבנים ומתקנים תת

 חפירה או בתחומם בכל תקופת העבודה. הממוקמים בקרבת אזורי ה 

ים בתמיכות זמניות, דיפון החפירות ו/או אמצעי הגנה מתאימים אחרים  הקבלן יגן על מבנים קיימ

לפי הוראת המפקח, מפני כל נזק עקב ביצוע עבודות לפי חוזה זה, ויהיה אחראי להמשך הפעולה  

 התקינה של המבנים ו/או המתקנים בכל תקופת העבודה.

ת המפקח, או באישורו או  ר התמיכות, דיפון ואמצעי הגנה אחרים, גם אם בוצעו לפי הוראוסידו

 בידיעתו, לא יפטרו את הקבלן מאחריותו הבלעדית והמוחלטת לשלמות המבנים והמתקנים. 

כל   ו/או  שוחות  סוגיהם, תמיכת  לכל  צינורות  תמיכת  הדיפון,  יוחדו לאמצעי ההגנה,  לא  עוד  כל 

דות הנ"ל ולא  ם אשר יידרשו, סעיפים מיוחדים בכתבי הכמויות, לא ימדדו העבו אמצעי הגנה אחרי

 ישולם עבורן בנפרד ומחירן ייכלל במחירי סעיפי עבודות החפירה המפורטים בכתבי הכמויות. 
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קרקעיים.  -על הקבלן לברר מראש אצל הגורמים הנוגעים בדבר את מיקומם של המתקנים התת

חשבונו  אחריות לנזק שיגרם לאותם המתקנים ומתחייב לתקנם על  הקבלן משחרר את המנהל מכל  

 ושביעות רצונו של המפקח. 

 

 מניעת הפרעות לפעילות המרינה והסדרי תנועה זמניים  1.6

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי הפעילות מרינה, במיוחד  

 יים ותפעוליים אחרים, לא יופרעו כלל. שימוש בכבישים, ברחבות, בתנועה בים, ובשטחים מבצע

)נוהלי קבע או ונהלים והוראות מיוחדים    על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל המעגנה 

זה   חוזה  לפי  העבודה  רכב    - לצורכי  ציוד,  ריכוזי  מקום  תנועה,  צירי  בדבר  "הוראות"(.  להלן 

ודה, סוגי הציוד והרכב המותרים,  וחומרים, סידורי תאורה, מיקום מתקני ייצור, משמעת שעות עב 

עובדי כניסת  תאורה  אישורי  ימי,  ציוד  מיקום  ובים,  ביבשה  בטיחות  סידורי  המעגנה,  לשטח  ם 

 אזהרה ביבשה, בים ועל גבי הציוד היבשתי והימי וכד'. 

 הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים:

 קיבל בכתב מהמפקח את "ההוראות".  א.

על ידו, מכירים  בדיו וספקיו על עובדיהם, לרבות קבלני משנה מועסקים  וידא שעו ב.

 את ההוראות ומסוגלים למלא אחריהם. 

 עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות. ג.

 האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע. 

 ניקוי האתר  1.7

לאורך התחום החיצוני של אתר  ך שבמשך כל תקופת עבודתו תהיה קרקעית הים  הקבלן אחראי לכ

 העבודה שלו נקייה. פעולות ניקוי יתואמו עם המפקח ויהיו על חשבון הקבלן. 

 ככלל, אסור לשפוך כל פסולת או אשפה לים ויש לסלקה לאתר הטמנה מורשה. 

 ל המפקח. בגמר העבודה ינוקה כל השטח היבשתי והימי לשביעות רצונו ש

המזחים החדשים ויוודא שלא נשארו כלים וחומרים או ציוד    הקבלן יבדוק את קרקעית הים לאורך

 העלולים לגרום נזק לכלי שייט או להפריע לתנועה הימית.

 לא ישולם בנפרד והמחיר כלול בהצעת הקבלן. הנ"ל  על

 

 חומרים 1.8

 טיב חומרים .א
 

  א. תו תקן  

הישראלי ביטל את "תו  וונה היא ל"תו תקן" )מכון התקנים  בכל מקום שצוין "סימן השגחה", הכ 

 השגחה"(. 

 ב. תקנים ישראליים 

רק   לתקנים המתאימים.  בתכונותיהם  יתאימו  ישראליים  תקנים  קיימים  לגביהם  אשר  חומרים 

 בהעדר תקנים ישראליים יתאימו החומרים לתקנים זרים שצוינו במסמכי החוזה. 

 ג. חומרים מיובאים 

 ם שיצוינו באחד ממסמכי החוזה.ים יתאימו בתכונותיהם לתקנים הזריחומרים מיובא 
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 אספקת חומרים  .ב
 

ויתר הפעולות להבאת   יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה  הקבלן 

 החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. 

 כב והולכי רגל או להפרעה כלשהי.עה לתנועה חופשית ובטוחה של כלי ראחסנת החומרים תמנע הפר 

מפגעים   למנוע  במטרה  הסביבה,  איכות  לכללי  בהתאם  תיעשנה  לעיל  המנויות  הפעולות  כל 

לאחר   ינוקו  וכו'(  רכבת  קרונות  )משאיות,  השונים  ההובלה  אמצעי  שהוא.  סוג  מכל  סביבתיים 

 למקום המבנה. הפריקה, כדי למנוע לכלוך בדרכים שמחוץ

 חומריםבדיקות מוקדמות של  .ג
 

לטיב   בדיקות  לעיל,  כאמור  מעבדה,  באמצעות  הקבלן,  יבצע  החומרים  אספקת  למועד  סמוך 

הבדיקות   החוזה.  שבמסמכי  לדרישות  החומרים  התאמת  על  אישור  מהמפקח  ויקבל  החומרים 

 המוקדמות נועדו להוכחת טיב החומרים והמקור ממנו סופקו. 

א יקבע  כמויהמפקח  ואת  המוקדמות  הבדיקות  היקף  החומרים  ת  בכמויות  בהתחשב  ותיהן, 

על   הקבלן  יחזור  לביצוע,  אושרו  שכבר  חומרים  במקור  שנוי  של  מקרה  בכל  במבנה.  ובתפקודם 

 הבדיקות המוקדמות, עד לאישור החומרים.

 דוגמאות חומרים .ד
 

ם או בטרם יחל בייצורם  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים בטרם יזמין אות

 בביצוע במפעל או במקום המבנה. או 

הביצוע   גמר  לאחר  עד  עליו,  שיוסכם  במקום  יישמרו  המפקח,  ע"י  לביצוע  שאושרו  הדוגמאות 

 וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות שבוצעו. 

 

 מעבדות ובדיקות 1.9

 א. מבוטל. 

תקבל את תוצאות  הבדיקות ותשלם    "י ב. לשם ביצוע בדיקות הבקרה, תתקשר חל"י עם מעבדה. חל

למעבדה, לפי הסכם ביניהן. הדבר לא יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה,  

 כנדרש במסמכי החוזה. 

 

לביצוע   הדרוש  הסיוע  כל  את  ולעובדיה  לה  ולספק  המעבדה  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  הקבלן  ג. 

 עבודתה, 

פי האמור במסמכי החוזה. כמ    יתר  ו  על  וכל  כוח האדם  למעבדה את הכלים,  יספק הקבלן  כן, 

הכל   למעבדה,  הדוגמאות  להעברת  או  המבנה  במקום  הבדיקות  לביצוע  הדרושים  האמצעים 

 חוזה. -בתנאי 40כאמור בסעיפים הקטנים הנ"ל של סעיף 

 

ביצוע   לצורך  שנעשתה  והמלאכה  החומרים  של  דוגמאות  הקבלן  יספק  המפקח,  הוראות  לפי  ד. 

 ת מעבדה. קובדי

והיקף   שייבדקו  החומרים  מעבדה.  באמצעות  החומרים  של  מוקדמות  בדיקות  יבצע  הקבלן  ה. 

הבדיקות המוקדמות ייקבעו ע"י המפקח, בהתחשב בסוגי העבודות והיקפיהן ובדרישות מסמכי  
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החוזה. הקבלן יגיש למפקח לאישור את תוצאות הבדיקות המוקדמות, זמן מספיק לפני אספקת  

הבדיקות המוקדמות ישמשו גם לאישור מקורות האספקה. במקרה של    התוצאות של  החומרים.

 שנוי במקור האספקה, יחזור הקבלן על הבדיקות.

ו. בעד הבדיקות הבאות ישא הקבלן בתשלום למעבדה ובכל ההוצאות הנילוות לכך, לרבות נטילת  

 המדגמים והובלתם למעבדה:

 

 קות חוזרות. , לרבות בדיבדיקות מוקדמות של חומרים כאמור לעיל  ( 1)

 בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחות העבודה, לחסכון וכו'.  ( 2)

 תקן, -בדיקות חומרים שאינם נושאים תו  ( 3)

ז. הקבלן ישא בתשלום בעד חומרים ומלאכה שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות מסמכי החוזה,  

וז  הביניים,  מתשלומי  כניכוי  שיבוצע  לחל"י,  החזר  במחירים  ע"י  המעבדה  את  של  ובתנאים 

 שאיתה יש לחל"י הסכם, כנאמר לעיל.  

  

לבצע   המפקח  ע"י  יידרש  אם  ערך",  "שווה  חומר  של  טיבו  הוכחת  בעד  בתשלום  ישא  הקבלן  ח. 

 בדיקות באמצעות מעבדה.  

  48ט. על הקבלן להודיע למפקח על המועדים שהוא מציע ליציקת בטון, פיזור בטון וכד', לפחות  

וע ולקבל אישור המפקח למועד. באשר לבדיקות אולטרה סוניות, צילומי רנטגן  ת לפני הביצשעו

 וכיו"ב, על הקבלן להודיע לפחות חמישה ימים מראש. 

 

 תכניות למכרז בלבד  1.10

בכל מקרה שצוין במסמכים "למכרז בלבד" הכוונה שהמפקח יספק הקבלן לצורך הביצוע, תכניות  

ד', אך ללא שנוי הפרטים עצמם. מחירי החוזה לא  ר גדולים וכעם יתר פרוט או בקנה מידה יות

יושפעו מהחלפת תכניות למכרז בתכניות לביצוע או מהוספת תכניות ופרטים לביצוע והקבלן לא  

 יהיה זכאי לתשלום נוסף עקב ההחלפה או התוספת. 

 

 

 כלי שיט, צלילה וציוד צלילה לשימוש המפקח  1.11

ט" בהתאם לתקנות הקיימות מטעם משרד  יון שירת של "רישי כל הציוד הימי יהיה עם תעודה מאוש

 מנהל הספנות.  -התחבורה 

רב חובל   להוראות  ו/או בהתאם  לילית מתאימה כדרוש בתקנות,  כלי השיט תותקן תאורה  בכל 

 הנמל. 

כמו כן, כלי השייט יעמדו בדרישות בטיחות המפורטות בנוהל, המצורף למסמכי המכרז ומהווה  

 הם. חלק בלתי נפרד מ

יסופקו   שהוא  כל  שייט  בכלי  לשימוש  המתאימים  והאישורים  השייט,  רישיון  מתעודות  העתק 

 למפקח ע"י הקבלן לפני התחלת העבודה. 

כל מכלול עבודות הצלילה לרבות הציוד, יבוצעו בהתאם לנוהלי הצלילה בנמל חיפה. כמו כן,  עפ"י  

 הצילומים  ביצוע וידאו. עבור  סרטי וללכ ימיים תת הנחיות המפקח, על הקבלן יהיה לבצע צילומים

 .הכמויות היחידה השונים שבכתב במחירי כלול יהיה ל"והנ בנפרד ישולם מכל סוג, לא ימיים התת
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 תכולת מחירים  1.12

 

 המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בסעיפים א' עד כ"ד ועד בכלל, שלהלן.

הפחת, ובכלל אלה מוצרים מוכנים וכן עבודות  כל העבודה, החומרים והציוד, לרבות   א.

 לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע המבנה.

השימוש בציוד מכני, לרבות ציוד ימי,  כלי עבודה, פיגומים, טפסות, וכל ציוד שהוא,   ב.

הוצאות הרכבתו, לרבות אחזקתו במשך כל תקופת הביצוע, פירוקו וסילוקו עם סיום  

 העבודה. 

ומרים והציוד למקום המבנה, החזרתם, לרבות העמסתם ופריקתם, וכן  הובלת כל הח  ג.

 הסעת עובדים למקום המבנה וממנו. 

 אחסנת החומרים והציוד ושמירתם. ד.

 ביצוע בכל האמצעים ובשיטות הנדרשים במסמכי החוזה.  ה.

 מהנדס/מהנדסים במקום המבנה כאמור לעיל.  ו.

 . מסירת תעודות אחריות לחל"י, כאמור לעיל ז.

מדידות וסימון לפני, תוך כדי ולאחר ביצוע עבודות כאמור והגשת התוצאות על גבי   ח.

 מפות לרבות ההוצאות על פירוקו וחידושו של הסימון. 

כאמור  ט. התנועה,  הסדרי  לרבות  הקיימות,  בדרכים  ושימוש  זמניות  דרכים  הכשרת 

 לעיל. 

מ י. בלתי  אדם  בכוח  הן  למעבדות,  בסיוע  הכרוכות  באמצעים  ההוצאות  והן  קצועי 

 למיניהם. 

חוזרות. ההוצאות הכרוכות   יא. על בדיקות מוקדמות, לרבות בדיקות בקרה  ההוצאות 

בסעיף   כאמור  בדרישות,  עומדים  הקבלן  שמציע  שהחומרים  תנאי    40בהוכחה  של 

 החוזה. 

 תחזוקת מקום המבנה ושטחי ההתארגנות, כאמור לעיל.  יב.

ותוצרי   יג.  חומרים  פסילוק  וכו',  מלאכה  זמניים  מתקנים  מהריסה,  חומרים  סולים, 

 כאמור לעיל. על הקבלן יחול גם תשלום דמי אגרות באתרים מורשים לשפיכת פסולת. 

 שמירה והגנה על חלקי עבודה שנסתיימו כאמור לעיל. יד.

 תיקון נזקים לכביש, מבנים וכד', כאמור לעיל.  טו.

 ל. תיאום עם גורמים שונים, כאמור לעי טז.

לתנועה   יז. ותקלות  הפרעות  למניעת  המצ"ב,  לנוהל  בהתאם  ובטיחות  זהירות  אמצעי 

 ולפעילות בנמל.

של תנאי    15ההוצאות על שמירה וכל האמצעים לשמירת שלום הציבור, כאמור בסעיף   יח. 

 החוזה. 

ההוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שיקבע המפקח, לרבות במחשב ובתוכנה   יט.

 המכרז/חוזה, ועדכונם השוטף.  ממסמכי  שתיקבע באחד 

לרבות   כ. המפקח,  שיקבע  שיטה  בכל  הכמויות  ולחישוב  הכמויות  למדידת  ההוצאות 

 במחשב, ואף בתוכנה שתיקבע ע"י המפקח או באחד ממסמכי החוזה. 

מותקן  כא. ציוד  רשימות  הפעלה,  הוראות  קטלוגים,  באספקת  הכרוכות  ההוצאות 

 ורשימות חלקי חילוף. 
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ח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קנייה, מכס, בלו  מי ביטו ד כב.

 והיטלים, פרט למע"מ.

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם,   כג.

 הן הישירות והן העקיפות, ובכלל אלה התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון. 

 רווח הקבלן.  כד.

 כללית ופינוי האתר תארגנותה .2
 מבוטל  2.1

 מדידה ותשלום 2.2

 - :לא תימדד בנפרד ומחירה כלול בשאר סעיפי החוזההתארגנות כללית 

 :בין היתר  תכולל ההתארגנות 

ניקוי האתר, יישורו, הכנת משטחי אחסנה לחומרים השונים, הכנת משטחי חניה   א.

 וגישה לציוד מכל הסוגים.

משטחי   .ב ועהכנת  טעינה  לשטחי  גישה,  בהתאם  הסוגים,  מכל  שיט  לכלי  גינה 

ההתארגנות בכותרת, המופיעים בתכניות, ובכל מקרה כפוף בכל שלב להוראות רב  

 חובל הנמל, לרבות שינויים בזמן הביצוע. 

קביעת והכנת דרכי גישה לאתר, בתאום עם המפקח והרחקת חומרים מחוץ לאתר   ג.

 בעבודה. שלדעת הקבלן עלולים להפריע 

ת מערכות אספקת חשמל ומים וחיבורם לרשתות בנמל, לעיל, ופירוקם בגמר  הכנ ד.

 העבודה. 

 קביעת נקודות מדידה קבועות קשורות לרשת הארצית ומאושרות ע"י המפקח. ה.

תוצאות   ו. והגשת  העבודות  ביצוע  ואחרי  לפני  הים  בשטח  לרבות  בשטח  מדידות 

 פרט הטכני. ם השונים של המ המדידות על גבי מפות כמפורט בסעיפי

 מבנים זמניים לעבודות משרדיות של הקבלן ולעובדים אחרים.  ז.

 סירת מנוע ומפעיל משך כל תקופת הביצוע, לרשות המפקח וצוותיו. ח.

הביצוע   ט. לשלבי  בהתאם  השונים  לאזורים  לצורך  בהתאם  והציוד  המבנים  ניוד 

 השונים. 

 מרי עזר וכד'. פינוי כל החומרים, כולל שאריות, חו י.

 פירוק ופינוי גדרות, מבנים זמניים ומבני עזר.  יא.

 פינוי כל ציוד, כלים ומכשירים. יב.

 ניקוי השטח היבשתי ויישורו לפי הוראות המפקח.  יג. 

בדיקת השטח הימי לאורך קירות המזחים וניקוי כל החומרים והציוד שנפלו לתוך   יד.

 המים ולא הוצאו תוך כדי ביצוע העבודה. 

 מר העבודה או בשלבים, לפי הוראות המפקח. פינוי עם ג טו.

 תיקונים והשלמות לי הוראות המפקח.  טז.

אמצעי הגנה על משטחי אספלט, שוחות ומכסיהן, עמודי תאורה, הידרנטים ויתר   יז.

האלמנטים לאורך המזחים, אחזקתם במצב תקין במשך כל תקופת הביצוע, תיקון  

כל שטחי עבודות הקבלן, במידה  מפורטים לעיל בנזקים בכל אחד מהאלמנטים ה

ועד למסירתה   יינזקו כתוצאה מעבודת הקבלן, במשך כל תקופת העבודה  שהם 

 בשלבים ו/או הסופית. 
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יח.      נקיטת אמצעי למניעת הצפת משטחים הסמוכים לאתר העבודה,   והכנת אמצעי   

 ניקוז ארעיים. 

 

 עבודות פירוק  .3

a.  קיימים פירוק מקשרים 
 

ת המקשרים הקיימים, המבוססים על כלונסאות פלדה לרבות גשרי הגישה  הקבלן יפרק את חמש

 ויסוד הבטון על שובר הגלים.

העבודה תבוצע בשיטה שתוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המפקח, אולם על הקבלן לקחת בחשבון  

נזקים לסביבה וכן    בהכנת הצעתו את ההוראות הסביבתיות של הרשויות המוסמכות בדבר מניעת

 ירבי של הטלת פסולת על קרקעית הים. צמצום מ

כל חומר הפירוק יועבר ליבשה באמצעים מתאימים ויסולק לאתר הטמנה יבשתי מאושר. הקבלן  

 ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעה מירבית של נפילת חומר כלשהוא לקרקעית הים. 

פקח וכן יתארגן באותו  יודיע על כך מיד ובכתב למ  במידה ועקב תקלה, נפל חומר לקרקעית, הקבלן

 היום לניקוי ו/או הוצאת החומר שנפל.  

ב הנמוך  במפלס  יבוצע  הכלונסאות  חיתוך  יחתכו.  ו/או  ישלפו  הפלדה  מפני    20כלונסאות  ס"מ 

 הקרקעית הקיימת. 

ע ימי  תת  וידאו  סקר  יבצע  הקבלן  העבודות,  והמשך  לאישורן  וכתנאי  הפירוק  עבודות  "י  בתום 

ם המזמין. קבצי הסקר יימסרו למפקח אשר יבדוק אותם, ינחה הקבלן  צוללים בליווי צולל מטע

 לבצע השלמות במידת הצורך ויאשר בכתב כי עבודות הפירוק הושלמו כנדרש. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעה מוחלטת של נפילת חומר כלשהוא לשטח המים  

 של המעגן. 

יודיע על כך מיד ובכתב למפקח וכן יתארגן  , נפל חומר לשטח המים, הקבבמידה ועקב תקלה לן 

 באותו היום לניקוי ו/או הוצאת החומר שנפל לשטח המים. 

 

b. פירוק אבני שריון עבור יסוד הגשרים החדשים 
 

הקבלן יפרק אבני שריון בשני המקומות המיועדים לבניית יסוד מבטון רב נפח עבור שני גשרי הגישה  

בהתא  למזח. מהיבשה  יבוצע  הפירוק  הפירוק  באתר.  המפקח  הוראות  ו/או  בתכניות  למסומן  ם 

ייעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות על מנת שלא לפגוע בשלמות יחידות האבן וזאת לשם שמירתן  

 להנחה חוזרת. 

 היחידות שפורקו יאוחסנו על השובר הקיים ו/או בשטח ההתארגנות. 

c. דלק הקיים עבור מאצרת מיכלי ה פירוק ו/או חפירה של שובר הגלים 
 

הקבלן יפרק ו/או יחפור את מבנה שובר הגלים במקום המיועד לבניית מאצרה עבור התקנת מיכלי  

 דלק בעתיד.  

הפירוק ו/או החפירה יבוצעו בהתאם למסומן בתכניות הביצוע. הפירוק יבוצע מהיבשה בהתאם  

על מנת    למסומן בתכניות ו/או הוראות המפקח באתר. הפירוק ייעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות

שלא לגרום לנפילה ו/או פיזור חומר לים וכן לשמור על שלמותן של יחידות אבן שריון, המיועדות  

 חוזרת.  להנחה 
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המפקח, ע"י  ותאושר  הקבלן  ע"י  שתוצע  העבודה  כתלות    שיטת  המים  מפלס  את  בחשבון  תיקח 

ונים של המכון  בגאות והשפל, אשר באילת יכול להיות בתחום של כמטר אחד. הקבלן יסתייע בנת 

 הבינאוניברסיטאי המוםצים באופן רציף במרשתת או, לסירוגין, מאתר אמין אחר. 

 אוחסנו על השובר הקיים ו/או בשטח ההתארגנות. היחידות שפורקו י

 

d. פירוק ו/או חציבת מסעת בטון ומבנים שונים וחיצוב 
 

קיי  בטון  במבני  או  בומנייט  בטון  מסעת  יחצוב  ו/או  סיתות  יבצע  להוראות  הקבלן  בהתאם  מים 

נזקים   מגרימת  הימנעות  תוך  קונגו  מסוג  פטיש  באמצעות  יבוצע  החיצוב  ו/או  הסיתות  המפקח. 

לקי מבנה הסמוכים. בתום הסיתות ו/או החיצוב הקבלן ינקה את פני הבטון מכל חלק רופף וכן  לח

 ינקה מוטות זיון באמצעות מברשת פלדה.  

 ה. כל החומר שנחצב יועבר לאתר הטלה מורש

e.  אופני מדידה ותשלום 

 פירוק מקשרים קיימים  .4
 

כל הפסולת לאתר הטלה    הפירוק יימדד לתשלום כיחידה עבודה מושלמת קומפלט לרבות סילוק 

מורשה, מאושר ע"י המפקח ולשביעות רצונו. מחיר היחידה כולל את כל הוצאות בגין שימוש בציוד  

הוצאה אחרת הדרושה לביצוע עבודה משולמת,  יבשתי וימי, כו אדם, צוללים, ביצוע סקר וידאו וכל  

 מאושרת ע"י המפקח. 

 

 פירוק אבני שריון עבור יסוד הגשרים החדשים .5
 
פירוק יימדד לתשלום כיחידה עבודה מושלמת קומפלט לרבות סילוק כל הפסולת לאתר הטלה  ה

וש בציוד  מורשה, מאושר ע"י המפקח ולשביעות רצונו. מחיר היחידה כולל את כל הוצאות בגין שימ

יבשתי וימי, כו אדם, צוללים, וכל הוצאה אחרת הדרושה לביצוע עבודה משולמת, מאושרת ע"י  

 המפקח. 

 

 ומפריד דלק  רוק ו/או חפירה של שובר הגלים הקיים עבור מאצרת מיכלי הדלק פי .6
 

לרבות   בתכניות  המסומן  בסיס  על  תאורטית  מחושב  חפירה  נפח  לפי  לתשלום  יימדד  הפירוק 

מאושר ע"י המפקח ולשביעות רצונו. מחיר היחידה כולל את כל הוצאות בגין שימוש    השיפועים,

בציוד יבשתי וימי, כו אדם, צוללים, וכל הוצאה אחרת הדרושה לביצוע עבודה משולמת, מאושרת  

 ע"י המפקח. 

 

 סיתות וחיצוב .7
 

המפקח. מחיר    הסיתות ו/או החיצוב ימדד לתשלום לפי יחידת נפח, כפי שיימדד באתר ויאושר ע"י

 היחידה כולל את כל ההוצאות הכרורות בביצוע העבודה לרבות ציוד, כח אדם וכו'. 



300 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 

 פירוק ו/או חציבת מסעת בטון ומבנים שונים וחיצוב .8
 

לפי לתשלום  תימדד  הקיימת  המסעה  בהתאם    פירוק  מדוד  כלשהו,  בעובי  המסעה  שטח  מ"ר, 

 למדידה לפני תחילת העבודות.

כל ההוצאות הכרוכות בפירוק ו/או חציבה ון/'או חיתוך של רכיבים מבטון   מחיר היחידה כולל את

לא מזוין ומזוין כאחד, חיתוך ברזל, העמסה, הובלה וסילוק לאתר הטלה מורשה, ניקוי הסביבה  

 ת בין אבני שובר הגלים.  מכל חלקי פסולת לרבו

 

 לום לפי יחידת נפח, מ"ק. חציבת בטון ברכיבים אחרים מבטון מזוין ולא מזוין כטחד יימדד לתש

מחיר היחידה כולל את כל ההוצאות הכרוכות בפירוק ו/או חציבה ון/'או חיתוך של רכיבים מבטון  

טלה מורשה, ניקוי הסביבה  לא מזוין ומזוין כאחד, חיתוך ברזל, העמסה, הובלה וסילוק לאתר ה

 מכל חלקי פסולת לרבות בין אבני שובר הגלים.  

 

 עבודות בטון טרום  .9

a. ללי כ 

 תיאור העבודה
 

הובלתם   פרק זה מתייחס לביצוע כל העבודות הקשורות באלמנטים  ייצורם,  הטרומיים,כולל 

 וחיבורם בהתאם  למסומן בתכניות. ואספקתם לאתר, הרכבתם

על   על עבודות בטון טרום ההוראות הכלולות  בנוסף  יחולו  זה,  ההוראות המפורטות להלן בפרק 

 של המפרט הכללי.  03בפרק 

 של המפרט הכללי.  03מען הסרת ספק, הוראות המפרט המיוחד עדיפות על אלו הכלולות בפרק ל

 יציקות חיבורי בטון באתר של האלמנטים הטרומיים תבוצענה בהתאם למפורט. 

 

 בביצוע רכיבים מבטון טרום הבאים:פרק זה דן 

 

 ראשי כלונסאות.  •

 פלטות סיפון.  •

 יחידות גשר בחתך קמץ.  •

 ך "ח".יחידות קירות בחת •

b.  התארגנות כללית לביצוע עבודות בטון טרום 

 כללי 
 

 ההתארגנות מתייחסת לנושאים העיקריים להלן: 

 

 א. אספקת נתונים על המפעל לייצור האלמנטים  הטרומיים.  
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 ב. אספקת נתונים על הציוד לשינוע והרכבת האלמנטים הטרומיים באתר.          

  

 הרכבת האלמנטים הטרומיים באתר.  ג. הגשת תכנית מפורטת ואישור של סדר 

 

יוגשו   להלן,  המפורטים  אלו  כנ"ל,וכן  הכללית  בהתארגנות  הקשור  בכל  המפורטים  הנתונים  כל 

 תחלת עבודה". ימים מיום "צו ה 14לאישור המפקח תוך  

 

קבלת האישורים בכל הקשור בהתארגנות הכללית, אינה מסירה מאחריות הקבלן לביצוע העבודה  

 בהתאם לקצב הנדרש בלוח הזמנים. בצורה תקינה ו

תוספת ציוד וטפסות וכן החלפת ציוד תוך כדי הביצוע, לפי הצורך ו/או לפי דרישת המפקח, בכדי  

 יהיו על חשבון הקבלן.   לעמוד בתנאי הביצוע  ולוח הזמנים,

 המפעל לייצור האלמנטים הטרומיים

וחד בשטח ההתארגנות, כפי שיוצע  האלמנטים הטרומיים ייוצרו במפעל טרומי ו/או באתר ייצור מי 

 ע"י הקבלן ובתנאי שהמפעל יקבל מראש ובכתב את אישור המפקח.  

 ציוד לשינוע והרכבת האלמנטים הטרומיים באתר 
 

באתר יכללו רשימה מפורטת של הציוד   שינוע והרכבת האלמנטים הטרומיים הנתונים על הציוד ל

תר, ממועד הגעת האלמנטים הטרומיים ו/או  היבשתי והימי כאחד, שיהיה קשור בכל העבודות בא

השלמת ייצורם , ועד להרכבתם במקומם במבנה. במקרה של צורך באחסון  ביניים של האלמנטים   

 ים על כך במסגרת סעיף זה.הטרומיים באתר, ייכללו הנתונ

 הנתונים יכללו, בין היתר, את הפרטים הבאים: 

 א. ציוד לפריקת האלמנטים באתר. 

 הפריקה באתר לצורך העברה ישירה להרכבה  ו/או לצורך אחסון ביניים באתר. ב. נקודות 

 ג. מקום וצורת איחסון הביניים באתר.  

 ד. ציוד להעמסה ושינוע יבשתי באתר.  

 ציוד להרכבת האלמנטים הטרומיים במקומם.ה.  

 תכנית מפורטת להרכבת האלמנטים הטרומיים באתר 
 

 שלהלן:  התכנית תתייחס לנקודות העיקריות

 א. סדר מפורט של הרכבת הרכיבים השונים. 

 ב. מיקום עמדות ציוד ההרכבה, ביבשה ו/או בים, בשלבי ההרכבה השונים.        

 

 ייצור האלמנטים הטרומיים 

 ללי כ

 

הפרטים   ביצוע  דיוק  על  הקפדה  תוך  בתכניות,  למפורט  בהתאם  ייוצרו  הטרומיים  האלמנטים 

 למידות ולאביזרים שונים  המעוגנים ומבוטנים באלמנטים . השונים ובמיוחד   בכל הקשור   

 הבטון   
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 בתנאי בקרה טובים. עם צמנט סיגים,, 50- סוג הבטון בכל האלמנטים הטרומיים יהיה ב

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  360כמות הצמנט תהיה לפחות 

ות יוני כלור  יבש פנים. רמת חדיר- עבור אגרגטים במצב רווי  0.40היחס מים/צמנט לא יעלה על  

 . ASTM 1202לפי  Coulomb 1200לא תעלה על  

 מ"מ )עדש(.  14ט הגס הגרוס לא יעלה על  גודל האגרג

בעלי    (Viscosity agent)בשילוב ערב מצמג    (Superplasticizer)יש להשתמש במוסף על פלסטי  

או סיקה,    . התערובת תכיל וכן מוסף מסוג זייפקס או פנטרון(Comparability)תאימות מוכחת  

 ליצירת בטון אטום. הכמות למ"ק תהיה בהתאם להנחיות היצרן ומאושרות ע"י המפקח.

יותר שימוש במוסף מינרלי מסוג אפר פחם מרחף או אחר ובתנאי שיאושר מראש ובכתב ע"י  

 המפקח. 

 

. שעור  5חלק    26הדרישה מהבטון היא קבלת בטון צפוף, שייבדק לפי הוראות תקן ישראלי ת"י  

מ"מ. הבטון ייבדק במעבדה לעמידה בתנאי   25בר, לא יעלה על  7של חדירת המים בלחץ  מרבי

כלורידים   לחדירת  התנגדות  מבחינץ  הבטון  ייבדק  כן,  כמו  הנ"ל.  בתקן  הנדרשים  הצפיפות 

 . ASTM 1202בהתאם לתקן 

 
ש  הקבלן יציע את תערובת הבטון שתתוכנן ע"י מעבדה מוסמכת ומוסכמת. במידה ויומלץ שימו

 בערב, הנ"ל יבוצע ללא תשלום נוסף למחיר היחידה. 

 

שימת    אופן  הביצוע,  תנאי  האתר,  תנאי  הביצוע,  שיטות  בחשבון  יילקחו  התערובת  בתכנון 

תבוצע  בהם  האוויר  מזג  ותנאי  והציפוף  הבטון  עיבוד  שיטת  הזיון,  פלדת  צפיפות  הבטון, 

 היציקה. 

 

ברנה לידיעת המפקח לפחות חודש אחד  ההמלצות של המעבדה טעונות אישור המפקח ותוע 

ויתר   התערובת  לקביעת  הדרושים  החומרים  המעבדה,  עבודות  היציקות.  התחלת  לפני 

 ההוצאות הקשורות בזה הנם על חשבון הקבלן. 

 הטפסות

 

הטפסות לכל האלמנטים הטרומיים יהיו מפלדה או מלבידים חדשים , כאשר הסגירה והתפישה  

מצעים חיצוניים בלבד. לא תאושר קשירה כלשהי בין ברזל הזיון  שלהם בזמן היציקה תהיה  בא

 לטפסות או קשירות פנימיות הנשארות בתוך האלמנטים לאחר פירוק הטפסות. 

 

תבטחנה בצורתן ובחוזקן את דיוק המידות של האלמנטים הטרומיים ואת שלמות צורתם    הטפסות

התכניות של טפסות הייצור לפני    בכל מהלך הייצור. הקבלן יגיש לאישור מראש של המפקח את

 התחלת הייצור. 

האלמנטים הטרומיים   לאיכות  המפקח משום הסרת אחריות הקבלן  ע"י   הטפסות  באישור  אין 

 המיוצרים.
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והרכבתם   יש לכלול בייצור  שינוע   האלמנטים  לצורך  האביזרים הקשורים  כל    האלמנטים את 

אוז  קשירה,  וטבעות  מגינים  לתליית  שתלים  עיגון  כגון:  וברגי  פלטות  הרמה,  ווי   ו/או  הרמה  ני 

 לתימוך זמני, וכו'.  

 

בלן לאישור מראש  אביזרים  אלה יהיו בהתאם לשיטות הייצור, השינוע וההרכבה שיוצעו ע"י הק

 של המפקח. הקבלן  יגיש לצורך כך תכניות השלמה מפורטות, הכוללות את  האביזרים הנ"ל.  

 ברזל זיון באלמנטים הטרומיים
 

, חלק  4466מצולעת ורתיכה ובעל כושר הדבקות משופר לפי ת"י    500-כל מוטות הזיון הנם מפלדה פ

3. 

ודות מאת היצרן ומעבדה מאושרת, המעידות על  כל המשלוחים של פלדת הזיון יהיו מלווים בתע 

 התאמתם לתקן. 

 הקבלן לא יכניס לאתר פלדת זיון שלא נבדקה או ללא תעודות חיוביות.

י לבצע על חשבון הקבלן, בדיקות נוספות בכל שלבי העבודה, לפני ואחרי הרכבת פלדת  המפקח רשא

 תוצאות הבדיקות תחייבנה את הקבלן.   הזיון,   לפני ואחרי סגירת הטפסות, ולאחר יציקת הבטונים.

 

תוצאת   את  למפקח  להגיש  החובה  מוטלת  הקבלן  על  מהאתר.  יורחקו  שנפסלו,  פלדה  מוטות 

ויתברר   מוש בפלדה. המפקח יהיה רשאי לדרוש הריסת בטון במידה  הבדיקות לפני השי

ו/או היציקה  שפלדת הזיון בו פגומה או לא מתאימה לתקן וכל ההוצאות בגין ההריסה, התיקון,  

לדרישות   המתאימה  חדשה,  זיון  פלדת  אספקת  בגין  ההוצאות  לרבות  הקבלן  על  יחולו  מחדש, 

 התקנים. 

 

גם על חוטי קשירה. לא יהיה מגע בין מוטות פלדת זיון והטפסות,    כסוי הבטון על פלדת הזיון חל

 גם אם הוא מגע בלתי ישיר. 

והטפסות, הזיון  פלדת  מוטות  בין  המרחק  שמירת  חרושתיים    לשם  ברוחקנים  ישתמש  הקבלן 

 סטנדרטיים, המתאימים למידות הנדרשות. 

 

לייש ויתאימו  סיבי  בטון  או  פלסטי  מחומר  עשויים  יהיו  הברזל  המרווחים  לקוטרי  בהתאם  ום 

 ומרווחי הכסוי השונים הנדרשים. סוגי המרווחים יאושרו מראש ע"י  המפקח. 

 

י בטון  בקוביות  שימוש  יאושר  לא  מקרה  הסטנדרטיים  בשום  למרווחים  כתחליף  באתר,  צוקות 

 המפורטים לעיל. 

 פלדת הזיון על כל היבטיה, טעונה אישור המפקח לפני סגירת הטפסות. 

 

ן באלמנטים השונים יהיה בהתאם לפרטי הברזל בתכניות האלמנטים. אוזני הרמה ופרטי  ברזל הזיו 

ברזל הקשורים בייצור, שינוע, הובלה והרכבה יוצעו ע"י יצרן האלמנטים לאישור המפקח. תכניות  

טפסות הייצור של האלמנטים השונים שיוכנו ע"י יצרן האלמנטים, יכללו את כל הקשור בפרטי  

הבולט  הבר ובמיוחד  זל  ואלמנט,  אלמנט  כל  עבור  המפורטות  למידות  בהתאם  מהאלמנטים 

זיון אשר המשכיותם מתוכננת, בהתאם לפרטים  והנתונים בתכניות   הסידורים של אותם ברזלי 

 ובפרטים האופיינים. 
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 אביזרי פלדה באלמנטים טרומיים .10
 

או בהתאם לתכניות בית  /כמתואר בתכניות ו פרטי חלקי אביזרי פלדה המעוגנים באלמנטים יבוצעו  

 מלאכה של הקבלן. 

)פרק   כללי  במפרט   כנדרש  לחלוטין  נקיים  יהיו  הפלדה  )פרק  19אביזרי  המיוחד  ובמפרט   )11  ,)

 מעוגנים באלמנטים הטרומיים באופן שיבטיח מיקומם המדויק במוצר הסופי כמפורט בתכניות. 

 

למעט פרופילי הפלדה    L316ב"ם  ם במבנה יהיו מפלכל אביזרי הפלדה באלמנטים ואלה המותקני

 . 360FEשבראשי הכלונסאות שיהיו מפלדה 

 

במסגרת פרק זה תבוצע הרכבת אביזרי הפלדה במקומם בהתאם למפורט בתכניות האלמנטים ו/או  

 המתקנים  המיועדים להתחבר לאלמנטים אלה. 

במקומם הפלדה  אביזרי  לשמירת  הדרושים  האמצעים  בכל  לנקוט  וע  יש  היציקה  ד  במהלך 

 להשלמתה. לא יאושר לקשור ו/או לרתך את האביזרים לברזל הזיון של האלמנטים.

 

 לאחר גמר ייצור האלמנטים השונים, על הקבלן לנקות  את כל אביזרי הפלדה/מסגרות.

 הכנות ליציקה 
 

יקפיד למלא אחר הוראות סעיף   על    02041הקבלן  יושם  ההכנות  במפרט הכללי. דגש מיוחד 

תנאי מזג אויר מיוחדים כגון: ימי חום גבוה במיוחד, שרב, רוחות חזקות,  הנדרשות ליציקה ב

הדרושים   המיוחדים  הסידורים  כל  נעשו  אם  רק  יינתן  ליציקה  המפקח  אישור  וכד'.  ים  גלי 

הביצוע   שיטות  התערובת,  שבתכנון  ובתנאי  המיוחדים  האוויר  מזג  בתנאי  ליציקה  לדעתו 

 זג האוויר על הבטון. או בחשבון השפעות תנאי מוהאשפרה, הוב

 

להבטיח   ובמיוחד  מתאימים  ניקוז  חורי  להשאיר  יש  במים.  שטיפה  ע"י  ינוקו  הטפסות  פני 

 הרחקת מים מטפסות במהלך העבודה.

 

הקבלן רשאי להתחיל ביציקת הבטון רק לאחר קבלת אישור המפקח בנוגע לטפסות, לפלדת  

ולאינסר הפלדה  לאביזרי  מג הזיון  לעיגון   המיועדים  ולצינורות  טים  קשירה  טבעות  ינים, 

 לסוגיהם השונים. 

 

האישור יינתן רק לאחר שהוכח, לשביעות רצונו של המפקח, שכל פרטי האלמנטים אשר בוצעו  

טרם היציקה, מתאימים לתכניות ולמפרט ושהוכנו כל הכלים והאמצעים הדרושים להבטחת  

 יציקה ללא הפסקות. 

 

 יבוד פניושימת הבטון וע

 
ל לאתר תבוצע השלמת ערבול במהירות ערבול במשך לפחות שלוש דקות. משך  עם הגעת הערב

 דקות.  60פריקת אצווה אחת לא יעלה על 
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 מטר ממקום שימתו.  1.5לא יורשה לשפוך בטון מגובה העולה על 

 

ם  עם גמר יציקת האלמנט הטרומי יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל מתכת מתאי

 בפעולת יישור והידוק.

 כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק, וכל עודף בטון יוסר. 

 

 לאחר בדיקת היישור יעבור פועל מיומן עם "פצה" ארוכה מאלומיניום ויחליק את פני הבטון.  

 

מים    של  הברק  את  יפסידו  הבטון  שפני  ולאחר  היציקה  פעולת  גמר  לאחר  שעות  מספר 

לפני   אך  לחזורהמופרשים  ניתן  שלא  במידה  בשיטת    שהקשיחו  החלקה  תבוצע  ולהחליקם, 

 ההליקופטר. 

בגמר כל הפעולות תעשה בדיקה ויזואלית להופעת סדקים ופגמים. במידה והופיעו כאלה יש  

 לחזור ולסגור אותם בעזרת פעולת החלקה. 

 

 א ש פ ר ה 

 
ותימשך    12האשפרה תתחיל    היציקה  גמר  לאחר  ברציפות.  7שעות  השעות    24במשך    ימים 

תעשה ברגי    הראשונות  את  מה  במידת  הקבלן  ישחרר  מכן  לאחר  לטפסות.  מעל  האשפרה 

 הטפסות בכדי לאפשר למי אשפרה לחדור בין הטפסות ופני הבטון. 

את פני הבטון העליונים יש לכסות, סמוך למועד גמר היציקה, בשקי יוטה ולהחזיקם במצב  

בדפנות הקורה בשקי  פסות, יש לכסות את פני הבטון  רטוב בתקופת האשפרה. לאחר פירוק הט 

 יוטה ולהחזיקם במצב רטוב במשך כל תקופת האשפרה. 

 על פי הוראת המפקח באתר, יאריך הקבלן את תקופת האשפרה וזאת ללא כל תשלום נוסף.  

 . CURING COMPOUND -כפוף לאישור המפקח, מותר להשתמש גם ב 

 

 פירוק הטפסות 

 
 יציקה.ימים לאחר ה   3 -לפרק את טפסות הצד הקבלן רשאי 

 אחסון
 

במקומות המתאימים,  עץ  לוחות  על  מונחים  האלמנטים  כאשר   מסודרת,  בצורה  יהיה  האחסון 

 ס"מ.  10 -המגביהים אותם מהקרקע לפחות ב 

 

  10כמו כן, במקרה של אחסון אלמנטים, אחד מעל לשני, תהיה הפרדה ביניים בלוחות עץ בעובי  

כאלו שלא יופעלו על האלמנטים עומסים שהם    לפחות. מקומות ההשענה של לוחות העץ יהיוס"מ  

 לא תוכננו לכך מראש. 

 

 שינוע והובלה
 

 יום לאחר מועד יציקתם.  14לא תורשה הובלת האלמנטים אלא 
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אספקה   הובלה,  אחסנה,  ייצור,  של  השונים  בשלבים  הטרומיים  האלמנטים  שינוע  לצורך 

שלב   ובכל  יוכנסוהרכבה  הסופית,  להרכבה  ועד  מהייצור  באלמנטים   שהוא,  יוכנו,  ו/או  ו 

טרומיים   בשלב ייצורם, אביזרים   ואמצעים שיאפשרו את ביצוע כל הפעולות הנ"ל מבלי לפגוע  

 שלמות האלמנטים הטרומיים.

 אביזרים שאינם מקבלים כיסוי בטון מספיק בשלב הסופי יהיו אביזרים בלתי מחלידים.

מים, במקומות שיישארו גלויים באופן  שיעוגנו באלמנטים, במיוחד בקורות חזית האביזרים  

 קבוע, יהיו מסוג מתאים  שאינו פוגע בשלמות צורת האלמנט. 

הקבלן יגיש מראש, לאישור המפקח, כל סוגי האביזרים שבכוונתו לעגן ואת מקומות העיגון  

 לצורך שלבי העבודה השונים.

 סופית.   ישור סוגי האביזרים  ומקומות העיגון היאהחלטת המפקח בכל הקשור לא

 

הדרושים   האישורים  לקבלת  האחריות  בים.  ובחלקם  ביבשה  בחלקם  הנם  וההובלה  השינוע 

ועל   מוחלט  באופן  הקבלן  על  בימיות, חלה  והן  היבשתיות  בדרכים   הן  האלמנטים,  להובלת 

 חשבונו.  

שלמות האלמנט והגמר שלו בכל  על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים,שיבטיחו את שמירת  

 הייצור, ההעמסה, ההובלה והפריקה.  שלבי תהליך 

יש להבטיח שהנחת האלמנטים תהיה על לוחות עץ ישרים ואופקיים ולא על משטחים  קשים.  

בכל נקודות השענה ומגע של חלקי אלמנט יש להבטיח את נקודות המגע כך  שיימנעו נזקים  

וי הפינות שלו  ד במיוחד על שמירת שפות האלמנט לאורך קו מהאלמנט ומהגמר שלו. יש להקפי

 ושלמות ברזלי הזיון הבולטים.

התקדמות   לסדר  בהתאם  יהיו  העבודה   לאתר  האלמנטים  אספקת  וסדר  ההובלה  מועדי 

 העבודה. 

a. הרכבת האלמנטים 
 

 יום לאחר מועד יציקתם.  14לא תורשה הרכבת האלמנטים במקומם הסופי אלא 

 

ל הרכבת האלמנטים תעשה ע"י  מדויקת ש סימון מיקום, כיוון, מפלסים וכל הקשור בקביעה  

 מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו.

 

הרכבת האלמנטים תבוצע תוך שימוש בציוד יבשתי ו/או ימי. ההרכבה תבוצע אך ורק ע"י בעלי  

 מקצוע מאומנים  ומנוסים.

 

לצור ע"י הקבלן בהתאם  הכנת אמצעים ותמיכות זמניות בהתאם  ך לשלב  ההרכבה, תבוצע 

 ור מראש של המפקח.להצעתו לאחר איש

אמצעים ותמיכות אלה וכן תיקון נזקים, בהתאם להוראות המפקח, כלולים במחירי היחידה  

 של האלמנטים השונים.

האלמנטים   הרכבת  לאחר  יסולקו  לפרקם,  שניתן  והרכבה,  הובלה  שינוע,  ואביזרי  אמצעי 

 ש. וקיבועם כנדר

ש והתאמה  כיוון  בכיפוף,  צורך  לעיתים  יהיה  ההרכבה  הן  בעת  הבולטים  שונים  ברזלים  ל 

 מהאלמנט המורכב והן מאלמנטים  שכבר נמצאים במקומם..
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לפגוע   לא  זהירות מרבית  ותוך  בכלים המתאימים  שימוש  תוך  התאמות אלה תעשנה באתר 

 בברזל של האלמנטים השונים.

 זיון מסוג כלשהוא, לא ישולם בנפרד. בגין התאמה ו/או כיפוף ברזל 

b. מייםחיבור האלמנטים הטרו 
 

החיבורים העיקריים הסופיים בין האלמנטים הטרומיים הנם בעיקרן ע"י יציקות משלימות  

 באתר כמפורט בתכניות. 

 

ו/או   חיבורים חלקיים  לביצוע  לנקוט באמצעים המתאימים  על הקבלן  יהיה  הצורך  במקרה 

והן ע"י תמיכות זמניות נוספות, עד לשלב הביצוע  הסופי ש זמניים הן ע"י   ל חיבורי  ריתוך  

 האלמנטים השונים. חיבורים זמניים אלה כלולים במחירי האלמנטים. 

c. סטיות וסדקים 
 

בפרק   כמוגדר  יהיו   השונים  אלמנטים  של  הנומינליות  במידות  המותרות  סעיף    03הסטיות 

באתר באופן שיאפשרו קיזוז הסטיות  בפועל בזמן  . על הקבלן לתכנן אמצעי ההרכבה  030552

 מנת  להבטיח שלמות והתאמה בין כל האלמנטים.  -הקיבוע באתר על 

 

בסעיף   לאמור  פרק    030551בניגוד  של  ג'  החודרים    03ס"ק  סדקים  אסורים  הכללי,  במפרט 

 מ"מ.   0.05ס"מ, מדוד בניצב לפנים החיצוניות של האלמנט ואשר רוחבם עולה על   3 -ליותר מ

 

עומד בדרישות המפורטות לעיל  למען הסר ספק, המפקח יהיה רשאי לפסול כל אלמנט שאינו  

ו/או אלמנט אשר נתגלו בו מספר פגמים, אשר במצטבר,  לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט  

 של המפקח, מהווים אי עמידה בדרישות שלעיל. 

  

d.  אופני מדידה ותשלום 

 אלמנטים טרומיים  .11
 

פי התכניות,    המדידה של האלמנטים הטרומיים תהיה לפי נפח היחידה, מחושב באופן תיאורטי על 

שבכתב   השונים  לסעיפים  בהתאם  השונים,  הסוגים  לפי  באתר,  ומורכבת  מיוצרת  מושלמת, 

 הכמויות. 

 

 יציקות חיבורים ותפרי בטון באתר יימדדו בנפרד. 

                   

פרופילי  ו/או  ומנירוסטה  פל  אביזרים  ו/או  דה  הנחתם  לצורך  הטרומיים  באלמנטים  המבוטנים 

ת מים, כיבוי אש ו/או חשמל לא יימדדו בנפרד והם כלולים במחירי היחידה השונים  צנרכן  חיבורם ו

 שבכתב הכמויות. 

 

 אביזרי שינוע, הובלה והרכבה זמניים כלולים במחירי  האלמנטים ולא יימדדו בנפרד.
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 הטרומיים נמדד בנפרד. באלמנטים  זיון ברזל 

 כולל בין היתר: האלמנטים הטרומים  מחיר 

 ת לביצוע עבודות בטון טרום. התארגנות כללי .א

ייצור האלמנטים הטרומיים לרבות טפסות, בטון על כל מוספיו לרבות סיבים   .ב

 וחומר אוטם,  שרוולים וצינורות ניקוז, למיניהם. 

 אביזרי שינוע והובלה. .ג

 אביזרי פלב"ם.  .ד

 הבטון, כמפורט. אשפרת  .ה

 אחסון במפעל ואחסון ביניים באתר. .ו

 בשלבים השונים.  ח. שינוע והובלה יבשתית וימית

 ט. הרכבה באתר, לרבות מערכות תמיכה זמניות, שגמים  לפילוס כפי שנדרש. 

 יא. תמיכות זמניות.   

 יב.ציוד לשינוע והובלה יבשתית וימית.   

 לפריקה והעמסה יבשתית וימית.   יג.ציוד  

 יד. ציוד להרכבה ימית באתר.  

 פלדת זיון .12

( טון משקל של מוטות פלדה בקטרים השונים, ישרים  פלדת זיון תימדד לתשלום לפי יחידה )טון

לפי   תחושב  לתשלום  הכמות  המפקח.  ע"י  ומאושרים  מושלמים  וקשורים,  מורכבים  ומכופפים, 

התיאורטיים של המוטות בהתאם לתכניות כפול המשקלים הנומינליים ק"ג/מ"א של  האורכים  

כל שהוא.  סוג  מכל  פחת  עבור  תוספת  ללא  הקטרים,  בכל  ימדדו    המוטות  הזיון  פלדת  עבודות 

וישולמו במסגרת זו, גם כאשר הדבר לא נאמר במפורש בסעיפים האחרים, אלא אם כן צוין באחד  

 תימדד בנפרד.   הסעיפים כי פלדת הזיון לא 

 לא ימדדו חלקי מוטות פלדה המשמשים ליצירת מרווחים בין שכבות ברזל. 

 לדת זיון. יצירת הארקה וגישור באמצעות מוטות זיון ימדדו כפ

 מחיר פלדה הזיון יהיה אחיד עבור כל אלמנטי הבטון, בכל המקומות. 

 

 : המחיר כולל בין היתר

 

השונ א. בקטרים  ורשתות  פלדה  מוטות  הנדרשות  אספקת  האורך  מידות  בכל  ים 

 בתכניות.

 חיתוך וכיפוף המוטות והרשתות לצורות בהתאם לתכניות. ב.

ו לרבות ההרכבה וקשירה של פלדת זיון  הרכבת הזיון בהתאם לתכניות וקשירת ג.

 בתוך המים.

אספקה והרכבת חלקי מוטות פלדה בקוטרים שונים ליצירת מרווחים בין שכבות   ד.

 ברזל.

 בין המוטות והרשתות במידה ויבוצעו לפי בקשת הקבלן.  חפיפות ה.

אספקת מרווחים סטנדרטיים חרושתיים מכל סוג שהוא וייצור מרווחים יצוקים   .ו

 באתר.

 סדור והרכבת המרווחים לשמירה על כיסוי בטון כדרוש.  ז.

 עשיית כל הסידורים אשר ידרשו ע"י המפקח בכדי לאפשר ביקורת העבודה.  
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 ה אצל המפקח וביצוע תיקונים לפי דרישותיו.אישור העבוד ח.

אספקה והרכבה של מוטות פלדה ורשתות חדשים במקום כאלה שיתברר שאינם   ט.

הת לדרישות  ביצוע  עונים  לאחר  לרבות  העבודה  משלבי  שלב  בכל  וזאת  קנים, 

 היציקות וכן כל העבודה הנוספת אשר תידרש עבור התיקונים. 

 

 עבודות בטון יצוק באתר .13
 
 
 

 הבטון יהיה מהסוגים הבאים:

 

 . 20-מצע בטון הפלסה )בטון רזה(: ב •

 . 40-בטון בהשלמות יציקה ב •

 . 40-בטון רב נפח ביסודות הגשרים ב •

 .40-ת הטיילת בבטון במסע •

 .40-יתר האלמנטים מבטון ב •

 

 הרכב תערובת הבטון תקבע על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח.  

 

 תנאי הבקרה הנדרשים לכל סוגי הבטון יהיו טובים. 

 הבטון ייוצר במפעל בעל תו הסמכה של מכון התקנים. 

 ת. כל היציקות יבוצעו באמצעות משאבה והרכב הבטון יותאם לשיטה זא

 מראש של המפקח.יציקה באמצעים אחרים טעונה אישור 

מחיר הבטון יכלול מוספים לשיפור עבידות, מניעת התכווצות, תפיחה וכיו"ב. לא תשולם תוספת  

עבור דרישה לשימוש במוספים הנ"ל גם אם הדרישה לשימוש בהם אינה מצוינת בסעיפי העבודות  

 צעתו. השונות ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהכנת ה

 .8בתנאי בקרה טובים, דרגת חשיפה   סיגים,עם צמנט , 40-סוג הבטון יהיה ב

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  320כמות הצמנט תהיה לפחות 

יבש פנים. רמת חדירות יוני כלור  - עבור אגרגטים במצב רווי  0.40היחס מים/צמנט לא יעלה על  

 . ASTM 1202לפי  Coulomb 1200לא תעלה על  

 )עדש(. מ"מ  14הגס הגרוס לא יעלה על  גודל האגרגט 

בעלי    (Viscosity agent)בשילוב ערב מצמג    (Superplasticizer)יש להשתמש במוסף על פלסטי  

. התערובת תכיל וכן מוסף מסוג זייפקס או פנטרון או סיקה,  (Comparability)תאימות מוכחת  

 מאושרות ע"י המפקח.ליצירת בטון אטום. הכמות למ"ק תהיה בהתאם להנחיות היצרן ו

ש במוסף מינרלי מסוג אפר פחם מרחף או אחר ובתנאי שיאושר מראש ובכתב ע"י  יותר שימו

 המפקח. 

 

. שעור  5חלק    26הדרישה מהבטון היא קבלת בטון צפוף, שייבדק לפי הוראות תקן ישראלי ת"י  

עמידה בתנאי  מ"מ. הבטון ייבדק במעבדה ל 25בר, לא יעלה על  7מרבי של חדירת המים בלחץ 
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הנדרשים   כלורידים  הצפיפות  לחדירת  התנגדות  מבחינץ  הבטון  ייבדק  כן,  כמו  הנ"ל.  בתקן 

 . ASTM 1202בהתאם לתקן 

 
הקבלן יציע את תערובת הבטון שתתוכנן ע"י מעבדה מוסמכת ומוסכמת. במידה ויומלץ שימוש  

 בערב, הנ"ל יבוצע ללא תשלום נוסף למחיר היחידה. 

 

התערובת    הביצוע,  בתכנון  שיטות  בחשבון  שימת  יילקחו  אופן  הביצוע,  תנאי  האתר,  תנאי 

תבוצע  בהם  האוויר  מזג  ותנאי  והציפוף  הבטון  עיבוד  שיטת  הזיון,  פלדת  צפיפות  הבטון, 

 היציקה. 

 

ההמלצות של המעבדה טעונות אישור המפקח ותועברנה לידיעת המפקח לפחות חודש אחד   

המעבד  עבודות  היציקות.  התחלת  הדרושים  לפני  החומרים  ויתר  ה,  התערובת  לקביעת 

 ההוצאות הקשורות בזה הנם על חשבון הקבלן. 

 סירוק פני הבטון עם מברשת עפ"י הגדרות המפרט בעניין זה.

a.   ראשי כלונסאות 
 

 כללי 

 

למידות   בהתאם  הכלונסאות  ראשי  יוצקו  פלדה,  מצינורות  הביסוס  כלונסאות  של  העליון  בחלק 

התקשות   ולאחר  יחידות  בתכניות  והנחת  מעל  הבטון  משלימה  יציקה  תוצק  הטרומיות,  הסיפון 

 ראשי הכלונסאות, בהתאם למסומן בתכניות.. 

למפלסים המסומנים בתכניות ויחידות   ראשי הכלונסאות יבוצעו לאחר שקצות הכלונסאות נחתכו  

 סיפון הורכבו במקומן. 

 

המ העבודה הקשורה בביצוע ראשי הכלונסאות מתבצעת מעל  ל פני  ועלולה  ובקרבתם  היות  ים 

מושפעת מעליית פני המים עקב  גאות ועקב השפעת תנועת אניות וספינות בקרבת אתר העבודה.   

 על הקבלן לקחת בחשבון השפעות אלה על צורת הכנת משטח העבודה.  

לצורך ביצוע עבודתו, יתכנן הקבלן משטח עבודה יציב  מפלדה שניתן יהיה לחברו לכלונסאות מבלי  

בחישוקים הבולטים ממנה וניתן יהיה לפרקו, להעבירו ולחברו בצורה  וע בשלמותה ובמיוחד  לפג

שתאפשר עבודה שוטפת של יציקת ראשי הכלונסאות. משטח העבודה יכלול מעקות בטיחות וכן כל  

 אמצעי היציבות והבטיחות הנדרשים לעבודה מעל פני המים.

ומהתחייבויותיו לעמידה    ציבות ותקינות המשטח אישור המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לי

 בלוח הזמנים. 

שנוצק  בכלונסאות הפלדה ובמידת הצורך, ימלא בבטון    כמו כן, הקבלן יבדוק מפלס פני בטון המלוי

 נוסף או יסתת את הקיים, עד לקבלת המפלסים המסומנים בתכניות. 

          

 הרכבת כלוב הזיון והכנות ליציקה

 

פנים הכלונס ויסלק כל פסולת מדפנות הכלונס וכן, יבצע ניקוי עם מברשת פלדה    הקבלן ינקה את 

 להכנת משטח פנים הכלונס כך שיבטיח תנאי הידבקות טובים בינו לבין הבטון. 
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הרכבת כלוב ברזל הזיון תעשה תוך הקפדה יתרה על מיקומו, במטרה לשמור על המרווחים בינו  

 .  לכלונס ולראש הכלונס

החבקים להבטחת רציפות חשמלית, המהווים   לוב ברזל הזיון, הקבלן יבצע ריתוך  לאחר הנחת כ

 חלק ממערכת ההגנה הקתודית.

 

 שימת הבטון ועיבודו

 

הקבלן יבצע את היציקה של ראשי הכלונסאות, עליהם מונחות יחידות קורות טרומיות,  בשלב אחד  

 וברציפות, ללא הפסקה כלשהי. 

ס"מ. לפני הכנסתו אל תוך צינור    25של   נור טרמי בקוטר מינימלי   עשה באמצעות צישימת הבטון ת

 ס"מ.  20הפלדה, יוכן  פקק מפתיתי פוליאסטירן מוקצף בעובי  

 

 תהליך היציקה יהיה כדלקמן:  

 

 א. הורדת הצינור הטרמי עם פקק תחתון והנחתו על פני הבטון שבתוך הצינור.  

 בטון.הצינור הטרמי בב. מילוי מלוא              

 ס"מ והמשך רצוף של היציקה  עד להשלמתה.  20 -ג. הרמת הצינור ב  

כ   ויקבל חספוס בעומק  יהיה אופקי        6  -ד.הבטון,במפלס הפסקת היציקה בפני הקורות, 

 כל גומה בפני הבטון תמולא במלט צמנט אפוקסי וכל עודף בטון יוסר.  מ"מ.  

 

 אשפרה

 

 . CURING COMPOUNDע"י   האשפרה תבוצע אך ורק 

 שעות מגמר היציקה.12לאחר  המריחה של הפנים העליונות של ראשי הכלונסאות תבוצע  

 

 המדידה לתשלום

 

 ראשי הכלונסאות יימדדו לתשלום לפי נפח, מ"ק.  

 המחיר כולל בין היתר, כדלהלן: 

 

ייצור,   לרבות  מרכיביהם,  כל  על  הראשים  לביצוע  עבודה  משטחי  פירוק     א.  הרכבה, 

 וכל אמצעי  החיבור שלהם.והעברה 

 

ב בטון  התערובת    40-ב.  הרכבת  עבור  ההוצאות  כל  כולל  המוספים,  לרבות  באתר  יצוק 

 והבדיקות הדרושות. 

                          

ג. יציקה בשלב אחד של מספר ראשי כלונסאות וכל  ההשפעות הנובעות מכך על הכמות  

 עבודה.           המזערית של משטחי ה
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ד. מדידה, בדיקה ואישור ע"י מודד מוסמך של התאמת   מפלס הבטון שנוצק בכלונסאות  

 והתאמתו לפי הצורך, בהתאם למפורט. 

 

 ה. אשפרה כמפורט.          

 

 ו. ניקוי פנים הכלונסאות לפני היציקה ומנזילות בטון, לאחריה.  

 

 ונסאות, במידת הצורך.ז. תיקון פגמים בציפוי המגן של הכל 

 

 ח. עיבוד פני הבטון כמפורט.        

                                    

 

b. יציקת יסודות מבטון רב נפח 
 

 , יצוק על גבי  מדרון שובר הגלים. 40-יסודות הגשרים הנם מבטון רב נפח ב 

 היסודות ויכין תכנית של המפלסים והגבהים לאירו המפקח.  הקבלן ימדוד את השטח עליו יוצקו

יש הקבלן לאישור תכנית עבור טפסות היסוד, לרבות החיזוקים הדרושים מתחת ומעל  כמו כן, יג

 לפני המים. 

 

נמוכים   יהיו  ובלבד שפני הבטון התחתון לא  יהיה רשאי לחלק את היציקה לשני חלקים  הקבלן 

 + מ'. 0.50ממפלס 

 את פני הבטון ע"י החלקה בהליקופטר וסירוק מטאטא מחוספס. הקבלן יעבד 

 ון תימשך לפחות שבעה ימים ותתחיל במאד המוקדם ביותר לאחר גמר היציקה.פירוק  אשפרת הבט 

 הטפסות יותר  שבעה ימים לאחר גמר היציקה. 

 

i.  מדידה לתשלום 
 

 יסודות הגשרים יימדדו לתשלום לפי נפח, מ"ק. 

 היתר, כדלהלן:המחיר כולל בין   

 

ור, הרכבה, פירוק    והעברה  א. משטחי עבודה לביצוע היסודות על כל מרכיביהם, לרבות ייצ

 וכל אמצעי  החיבור שלהם. 

 

ב בטון  התערובת    40-ב.  הרכבת  עבור  ההוצאות  כל  כולל  המוספים,  לרבות  באתר  יצוק 

 והבדיקות הדרושות. 

                          

 או שניים וכל  ההשפעות הנובעות מכך.           ג. יציקה בשלב אחד 

         

ו בדיקה  שנוצק, בהתאם ד. מדידה,  מודד מוסמך של התאמת  מפלס הבטון  ע"י  אישור 

 למפורט. 
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 ה. אשפרה כמפורט.          

 

 ח. עיבוד פני הבטון כמפורט.        

                             

c.  יציקת מסעת טיילת 
 

ס"מ לרבות תעלת צנרת, צינורות עבור תשתיות שונות,    50  -בעובי של כ  40-במסעת טיילת מבטון  

 ירת תפרי התפשטות ודמה, תוצק על גבי מצע חצץ. יצ

 

  50הכנת השתית, יציקת המסעה לרבות התפרים ועיבוד פני הבטון יבוציו בהתאם להוראות פרק  

 במפרט הכללי. 

 

i.  מדידה לתשלום 
 

 הבטון תימדד לתשלום לפי נפח, מ"ק מחושב תיאורטי בהתאם לתכניות.  מסעת

 המחיר כולל בין היתר, כדלהלן:

 

 והכנת השתית לרבות אספקה והנחת חצץ.  ניקוי .א

כ .ב של  בעובי  מסעה  ואביזרי    50- יציקת  שירותים  תעלת  לרבות  במגרעות    FRPס"מ 

 התעלה. 

מ"מ, כיסוי לתעלת תשתיות, כולל פנים עליונות תוצרת רבדיון   50בעובי    FRPסבכות   .ג

 או ש"ע. 

 אשפרה ועיבוד פני בטון.  .ד

 לקס או ש"ע.פ-תפרי  התפשטות ודמה לרבות איטום בסיקה  .ה

 סירוק פני הבטון כמפורט  .ו

 

d.  יציקת מאצרה למיכלי דלק 
 
 

 בי. מאצרת בטון להתקנת מיכלי דלק תיבנה בסמוך לראש שובר הגלים המער

 

,  40-. היציקות באתר כוללות רצפה בעובי ב עפ"י התכניותהמבנה הנו תת קרקעי ותת ימי, במידות  

 ס"מ.  40קרה בעובי של ס"מ ות  40יצוקה ביבש, קירות היקפיים בעובי של 

 

 , כמפורט בסעיף לעיל.  40- הבטון יהיה מסוג ב

 

לאחר הרכבת יחידות הטרומיות "ח", הקבלן יכין את השתית ע"י יישורה באמצעות חצץ למפלסים  

המסומנים בתכניות. על שתית זו יפרוס הקבלו יריעה גיאוטכנית בלתי ארוגה מפוליאסטר ועליה  

 תוצק רצפת המאצרה. 
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 שבמפרט הכללי.   02קירות ותקרת המבנה יבוצעו בהתאם לדרישות פרק יציקת 

i. ה לתשלום מדיד 
 

 מבנה מאצרה יימדד לתשלום לפי נפח, מ"ק מחושב תיאורטי בהתאם לתכניות. 

 המחיר כולל בין היתר, כדלהלן:

 

 ניקוי והכנת השתית לרבות אספקה והנחת חצץ.  .א

 רת צנרת מכל סוג. יציקת רצפה, קירות ותקרה לרבות כל ההכנות להעב .ב

 .D-400ס"מ, מסוג  60אספקה ותקנת מכסים בקוטר של  .ג

 שפרה ועיבוד פני בטון. א .ד

 

e.  פילרים במזח 

 

 ס"מ, בהתאם למסומן בתכניות.  20בנויים קירות ותקרה בעובי   40-על המזח יוצקו פילרים מבון ב

 בחזית הפילרים תותקן דלת מפלדת אל חלד, הנמדדת בנפרד.

 להבטחת קיים המבנה, שיהיה מותקף רסס מי ים.  FRPעשויים מוטות הזיון יהיו 

כל האמור לעיל לגבי תערובת הבטון חלה על סעיף. הקבלן יקפיד הקפדה יתרה עלציפוף הבטון כך  

 שפני הבטון יהיהו ללא פגם, ללא קני חצץ, סדק או פגם אחר.

 . L316SSכל השתלים עבור התקנת הדלת יהיו מפלדה 

 

i.  מדידה לתשלום 

 

 ו לתשלום כיחידת קומפלט.  לרים יימדדהפי

 

 המחיר כולל, בין היתר, כדלהלן: 

 

ב בטון  התערובת    40-א.  הרכבת  עבור  ההוצאות  כל  כולל  המוספים,  לרבות  באתר  יצוק 

 והבדיקות הדרושות. 

                          

 ב. הכנות כגון שתלים מפלדה אל חלד אולם לא רק.          

         

 ורט. אשפרה כמפ  ג.         

 

 עיבוד פני הבטון כמפורט.  .ה

 

 

 -FRPמוטות זיון מפלדה ו 5.7
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יימדדו לתשלום לפי יחידה )טון( טון משקל של מוטות בקטרים השונים,    FRP-מוטות זיון מפלדה ו

ישרים ומכופפים, מורכבים וקשורים, מושלמים ומאושרים ע"י המפקח. הכמות לתשלום תחושב  

ים של המוטות בהתאם לתכניות כפול המשקלים הנומינליים ק"ג/מ"א  לפי האורכים התיאורטי

בור פחת מכל סוג שהוא. כל עבודות פלדת הזיון ימדדו  של המוטות בכל הקטרים, ללא תוספת ע

וישולמו במסגרת זו, גם כאשר הדבר לא נאמר במפורש בסעיפים האחרים, אלא אם כן צוין באחד  

 נפרד. הסעיפים כי פלדת הזיון לא תימדד ב

 לא ימדדו חלקי מוטות פלדה המשמשים ליצירת מרווחים בין שכבות ברזל. 

 צעות מוטות זיון ימדדו כפלדת זיון. יצירת הארקה וגישור באמ

 מחיר פלדה הזיון יהיה אחיד עבור כל אלמנטי הבטון, בכל המקומות. 

 

 כלונסאות פלדה  .14

a.   כללי 
 

לרבות אספקת כוח אדם, חומרים וציוד    פרק זה בא להורות על ייצור כלונסאות פלדה והחדרתם

 הדרוש לצורך ביצוע כלונסאות הפלדה לקבלת כוחות עגינה. 

 

 ודות הבאות כלולות בין היתר בפרק זה: העב 

 אספקה ואחסנת כלונסאות פלדה.  א. 

 החדרת כלונסאות.  ב. 

 אספקה והתקנת שרשרת פלדה וחבלים מפולופרופילן של מערכת העגינה.  ג. 

 

b.  מוקדמות 

i. נאי קרקע ת 
 

שכבות   פתוחים.  מצינורות  עשויים  פלדה  כלונסאות  הוחדרו  לו,  בסמוך  ו/או  העבודות  בתחום 

שכבות   גם  ותיתכן  צדפים  הימצאות  לרבות  שונות  בצפיפויות  חול  כוללות  המשוערות  הקרקע 

 חרסיתיות. 

ת  הקבלן מצהיר שבהכנת הצעתו לקח בחשבון את סוגי הקרקע השונים, לרבות השלכות המתבקשו

החד לקבל  לגבי  מנת  על  שיידרשו  אחרים  סידורים  ו/או  הפטישים  לסוג  באשר  הכלונסאות,  רת 

 כלונסאות מוחדרים בהתאם לדרישות המפרט.  

 
כמו כן, רואים את הקבלן כמי שלמד היטב את תנאי הים, משטר גאות ושפל וגלים, זרמים ורוחות,  

וע והליכי ההחדרה וזאת  שיטת הביצ  תנועת כלי שייט בסמוך למקומות ההחדרה ולפיהם בחר את

הבלתי   ו/או  הצפויים  הקשיים  על  להתגבר  וכן,  הדרישות,  לכל  בהתאם  ההחדרה  לבצע  במטרה 

 צפויים. 

מחירי היחידה שבכתב הכמויות כוללים מרכיבים המכסים כל הקשיים הצפויים ו/או בלתי צפויים  

 הקשורים להתקנה והחדרת כלונסאות הפלדה. 

 ין עבודות אלו ולא תאושר הארכת זמן הנובעת מקשיים   כאמור. ת כלשהן בגלא תתקבלנה תביעו
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ii.  ריתוך 
 

כל עבודות הריתוך הנדרשות לצורך ייצור הכלונסאות, בחינתן ובדיקתן תבוצענה בהתאם להוראות  

 . EN 10219או  API L5תקן 

-וך שיאושר על כל ריתוך שהמפקח קבע כי אינו עומד בדרישות המפורטות יוסר ובמקומו יבוצע רית 

 ידי המפקח, הכל על חשבונו של הקבלן. 

על  לביצוע  וריתוך שדה מאושר  לאישור המפקח  -במידה  ובכתב  למפרע  יגיש  ידי המפקח, הקבלן 

 תיאור מפורט של הליך הריתוך עבור כל מחבר ומחבר.  

c.  ואחסנתם ינורות פלדהאספקת צ 

i.  צינורות פלדה 
 

 יהיו בהתאם למסומן בתכניות.   קוטר הצינורות, אורכם ועוביי הדופן שלהם

 הצינורות ימלאו את כל הדרישות המפורטות להלן: 

 API “Specification for  או  EN 10219 -צינורות הפלדה יתאימו לדרישות המפורטות ב א(

Line Pipe”, )spec.5L( 

 הצינורות יהיו בעל תפר ספיראלי או אורכי.  ב(

 . EN10219לפי  S355JOHהצינורות יהיו מפלדה  ג(

ידי היצרן בהתאם לדרישות המוגדרות  -בקרת איכות ובדיקה מלאה של הייצור יבוצעו על ד(

 לאישור המפקח את כל מסמכי ותעודות הבדיקות והבקרה . בתקנים הרשומים לעיל. הקבלן יגיש 

  תכנית מפורטת של מערך הבדיקות תוגש למפקח לאישור. ה(

שעובי  , המפורטת בתקן, הקבלן יסלק מן האתר כל צינור  יודגש שבניגוד לסיבולת עבור עובי דופן

ויספק צינורות    ז( + )פלוס עשרה אחו  10%)מינוס חמישה אחוז( ו     -  5%הדופן יחרוג מהסיבולת  

 חדשים, העומדים באמור לעיל. 

ii.  אחסנת הצינורות והכלונסאות 
 

יש לדאוג לסידורי עירום  טפול ואחסון באתר יבוצע באופן שלא יגרם נזק לקוויות ומידות הצינורות.  

הצינורות   ערימות  את  לתמוך  יש  ויציב.  ישר  יהיה  האחסון  שטח  ותקני.  בטוח  באופן  הצינורות 

נפילה, כל    למניעת  הצינורות.  של  ובטוחה  קלה  הרמה  שיאפשר  כך  יבוצע  האחסון  ושקיעה.  נזק 

רחבים ושטוחים  פעולות העמסה ופריקה של צינורות פלדה יבוצעו במענבים ורצועות לא מתכתיים  

Flat non-metallic slings  .ובהתאם להוראות כל דין לגבי בטיחות בהרמה 

d.  צביעת הצינורות 
 

 הכלונסאות ייצבעו במערכת צבע המפורטת להלן בתשעת המטרים העליונים.צינורות 

יש לבצע צביעה מקומית עם   ולחבר בריתוך בזמן החדרה,  כלונסאות שיש להאריך  ויהיו  במידה 

  צבע לכלונס באזור החיבור בריתוך, לאחר ניקוי מקומי בהתזת גרגירים או בזלת.מערכת ה

או שווה ערך    Sika Deutschland GmbH, תוצרת    SikaCor SW 500 coating systemמערכת צבע  

 מיקרון במצב יבש. 500- מאושר מראש ובכתב על ידי המפקח. עובי הכולל של המערכת לא יפחת מ

i.  אתר לפני החדרה  פרט לתיקוני צבע ב 
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 . (Touch-up and spot repairנזק עד לפלדה  – תיקון שטחים קטנים  .א

 

ושטיפת הסבון    2230ך אחר במדלל נקי או סבון כדוגמת אקוקלין  הסרת שומנים, גריז וכל לכלו

 בלחץ מים מתוקים, וייבוש. 

 להסרת חלודה, ללא השחזה של השטח.  St 3ניקוי מכני מקומי לרמה 

סביב לשטח הנזק    ס"מ  5. ) 60או    40ח צבע קרוב תקין עם נייר זכוכית / בד שמיר מס'  חספוס של שט

 (. ניקוי סופי במדלל. featheringובשיפוע 

 מיקרון לפחות.    600להשגת עובי יבש כולל של    SikaCor SW 500הברשה במברשת של מספר שכבות  

 יש להניח את הצבע בעדינות ולא בלחץ. 

 נזק עד לפלדה.  –תיקון שטחים גדולים 

ושטיפת הסבון בלחץ    2230דוגמת אקוקלין  הסרת שומנים, גריז וכל לכלוך אחר במדלל או סבון כ

 מים מתוקים, וייבוש. 

-0.2או טמגריט    J blastניקוי בחומר אברזיבי, מאושר על ידי משרד העבודה, אלומיניום סיליקט,  

ס"מ סביב לשטח הנזק    5  -פוס של כלפחות להסרת כל החלודה, תוך כדי חס  Sa 2.5מ"מ לרמה    2

 (. (featheringובשיפוע 

מיקרון    600, להשגת עובי יבש כולל של  SikaCor SW 500התזה באיירלס בלחץ גבוה של    הברשה או 

 לפחות. 

ii.  אסמכת קבלן צביעה 
 

איכות   בעל מערכת אבטחת  יהיה  הצביעה  לקבלן הצביעה תהייה הסמכה  ISO 9001קבלן   .

 ליישום הצבע הנדון.  Qualified Applicatorעודת  מיצרן הצבע הכוללת ת

מפעל הצביעה יבצע ניסוי מוקדם של תהליך הצביעה בציוד ובחומרים שישמשו בעבודה עצמה  

 לצורך אסמכה כקבלן מבצע, ואישור מוקדם של תהליך הצביעה על ידי יצרן הצבע. 

(A pre-award job site pass/fail demonstration and qualification test should be done under 

the supervision of the paint manufacturer). 

וחוזק הידבקות במתיחה על דגם הניסוי המוקדם לצורך    (Shore D)יש לבצע מדידות עובי, קושי  

עמידה וסטייה מהערכים הנדרשים במפרט זה יפסול את הקבלן ואת  -הסמכת הקבלן והתהליך. אי 

 תהליך הצביעה. 

יאתהלי צביעה  לפני  השטח  הכנת  בגרגירים  ך  להשתמש  יש  המוקדם.  בניסוי  הוא  גם  ושר 

בלבד   משוננים  לניקוי  Gritsשוחקים  ומשתמשים  במידה  זוויתי.  שטח  פני  פרופיל   ליצירת 

מתאימה   בתערובת  להשתמש  ניתן  אוטומטית  משוננים  MIXבמכונה  גרגירים    Gritsשל 

 .Shotsועגולים 

 

iii.  קבלה   תיעוד הבחינה, ודרישות 
 

a. כללי 
 

 . ISO 19840כמות המדידות ודרישות הקבלה עבור עובי צבע יבש כולל יהיו לפי עובי הצבע ו
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מתחת   בודדת  צבע  עובי  מדידת  מידי.   480כל  צבע  תיקון  ומחייבת  מאושרת,  אינה   מיקרון 

לפחות, שווה או מעל   יהיה,   מיקרון.   600עבור קבלה, העובי הממוצע של כל המדידות הבודדות 

 ממספר המדידות הכולל.   20%  -מיקרון לא יהיה יותר מ   600מיקרון לבין    480ספר המדידות בין  מ

פני   נוספות לאחר חספוס  ליישם שכבות  חייב  נמוך מהדרישות שלעיל, הקבלן  הנמדד  אם העובי 

 השטח עד לעמידה בדרישות הקבלה. נזילות צבע יש לתקן על ידי השחזה וצביעה.

 חוזק הידבקות במתיחה 

. הבדיקות יבוצעו לאחר זמן   ASTM D 4541מתיחה ייעשו לפי דיקות חוזק הידבקות בב

ובמכשיר מתיחה נייד מתכוונן בעצמו. יש לציין בדוח    C 230 -שבוע ב 1הקשיה של מינימום  

הבדיקה את זמן ההקשיה שעבר מהצביעה ועד לבדיקת חוזק ההידבקות. הבדיקות יבוצעו  

 20 -דגמים מלווים במידות של כ  3ונסאות והשיגומים על  במהלך עבודות הצביעה של הכל

cm x 30 cm   כ"א, מפלדה באותו עובי כמו השיגומים ו/או הכלונסאות. לחלופין, ניתן

מדידות. 5מ"מ מאותו חומר. בכל דגם יבוצעו  200x300x8להשתמש בדגמי פלדה מלווה 

  

  . MPa (200 Kg/cm2) 20מינימום חוזק הידבקות ממוצע במתיחה לאחר שבוע: 

, יש להסיר את הציפוי  MPa 20ק ההידבקות הממוצע בכ"א מהדגמים קטן מהערך אם חוז

 הפגום בהתאם ולצבוע מחדש.

 

b. טיפול ואחסון בשיגומים ובכלונסאות באתר 
 

התקן   לפי  יהיה  באתר  הפלדה  בכלונסאות  ואחסון   EN12063:1999טיפול 

"Execution of Special Geotechnical Work. Sheet-Pile Walls 

טפול ואחסון שיגומי וכלונסאות הפלדה באתר יבוצע באופן שלא יגרום נזק לציפוי, לקוויות  

ולמידות הכלונסאות. שטח האחסון יהיה ישר ויציב. יש לתמוך את ערמות הכלונסאות על אדני  

 עץ מתאימים למניעת שקיעה. במידת האפשר, התמיכות לא יהיו בשטחים צבועים. 

 הרמה קלה ובטוחה של במהלך העבודה. יבוצע כך שיאפשר  האחסון 

 כל פעולות העמסה ופריקה יבוצעו אך ורק במענבים ורצועות לא מתכתיים רחבים ושטוחים  

(Flat non-metallic slings)    שיאושרו על ידי ממונה הבטיחות. שימוש במענבים מכבלי פלדה

 ופינות.   נוע נזק למנעוליםאו שרשראות מחייב הרכבת מגנים מיוחדים על מנת למ

ו/או   גומי או חומר רך יחסית אחר( בין כל אחד מהשיגומים  )עץ,  יש להכניס לוחות הפרדה 

למידות   המתאימים  ובמיקום  במספר  תמיכות  להניח  יש  בערמה.  הצבועים  הכלונסאות 

ו/או הכלונסאות, על מנת למנוע שקיעת השיגומים והכלונסאות בערמה,   וקשיחות השיגומים

  נזק לציפוי.יוותים שיוריים ו ע

c.   תיקוני צבע מתחת לפני מי הים 
 

דו  אפוקסי  צבע  עם  ייעשו  למים  מתחת  צבע  מדללים  -תיקוני  ללא    ALOCIT 28.15רכיבי 

Tropical  ליישום בשתי שכבות תוצרת חברתALOCIT מוצקים לפי נפח(. 100%. )צבע 

לפי    ALOCIT 28.15לצבע   הידבקות    ELCOMETER 106יר  במכש  ASTM D4541חוזק 

 תלוי בהכנת השטח )ניקיון, חספוס( והיישום.  MPa 5-8.6לאחר יישום מתחת למים בממוצע 

 מפרט הצבע 
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ניקיון   שטח:  חספוס    Sa2.5הכנת  לפחות.    Rz  50-100ופרופיל   מיקרון 

של   זוויתי  חספוס  רטובה    75-100רצוי  מים  התזת  בעזרת  תושג  השטח  הכנת  מיקרון. 

  50/50מש' או עם תערובת גרנט בחול    60עם גרגירי גרנט    בר( לפחות יחד  550)  psi 7,000בלחץ

-  Water blasting with added garnet / abrasives  אפשרי גם ניקוי חול / גרגירים או התזה .

ורק בתנאי שיוצרים את החספוס הנדרש לעיל.    UHP Hydroblastingבלחץ מים גבוה מאד  

 שטח. צביעה תבוצע מיד לאחר הכנת ה

 ( ALOCITמערכת צבע: )יישום במברשת או איירלס עם מתאם מברשת ייעודי של  

2 coats of ALOCIT 28.15 - Tropical Grade, 2x300 m, Total DFT: 600 m minimum. 

 כל שכבה תהייה בגוון שונה. לדוגמא: שכבה ראשונה שחורה ועליונה אפורה או להיפך.

 בגוון שונה לפני יישום שכבה ראשונה.   Stripe Coatsת עם במברשקצוות, גומות וריתוכים ימרחו 

 חשוב לכסות גומות וקצוות.

ערבוב    27בטמפרטורה   זמן   דקות.    30/40הוא    working lifeמ"צ 

שעות. יישום שכבה שנייה מיד כאשר הראשונה   3-4מ"צ זמן ייבוש למגע הוא  27בטמפרטורה  

 ראשונה עדיין דביקה. כבה היבשה למגע, ולא לאחר מכן. כלומר, שהש

עגולה או באמצעות איירלס חזק שמורכב עליו מתאם הנרכש    Alocitהיישום בעזרת מברשת  

המעורבב   הצבע  של  להברשה   . Alocit K1 - Specially adapted power brushמהספק 

ייעשה    Alocit K1העגולה או במשאבה עם מתאם מברשת עגולה    Alocitהיישום במברשת  

 ביות סגורות ועם הפעלת לחץ על השטח לסילוק המים מפני השטח. סיבו בתנועות

  מומלץ לשמור את הצבע יחסית קר, ואין לחשוף אותו לשמש או לחום לפני ערבוב.  

 

d.   דרישות קבלה 
 

על הצולל לעבור תהליך לימוד, תרגול מעשי בתנאי השטח על פי הוראות היצרן ולקבל אישור  

   ימי. -צוע עבודות תיקוני צבע תת לבימהמפקח ויועץ הקורוזיה 

לצורך הסמכה, יש להכין דגם מלווה שיעבור הכנת שטח וצביעה מתחת למים על ידי הצוללן  

צביעה. לאחר התקשות הצבע   לפני  ימים  שבוע  לפחות  במים  לכן  קודם  לאחר שהדגם שהה 

דבקות.הי   ימי במשך שבוע ימים במים, יש להוציא את הדגם מחוץ למים לצורך בדיקת-התת

  

בדיקת   לבצע  יש  השטח,  מפני  מתרומם  הצבע  וחד  חזק  סכין  להב  בעזרת  ובבדיקה  במידה 

 הסמכה נוספת מחדש לאחר הכנת שטח ברמה טובה יותר עד לאישור קבלה.

 תיקוני הצביעה יבדקו חזותית מעל ומתחת לפני המים, כולל בדיקת הידבקות. 

בעזרת צוללן על ידי ניסוי הרמת שכבת   זיהשבוע ימים לאחר התיקון, יש לבצע בדיקות אדה

משטחי התיקונים. במידה    3%הצבע בלחץ ידני בעזרת להב סכין חזק וחד. כמות הבדיקות  

 והצבע מתרומם מפני השטח יש להסירו ולצבוע מחדש לאחר הכנת שטח ברמה טובה יותר.

 

e.  המידה לתשלום 
 

צינורות צבועה בהתאם לחישוב  ת הצביעת צינורות הכלונסאות תשולם לפי שטח, מ"ר של מעטפ

 תיאורטי של היקף הצינורות מוכפל באורך של תשע מטר. 

 מחיר היחידה כולל בין היתר, כדלהלן: 
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 ניקוי פני הצינורות המיועדים ליישום צבע מכל לכלוך, שמן או גוף זר אחר.  .א

 .2.5SSניקוי אברזיבי לדרגת  .ב

 מיקרון.   500ת עובי של לפחות  קבלאו ש"ע עד ל  SIKACORיישום שכבה ו/או שכבות צבע   .ג

 תיקוני צבע מעל ומתחת לפני המים.  .ד

e.  החדרת כלונסאות פלדה 

i.  תכנית ביצוע 
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח ולקבל את אישורו לתכניות ביצוע החדרת הכלונסאות המוצעת  

 על ידו.

- אישור על העדר  האחריות הבלעדית לתכנית הביצוע ולהליכי העבודה היא של הקבלן, אישורו או  

ידי המפקח לא תהווה עילה להסרת אחריותו של הקבלן ולא תהווה בסיס לשינוי במחיר היחידה  

 ו/או לוח הזמנים. 

 תכנית הביצוע תכלול, בין היתר:

 תכנית הכוללת סימון ומספור של הכלונסאות .  (1

פעולות   (2 כל  ועיתוי  סדר  המוצעת,  העבודה  שיטת  של  מפורט  תיאור 

שי הההחדרה,  של  טות  ומיקום  הצבה  שיטות  ושינוע,  הובלה  עלאה, 

למניעת   אמצעים  החדרה,  המפורטות,  בסיבולות  בהתחשב  הכלונסאות 

 נזקים בעת ההחדרה וכן שיטות לתיקון נזקים באם נגרמו . 

כריות   (3 כובעים,  הפטישים,  כל  עבור  טכני  ומפרט  יצרן  ומידע  קטלוגים 

 החדרת הכלונסאות.  לצורךואביזרים שונים אשר ישמשו ו/או יופעלו 

מידע ונתונים מלווים במסמכים מתאימים המעידים על כושר עבודה של   (4

הדוברה בתנאי המקום. על המידע לכלול בין היתר את הנתונים הבאים: 

רום משטח הדוברה מעל פני המים במהלך ההחדרה, גובה גל מרבי במהלך  

של המנוף  רבית  החדרה ובעת העברתה ומיקומה בנקודה חדשה, זרוע מ 

מנקודת   העברה/ההעתקה  שיטת  הכלונסאות,  והחדרת  הצבה  לצורך 

 החדרה אחרת.  

ii.  מדידות 
 

מיקום   לקואורדינאטות,  בהתאם  הכלונסאות  את  מדויק  באופן  להציב  אחראי  יהיה  הקבלן 

 ומפלסים הנקובים בתכניות. 

ונסאות. כל  ל הכלהקבלן יסמן ויאבטח נקודות קבע וקווי בסיס במטרה לקבוע מיקומם ומפלסם ש 

ידי מודד מוסמך בשירות  - המדידות וקביעת מיקום צירי הכלונסאות, מפלסם ומיקומם ייעשו על

 הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. 

בטרם יחל בהחדרה, הקבלן ימדוד עומק המים במקום החדרת הכלונסאות. מיקום, מספר ושיטת  

על יאושרו  ייעשה  - המדידה  המדידות  וביצוע  המפקח  ורידי  ורישומי  אך  דוחות  כל  בנוכחותו.  ק 

 המדידות יוגשו לאישור המפקח טרם החדרת הכלונס. 
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 ציוד החדרה  .15

i. פטישים 
 

וגודל המתאימים להחדרה מוצלחת של הכלונסאות דרך שכבות   כל פטישי החדרה יהיו מטיפוס 

עי  מצוידים בכובהקרקע הנתונות ולעומק המסומן בתכניות או כפי שיורה המפקח. הפטישים יהיו  

 החדרה המותאמים לכלונסאות הפלדה שיש להחדיר. 

המפקח   של  ולדעתו  במידה  באתר  הפטישים  את  להחליף  לקבלן  להורות  רשאי  יהיה  המפקח 

ההחדרה של הכלונסאות אינה מבוצעת כנדרש. ההחלטה של החלפת הפטישים תהיה בלעדית של  

תשלום נוסף כלשהו. החלפת    נו וללא קבלתהמפקח ועל הקבלן יהיה להחליף את הפטישים על חשבו

 הפטישים לא תגרע מאחריותו של הקבלן בכל הקשור להתקנה והחדרה של הכלונסאות. 

יהיו במצב תחזוקה כך שיספקו בפועל האנרגיה הדינמית  הדרושה לצורך החדרת   כל הפטישים 

 הכלונסאות בכל שכבות הקרקע ולעומק הנדרש. 

יכין מאריך מתאים ו/או יחדיר הכלונס ע"י הכנסת  עגינה הקבלן  עבור החדרת כלונסאות מערכת ה

 הפטיש אל מתחת לפני המים. כל הסידורים האמורים כלולים במחירי היחידה עבור ההחדרה. 

ii.  הגנה על ראש הכלונס 
 

 הקבלן יספק ציוד מתאים ותקין.  

ועיו  נזקים  גרימת  כובע החדרה מתאים ותקין למניעת  יוגן באמצעות  ותים במהלך  ראש הכלונס 

פטיש  ה באמצעות  החדרה  של  במקרה  הלימה.  פטיש  באמצעות  החדרה  של  במקרה  החדרה, 

ויברציוני הקבלן יכין על חשבונו, התקן בתוך הכלונס ו/או בולט מעליו,לצורך אחיזת הכלונס ע"י  

 הפטיש הויברציוני.  

iii.  שבלונות 
 

מיק תבטחנה  אשר  בשבלונות  שימוש  תוך  יוחדרו  הפלדה  כלונסאות  ומדכל  מתאים  וכן  ום  ויק 

 אנכיות הכלונסאות. 

פרטי שבלונות ההחדרה יוגשו לאישור המפקח. האחריות למיקום המדויק של השבלונות ואבטחתן  

 המתאימה לפני ובמהלך ההחדרה, היא של הקבלן באופן בלעדי. 

 החדרה  .16

i.  קביעת מפלס תחתית הכלונס 
 

 בתכניות. כל הכלונסאות יוחדרו למפלסים המסומנים   (1  

 ות יוחדרו מבלי לגרום לנזקים מבניים בהם. הכלונסא (3  

 הכלונסאות יוחדרו עם תחתית פתוחה ובאופן רציף.  (4  
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ii.  נוהל ההחדרה 
 

הקבלן יציב, יחזק ויבטיח יציבותה של השבלונה והחדרת הכלונסאות תחל רק לאחר קבלת אישור  

 המפקח. 

 נן.  ד להחדרתו למפלס המתוכ כל כלונס יוחדר באופן רציף וללא הפסקות ע

כלונס שלא ניתן להחדירו למפלס המתוכנן בשל מכשול תת קרקעי שאינו תנאי קרקע רגילים כגון  

ידי הקבלן  -ידי הקבלן והמכשול יוסר ו/או יובקע בשיטה שתוצע על-גושי כורכר או פלטות, יישלף על

 קח. ידי המפקח ואם לא תאושר, בשיטה בהתאם להנחיות המפ-ותאושר על

( ופנימית כאחד(, אסורה  jettingהפעלת שטיפה  )חיצונית  בין הכלונס לקרקע  ( להפחתת החיכוך 

 באופן מוחלט. 

כל עבודה שתידרש במקרה שהכלונס הוחדר ו/או נחתך למפלס שאיננו תואם הסיבולות המפורטות  

אם לשיטה  או כאשר הכלונס ניזוק מתחת למפלס החיתוך, תהיה על חשבונו של הקבלן ותבוצע בהת

 ידי המפקח. -הקבלן ותאושר על  ידי- שתוצע על

iii.  סיבולות 
 

לסיבולות   ובהתאם  בתכניות  למסומן  בהתאם  והטיה  באנכיות   במקומות,  יוחדרו  הכלונסאות 

 המפורטות להלן, מדודות בראש הכלונס לאחר חיתוך: 

 אורטי. מ"מ  ביחס למיקומו התי  50  -מיקום מרכז הכלונס בפועל יהיה בתחום שלא יותר מ (1

% )אחוז אחד( מאורכו    1.0- אורך של הכלונס ביחס לאנך, לא תהיה גדולה מסטיית ציר ה (2

 של הכלונס מדוד מקרקעית הים ועד ראש הכלונס. 

 להסרת ספק הסיבולות המתוארות לעיל אינן מצטברות.

 הסיבולות.לא תותר דחיקה ו/או משיכה של כלונסאות על מנת להביאם למצב שבתחום 

הכלונסאו להחדרת  אחראי  היה  הקבלן  הושלמה.  שהחדרתם  לכלונסאות  נזקים  לגרום  מבלי  ת 

והחדרת כלונס תגרום להרמת כלונסאות אחרים, הקבלן יבצע החדרה חוזרת עד לקבלת אישור  

 המפקח, הכל  על חשבונו. 

iv.  כלונסאות פסולים 
 

על פי שיקול    כלונסאות שהוחדרו שלא בהתאם לסיבולות המפורטות או אשר ניזוקו יפסלו, אם 

לעדי של המפקח, הכלונסאות האלו גורמים להשפעה שלילית על איכות המבנה.המפקח  דעתו הב

 יורה לקבלן לבצע עבודות מתקנות והקבלן יבצען, הכול על חשבון הקבלן. 

 

b.  אופני מדידה ותכולת המחירים 

i.  כללי 
 

כל ההוצאות  בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי   לעבודות בניה מחירי היחידה כוללים את 

והמבנים  הקש המתקנים  כל  וכן  למיניהם  עזר  ואביזרי  חומרים  עבודה,  מתקנים,  לציוד,  ורות 

 הזמניים, תמיכות וכו', הדרושים לשם ביצוע העבודות בהתאם להוראות המפרט במלואן. 

ii.  פינוי אבנים במקום החדרת הכלונסאות 
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ר היחידה כולל  החדרת כל הכלונסאות יימדד לתשלום כיחידת קומפלט. מחיפינוי אבנים במקום  

לרבות ציוד    כל הכלונסאות את כל ההוצאות בגין סילוק אבנים ו/או גרוטאות ממקומות החדרת  

ימי ויבשתי, כוח אדם, צוללים על ציודם וכן כל הוצאה אחרת הדרושה להכנת מקומות ההחדרה  

 לשביעות רצונו של המפקח. 

iii. ת  צינורות פלדה ואחסנתם אספק 
 

בהתאם למשקל הנומינלי הרשום    - טון  –תשולם לפי יחידת משקל    אספקת ואחסנת צינורות פלדה

בטבלאות היצרן ובהתאם לאורכים שאושרו ע"י המפקח. יתר חלקי מתכת ייחשבו לפי משקל סגולי  

 טון/מ"ק.   7.85של 

 תר, כדלהלן: מחיר היחידה לאספקת צינורות ואחסנתם כולל, ביו הי  

 . הגשת רשימת צינורות מפורטת לאישור המפקח .א

 אספקת צינורות פלדה וייצור כלונסאות, כמפורט.  .ב

אספקה כולל הובלה לאתר, ביטוח, כל המיסים, עמלות והוצאות שינוי      .ג

 ואחסנה. 

אספקת צינורות פלדה רזרביים וכן צינורות חלופיים; כל אלו לא ישלמו    .ד

 במחירי היחידה בגין אספקה. בנפרד והם כלולים 

הובלה, פריקה , תיקונים ו/או ביצוע  ביצוע העטיפה החרושתית, שינוע,   .ה

 עטיפה חדשה עד לקבלת מוצר מאושר ע"י המפקח. 

 כל הוצאה אחרת הדרושה לשם ביצוע העבודה בהתאם למפרט. .ו

 

iv.  צביעת כלונסאות 
 

ל  בהתאם  מ"ר,  מעטפת,  שטח  לפי  תימדד  הפלדה  צינורות  של  היקף  צביעה  של  תיאורטי  חישוב 

בתכניות. מחיר היחידה כולל את כל ההוצאות הדרושות  הכלונס במכפלת אורך המביעה, כמסומן  

לביצוע הצביעה, שינוע, הובלה, פריקה , תיקונים ו/או ביצוע צביעה חדשה עד לקבלת מוצר מאושר  

 ע"י המפקח. 

v.  החדרת כלונסאות פלדה 
 

דת אורך )מטר( של כלונסאות מוחדרים. האורך לתשלום  החדרת כלונסאות פלדה תשולם לפי יחי

 ידי המפקח. - ש בין מפלסי ראש הכלונס ותחתיתו, כפי שהוחדרו בפועל ואושרו עליהיה הפר

 מחיר היחידה להחדרת כלונסאות כולל, ביו היתר, כדלהלן:  

 

 הגשת שיטת והליך ההחדרה  לאישור המפקח.  (1  

 הכנות להחדרת כלונסאות. (2  

 שינוע הכלונסאות ממקום אחסונם למקום החדרתם.  (3  

 הצבה והרכבת מוביל ושבלונת החדרה.   שינוע, (4  

(        הרמה והצבת הכלונס על המוביל כולל מאריך מתאים להחדרה מתחת לפני  5

  המים. 

 הורדת הכלונס לקרקעית הים במקום המסומן בתכניות.  (6  

 בדיקת ואשרור מיקום.  (7  
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 הצבת כובע ופטיש החדרה מכל סוג.  (8  

 החדרת הכלונס מן הים.  (9  

החלפת פטיש במקרה הצורך, בפטיש בעל אנרגיה גדולה יותר או בפטיש   (10

 אחר.

 בדיקת הכלונסאות בתום ההחדרה ותיקון נזקים שיתגלו. (11  

 העתקת כל הציוד ממקום החדרה למשנהו.  (12  

סוגר   (13 פח  וצביעת  גילוון  הכלונס    15בעובי  אספקה,  לראש  ריתוכו  מ"מ, 

  פת הכלונס. לרבות תיקוני גלוון וצבע ועטי

כל הוצאה אחרת הדרושה להחדרת כלונסאות מושלמת בהתאם לדרישות   (14

 המפרט. 

 בקרת איכות.  (15  

 הגנה קתודית  .17
 

i.   מוקדמות 
 מהות העבודה 

קרבה מנתך אלומיניום  מפרט מיוחד זה מתייחס להתקנת מערכות הגנה קתודית על ידי אנודות ה

Al-Zn-In alloy .  

יחוברו על ידי צוללים מוסמכים ומיומנים מתחת למים, בעזרת ברגים  אנודות הקרבה מאלומיניום  

 , לפי תכניות ההגנה הקתודית והמפרט המיוחד.  Mounting Padsשיוברגו לפלטות מכפלת 

 שנה.   25 -מערכת ההגנה הקתודית מתוכננת למשך חיים של כ 

 

 המפרט מתייחס לביצוע העבודות העיקריות הבאות: 

ה, התארגנות חוזרת כאמור במפרט עבור ביצוע מדידות חשמליות או/ו  התארגנות לביצוע העבוד

החשמליות,   המדידות  לתוצאות  בהתאם  חוזרים  ותיקונים  בכלונסאות  חשמלית  רציפות  ביצוע 

 ופינוי וניקוי האתר. 

 יקוני צבע הכלונסאות לפני ואחרי החדרה. ביצוע רציפות חשמלית בכלונסאות, ת 

 לצורך הרכבת אנודות האלומיניום.  Anode Mounting Padsהכנה והתקנת פלטות 

 . Test Stationsאספקה והתקנת נקודות מדידה 

הקרבה, כולל הגשת תעודות טיב לביצועים אלקטרו כימיים    אספקה, בדיקה ואחסנה של אנודות

ותעודות עבור הרכב כימי, בדיקה ויזואלית, בדיקת הרסנית   (DNV-RP-B401)של חומר האנודות 

 .EN 10204 Type 3.2אנודה, בדיקת מימדים ובדיקת משקל של כל האנודות ותעודות  של חיתוך

להרכבת האנודות, הורדת האנודות למקומן והרכבתן  התקנת אנודות, כולל בדיקה וטיפול בפלטות  

 בעזרת ברגים + הידוק בבורג וולקנו.  

צולל מוסמך וצילומים תת   ביצוע כל הבדיקות כנדרש, כולל בדיקות חוזק מכני, סקר חזותי על ידי 

 מימיים. 

 מדידת מתחים חשמליים לכל מודול שני לפני ואחרי הרכבת מערכת ההגנה, לכל אורך המזח.  

 

ii.  הסמכה וניסיון מוקדם 
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צוות   קתודית.  והגנה  צלילה  בעבודות  מוכח  קודם  וניסיון  ידע  בעל  יהיה  העבודה  לביצוע  הקבלן 

  עבודות תת מימיות, ומדידות הגנה קתודית.הקבלן יכלול צוללים בעלי רישיון לביצוע 

די המפקח.  יורשו לעבוד רק צוללים מוסמכים לעבודות צלילה על פי רשימה שמית, שתאושר על י

 השנים האחרונות.   5 -הקבלן ימציא למפקח רשימת עבודות רלוונטיות מ

 

iii.  מדידות וסימון   -יומן התקנה 
 

יומן הכולל שרטוט של הכלונסאו לנהל  ביומו את קצב  על הקבלן  יום  בו מדי  ולציין  ומספרם,  ת 

ו וסוג האנודות שהותקנו, המפלסים של האנודות שהותקנו,  הבדיקות  התקדמות העבודה, כמות 

  שבוצעו להן. יומן ההתקנה ינוהל מדי יום ביומו, ויוגש לעיון המפקח. 

 רד.  מדידה וסימון יכללו בהצעתו של הקבלן ולא ישולמו בנפ -עבודות רישום היומן 

 

iv.  שלבי העבודה 
 
 

בעת בניית הרציפים יושלמו כל ההכנות המוקדמות הנדרשות להגנה קתודית, הכוללות תיקוני צבע  

התקנת    לשיגומים ובדיקתה,  Anode Mounting Padsולכלונסאות,  חשמלית  רציפות  ביצוע   ,

שבלונות   עם  להרכיב  יש  האנודות  להרכבת  הפלטות  את  מדידה.  נקודות  ,  Templatesוהתקנת 

 שישמרו לשלב ייצור האנודות והתקנתן. 

  התקנת האנודות ובדיקתן תתבצע בשני שלבים:

א'   הקרב  - שלב  אנודות  והתקנת  מדידות  אספקה  ביצוע  כולל  קתודית,  להגנה  מאלומיניום  ה 

  לפני התקנת האנודות.  (100%)חשמליות 

ב'   המשולבים    -שלב  השיגומים  לקירות  סופית  פוטנציאלים  השלמות    (100%)בדיקת  וביצוע 

 ושינויים על פי הצורך. שלב זה יתחיל לאחר כשבוע מסיום ההתקנה של האנודות. 

   על הקבלן להכין לוח זמנים מוצע לביצוע העבודה בהתאם לשלבי הביצוע לעיל. 

שינוי לוח הזמנים לא יהווה סיבה לשינוי מחירים. עבודת ההגנה הקתודית כוללת את ההכנות, את  

 האלומיניום, הרכבת האנודות ובדיקתן.   אספקת אנודות

 עבודות צלילה 

עבודות צלילה תתבצענה בהתאם לתקנות הרשויות המוסמכות לכך, ובהתאם לנוהל צלילות בחיל  

צלילה   ומפקח  צוללנים  משני  לפחות  יורכב  הצלילה  צוות  חיפה.  בנמל  אזרחיות  וצלילות  הים 

(Diving Supervisor). 

  קומפרסיה וחוקי הצלילה. - גבלו בהתאם לזמני דהושעות העבודה של הצוללנים י

העבודה תבוצע אך ורק באור היום. יש לשים לב, שחייבת להיות סירה להתראה בשטח העבודה.  

זמן הצלילה.   ייתן למפקח הצלילה מכשיר קשר, לצורך קיום קשר קבוע עם התצפית כל  הקבלן 

  

 של הקבלן.  הכל אמצעי הזהירות הנדרשים בנוהל יכללו במחיר היחיד 

 בטיחות 

יש לשמור על כללי הבטיחות בעבודה ובמיוחד בעבודות צלילה )ובמידת הצורך ריתוך מתחת למים(. 

  

  יש לעבוד על פי הוראות הרשויות המוסמכות לכך, ולפי נוהלי חיל הים והנמל.  
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על ידי    כל הצוללנים יהיו מוסמכים, מיומנים, בעלי אישורים תקפים ובעלי כל התעודות הנדרשות

 הרשויות המוסמכות לכך לעבודות צלילה. 

 - מניעת זרמים תועים / אלקטרוליזה 

Stray Currents / Electrolysis 

/ אלקטרוליזה   יש להקפיד למנוע קורוזיה במהלך ריתוך על מימי ותת מימי עקב זרמים תועים 

 כתוצאה מהארקה לא נכונה של גנרטור ריתוך.  

 גום אותו יש לרתך. ייש לחבר את כבל הארקה אל הש

 

v.  תקנים- Standards and Codes of Recommended Practice 
 

התקנים הבאים במהדורתם האחרונה מחייבים את יצרן האנודות ואת הקבלן ויחשבו כחלק בלתי  

 נפרד ממפרט זה:  

DNV RP-B401: Det Norske Veritas Industry AS (October 2010): Recommended 

Practice RP-B401, Cathodic Protection Design . 

NACE RP 0387: Metallurgical and Inspection Requirements for Cast Sacrificial Anodes 

for Offshore Application. (now: NACE SP0387-2006) 

NACE TM 0190: Impressed Current Test Method for Laboratory Testing of Aluminum 

Anodes.  

NACE RP 0169: Recommended Practice for Control of External Corrosion on 

Underground or Submerged Metallic Piping Systems. 

AWS D1.1M-2010: Structural Welding Code - Steel. 

AWS D3.6M-2010: Specification for Underwater Welding. 

EN 288-2: Specification and approval of welding procedures for metallic materials. 

EN 12063: 1999 - Execution of Special Geotechnical Work, Sheet-Pile Walls. 

ISO 5817: 2003 - Welding – Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their 

alloys – Quality levels for imperfections.  

EN 10204: Metallic Products - Types of Inspection Documents.  

  

vi.  הכנות מוקדמות למערכת הגנה קתודית 
 

 קתודית בצד חזית המים יכללו:  ההכנות לקראת התקנת מערכת הגנה

 צביעת הכלונסאות.   •

 לפי מיקום וגודל האנודות.   Anode Mounting Padsייצור וריתוך פלטות מכפלת   •

לונסאות כולל צביעת היקף ריתוך פלטות המכפלת, כולל תיקוני צביעה לפני  תיקוני צבע לכ •

 ימי מאושר מראש. - החדרה בצבע המקורי או לאחר החדרה בצבע תת

 ירת רציפות חשמלית באתר של כל הכלונסאות, ובדיקת הרציפות . יצ •

 . Test Stationsהתקנת נקודות מדידה  •

 צילומים תת ימי. הסמכת צוללים לתיקוני צביעה תת ימית או/ו  •
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vii.  נקודות מדידהTest Stations  
 

אורך קיר  מודולים. המיקום ל  41נקודות מדידה על כל קיר שיגומים משולב אורכי של    5יש להתקין  

השיגומים   קירות  שלוש  מול  ואל  הרציפים  של  הקיצוניות  הפינות  בשתי  האורכי,  השיגומים 

 הרוחביים. 

 נקודות מדידה במזח.  3לדוגמא: 

 

מסוג  נקוד שטח  מפני  שקועות  יהיו  המדידה  של  Flush-curb-box typeות  מוכר  יצרן  תוצרת   ,

נקודות מדידה להגנה קתודית. נקודות המדידה יהיו מוגנות נגד קורוזיה באווירה ימית ועמידות  

 סטים לפחות של אמצעי פתיחה עבור מכסה נקודת המדידה.  3נגד תנועת כלי רכב כבד. יש לספק 

Set of opening tools will remain with the client for future fast opening of the test stations.  

  יש לגרז את כל המגעים החשמליים. 

מבודד   משוריין  מפלסטיק  הדקים  לוח  תכלול  מדידה  נקודת  לפחות    Terminal boardכל    5עם 

  הדקים. 

מזהה בולט. המכסה יהיה עמיד ומוגן    או/ו צבע  C.P Testלנקודת המדידה יהיה מכסה ננעל עם שם  

 ל רכב.נגד קורוזיה ימית ומשק 

( שני  יחוברו  מדידה  נקודת  הכבלים  2מכל  כלונסאות.   / הפלדה  שיגומי  אל  חשמליים  כבלים   )

גמישים  כבלים  יהיו   החשמליים 

6 mm2 flexible stranded copper test wires  ויספקו לפחות על מנת    600,  מ"מ חופש בכבלים 

סתיימו בשני הצדדים בנעלי  ל על הוצאת לוח ההדקים לביצוע המדידות החשמליות. הכבלים ילהק

. החיבור לשיגומים של נעל הכבל יהיה בריתוך או הלחמה  Compression connectorכבל בלחיצה  

או   צדדים   משלושה 

Cadweld (Thermite welding)דקים  . ההדקים האחרים ישמשו למדידת פוטנציאלים. סיומות הה

  ז סיליקוני. יהיו מפליז ימי מצופה ניקל. ההדקים יגורזו בעזרת גרי

מבודד   זכוכית  אפוקסי  יהיה  ההדקים   לוח 

  (. G-10 reinforced plastic)למשל: 

ימית,   באווירה  קורוזיה  ונדליזם,  מכות,  כבד,  רכב  תנועת  של  בעומסים  יעמדו  המדידה  נקודות 

 .UVוקרינת  

 לדוגמא: 

HANDLEY INDUSTRIES, INC. Type Surface Box - Locking LI T 452, a 4" cathodic 

test station with tools for opening the cover smoothly even after years of service, or 

COTT STREET FINK cathodic protection Test Station, Height 5”, Diameter at top 

73/4”, Diameter of hole 51/2”, extended with Sch 40 6” pipe, or approved equal. 

 

viii.  ודות הקרבה מאלומיניוםאנ 
 

 חומר האנודות  .א
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אלומיניום   מנתך  יהיו  לפי  Aluminum-Zinc-Indiumהאנודות  ייצור  ודרישות  כימי   בהרכב 

 התקנים 

DNV-RP-B401 and NACE SP0387.  

The anodes material will be Aluminum-Zinc-Indium alloy manufactured according to 

DNV-RP-B401, October 2010 and NACE SP0387-2006. 

The following anodes manufacturers are approved: 

Galvotec Alloys Inc, USA 

Aluminum Anode Alloy: According to DNV-RP-B401: 2010 requirements. 

MCPS Limited, UK 

Aluminum Anode Alloy: A-Guard (Mercury free) per DNV-RP-B401: 2010 

requirements. 

Impalloy Ltd, UK 

Aluminum Anode Alloy: Impalloy III-S (Mercury free) modified to DNV-RP-B401: 

2010 requirements. 

Any anode manufacturer, as well as the above three (3) manufacturers, should comply 

with all the anodes testing and quality control requirements of this technical 

specification. The anode manufacturer and the anode material proposed by the 

Contractor should be approved in advance by the Engineer. 

 

 אנליזה כימית של אנודות אלומיניום .ב

 

התקן:  ההר של  המעודכנות  בדרישות  לעמוד  חייב  הכימי  ,  DNV-RP-B401, October 2010כב 

  במיוחד בהיבט של רמות הזיהומים המותרים בנתך. )ברזל, נחושת, סיליקון, קדמיום(.

 ,DNV-RP-B401, October 2010אלומיניום לפי   ראה טבלה מצורפת עבור הרכב כימי של אנודה

Table 10-5 . 

 . Kg/m3 2710ל האלומיניום: י שמשקל סגול

 

 טבלת הרכב כימי של האנודות

Anode material chemical composition requirements 

 

DNV-RP-B401, October 2010 

Table 10-5, Al-base (wt %) 

Elements 

0.09 max Fe 

0.12 max Si 

0.003 max Cu 

2.5 - 5.75 Zn 

0.015 – 0.040 In 
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0.002 max Cd 

Remainder (99.85 % purity) Aluminum 

 

 תיעוד מוקדם לאישור האנודות  .ג

 

יהיו תעודות המעידות על יעילות החומר בהרכב הכימי המוצע,    בנוסף להרכב כימי, לחומר האנודות

 חודש. לדוגמא: 12קיבולת ומתח לאורך זמן ממושך, לפחות 

Prior Approval Test Certificate to DNV-RP-B401 - Annex C - Laboratory Testing of 

Galvanic Anode Materials for Qualification of Electrochemical Performance (Test 

period minimum of 12 months). 

  

 כימיות של חומר האנודות במהלך הייצור.-בדיקת תכונות אלקטרו

  0C 20יצור בטמפרטורה  כימיים של חומר האנודות כאשר ייבדקו במהלך הי -הביצועים האלקטרו

 על פי התקן 

DNV-RP-B401 Annex B – Laboratory Testing for Quality Control (4 day test)  

 יהיו לפחות: 

 

 קיבולת זרם:

Minimum Capacity: 2500 Amp.hrs/kg to DNV-RP-B401 - Annex B Laboratory Testing 

of Galvanic 

Anode Materials for QC. (Average Current Capacity: 2580 Amp.hrs/kg).   

 פוטנציאל במעגל סגור: 

Closed Circuit Potential: -1.05 V or more negative (w.r.t. Ag/AgCl/Sea water) when 

measured at the end of 24 hour period operating at 0.4 mA/cm2.  

(Average Closed Circuit Potential: -1.11 V versus Ag/AgCl/Sea water reference 

electrode).  

 

   –אספקה תיעוד ובדיקת האנודות  

Testing Supply, Documentation, Inspection and 

 

 אספקה  .ד

 

   .ISO 9001יצרן האנודות יהיה בעל מערכת אבטחת איכות מאושרת ובעל הסמכה לתקן  

 DNV RP B401 and NACEקניםיצרן האנודות יתעד את ייצור ובחינת האנודות לפי דרישות הת

SP0387   בחינה תעודות  ויגיש   ,Inspection Documents    חיצוני לפי  צד    -מגורם   שלישי 

EN 10204, Type 3.2 .  

  כל אנודה תהייה מסומנת ומזוהה על פי שם היצרן, סוג אנודה ומספר מנה. 

Anode identification: All anodes will be marked (stamped) with heat / charge numbers 

and anode code (type of material).   
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במפעל   לארוז את האנודות,  ימית  יש  ולהובלה  במלגזה  ושינוע  להרמה  באריזה מתאימה  היצרן, 

 ואחסון הולם וממושך באתר העבודה.

The anodes will be packed on timber pallets suitable for handling by fork-lift-truck. 

Tensioned steel straps will secure the anodes to the pallet.  

יזה נפרדת ומסומנת בשם סוג האנודה. אין לערב שני סוגי אנודות באותה  כל סוג אנודה יסופק באר 

 אריזה. 

 

 Inspection Documentsתעודות טיב מהיצרן  

 היצרן יגיש את כל המסמכים הבאים מבדיקות הייצור 

Production Tests  :לצורך אישור האנודות 

Each delivery will be completed with the following production test certificates 

according to DNV RP B401 and NACE SP0387: 

- Certification to EN 10204, Type 3.2. (Tests and analyses should be witnessed and / or 

performed by a third party). 

- Anodic material performance certificates (DNV-RP-B401, October 2010, Annex B - 4 

day test). 

- Material chemical analysis reports for 10 % of all anodes. 

- Visual inspection for cracks and quality of castings reports for 10 % of all anodes per 

NACE RP0387. 

- Dimensional inspection and identification reports for 10 % of all anodes per NACE 

RP0387. 

- Weight list anode production test reports for all anodes. 

- Quality of steel inserts, surface preparation and welding before castings. 

- Quality of steel-anode bonding and internal defects report for one anode of each anode 

type. 

- Certificate of conformity.  

האנודות יאושרו על ידי המפקח רק לאחר קבלה מראש של כל תעודות ביקורת האיכות של היצרן.  

 אנודות(.ראה גם סיכום דרישות ייצור ובדיקת אנודות בהמשך באנגלית )עבור יצרן ה

  כימיים: -תעודת בדיקת מעבדה לביצועים אלקטרו

 בדיקות מעבדה בייצור יבוצעו לפי  

DNV-RP-B401 (2010): Annex B (4 day test) .על דגמים שיחתכו מאנודות מהייצור 

ובדיקות מתח במעגל    efficiencyשל חומר האנודה, נצילות    capacity testsבדיקות קיבולת זרם  

 סגור  

closed circuit voltage tests  ל להזמנה.   20%  -יבוצעו  אחת  בדיקה  ולפחות  היציקה,   ממנות 

 ח במעגל פתוח ייעשו לכל מנת אנודות. בדיקות מת 

 :(Material chemical analysis reports)תעודות הרכב כימי של חומר האנודה 

Spectrographic chemical analysis: Samples of each oven charge / each heat will be taken 

for chemical analysis. The results shall be proved and recorded.  
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ix.  בדיקות קבלה באתר 
 

  בנוסף לתעודות היצרן, כל האנודות תיבדקנה באתר בדיקה חזותית בנוכחות המפקח.

האנודות והפיכת  להרמה  אחראי  הבדיקה    180  -ב  הקבלן  לצורך  מתאימים  באמצעים  מעלות 

  חזותית ומידות מכל הצדדים.ה

 הבדיקה החזותית תכלול: 

 .NACE RP0387בדיקת מידות, גיאומטריה ומשקל יהיו לפי הקריטריונים ובתדירות כנדרש בתקן  

   .-+/  2%טולרנס למשקל האנודה הוא 

 י הכללי במפרט.המשקל הכללי שיסופק לא יהיה פחות מהמשקל הנומינל 

Dimensional and weight inspection criteria:  

Anode mean length: +/- 3 % or 25 mm, whichever is smaller. 

Anode mean width: +/- 5 %  

Anode mean height (depth): +/- 10 %  

Anode cast weight tolerances: +/- 3% or 2.3 Kg, whichever is greater. 

The total contract weight shall be no more than 2% above and not below the nominal 

contract weight. 

 

 הקריטריון לבדיקה וקבלת סדקים יהיה על פי התקן:  

NACE RP 0387: Metallurgical and Inspection Requirements for Cast Sacrificial anodes 

for Offshore Application.  

  סדקים אורכיים אינם מאושרים. 

ועומק שהוא, שרוחבם מתחת  סדקים רוחביים     10מ"מ מותרים, בתנאי שאין מעל    5מכל אורך 

 סדקים לאנודה. 

 סדקים היקפיים מלאים אינם מאושרים. 

על פני השטח    Cold shutsשטח פני האנודה יהיה נקי, ללא זיהום, צבע, שמן, גריז, וסיגי יציקה.

 אינם מותרים. 

ברזל. סטייה מותרת מקוויות לא יותר מאשר  חומר האנודה יהיה מחובר ודבוק היטב אל ליבת ה

 .NACE SP0387-2006מאורך האנודה, ובהתאם לתקן  2%

 בדיקה הרסנית של אנודה לגילוי פגמים פנימיים 

לפי סוג אנודות  על מנת  NACE SP0387  יש לבצע בדיקה הרסנית של חיתוך אנודה אחת מכל   ,

פנימ וחללים  בועות  לברזל,  היצרן  לבדוק את התחברות האנודה  לבצע אצל  יש  זאת  בדיקה  יים. 

  בחו"ל. 

חומר   של  רצופה  שקיימת התחברות  לוודא  וכן  פנימיים  פגמים  לגלות  ההרסנית  הבדיקה  מטרת 

מתכתיים. -ומים אלהאנודה אל ליבת הברזל, שחומר האנודה מלא, ללא חללים ובועות יציקה וזיה 

   

(Gas holes, cavities and / or non-metallic inclusions).  

רציפות אחת  - מהשטח, כאשר אף לא אי  95%  -חומר האנודה יהיו מחובר לליבת הפלדה לפחות ב

 מ"מ אורך.   25או חלל אחד בשטח החיבור יעלה על 
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x.  סיכום דרישות הבחינה 
 

לבחינת האנודות שיבוצעו על ידי יצרן האנודות והקבלן    להלן סיכום דרישות המינימום באנגלית

 צד שלישי( ועל חשבונם בלבד. )כולל תעודת בחינה 

Inspection during and after fabrication of anodes shall be carried out by the anode 

supplier / contractor and shall cover the following as a minimum: 

Inspection certificates to EN 10204, Type 3.2. 

Anode manufacture, materials, fabrication of anode inserts, casting of anodes and 

inspection and testing of the anodes according to DNV-RP-B401 and NACE RP0387 

(NACE SP0387-2006) 

Dimensional checking, identification and quality of castings on at least 10% of the 

number of anodes from each cast and weight for each anode according to NACE RP0387. 

Quality of steel inserts before casting, welding and surface preparation (Sa 2.5 at the time 

of casting) on at least 10% of inserts for the batch of anodes from each cast per NACE 

RP 0387. 

Quality of steel-anode bonding and internal defects on one anode from each anode type, 

selected for destructive testing. 

Inspection of results of chemical analysis for each cast according to DNV-RP-B401 and 

NACE RP0387. 

Open circuit voltage tests for each cast per DNV-RP-B401 Annex B. 

Capacity tests, closed circuit voltage test and efficiency for one-fifth of the number of 

heats, with minimum one test per order done by supplier and/or third party acc. to DNV-

RP-B401 (2010): Annex B (Accelerated Laboratory Testing Procedure - 4 day test). 

After transport to installation site, a final 100% visual check to be carried out to ensure 

that anodes have not been damaged during transport and handling. 

Inspection of bolts, nuts and washers, including of the contact bolts (pointed end bolts). 

Where any of the inspection, testing and documentation mentioned, are not met, the 

anodes and the relevant batch of anodes will be rejected. 

 

xi.  יום התקנת אנודות אלומינ 
 

בעזרת    Mounting Padsיהיו שטוחות. ההרכבה לכלונסאות תבוצע עם    20Øאנודות לכלונסאות "

 ק"ג כ"א.   147.7של  flush mountedאנודות  28.סה"כ יותקנו Stand–offברגים, ללא 

 ג כ"א . XP930אנודות  476יורכבו   62-63סה"כ ברציפים 

האנודה למים ללא זיהום שטח פני האנודה    אסור לצבוע את האנודה. יש לוודא הרכבה והכנסת

ן, גריז או צבע על פני האנודה תמנע את פעולתה  בשמן או כל חומר אחר שעל פני המים. שכבת שמ 

 התקינה. 

 

 חבקים להרכבת האנודות, ברגים, אומים ודסקות יהיו כמסומן בתכניות. 
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xii.  ריתוך 
 

 EN 10248, EN)ו/או תקני השיגומים  ISO 15609)או לפי  AWS D1.1ריתוכים ביבש יבוצעו לפי 

12063 . 

 י תקן ריתוכים תת מימיים, במידה ויהיו, יבוצעו לפ 

 AWS D3.6M-2010 בדיקות ריתוכים תת מימיים, תהיה לפי .Class C Fillet Welds   ויבוצעו

 לפי 

 Section 9, Part III - Examination  :של התקן 

AWS D3.6M-2010.  

  ידי צולל מיומן שהוסמך לביצוע בדיקות אלו, ואושר להכנת דו"ח בדיקה.   ביצוע הבדיקות על

 ריתוכים שיפסלו יוסרו, ויבוצעו ויבדקו מחדש על חשבון הקבלן.  נתזים יש להסיר באזמל.

 

xiii.   צילום תת מימי 
 

  %( יבוצעו באקראי על %    ( של הרכבת האנודות100כתוספת לבדיקה חזותית    25ע"י הצוללים, 

  מהאנודות צילומים מתחת למים במצלמה או וידיאו מתאימים.  

ר האנודה )או/ו קסטת סרט הווידאו( למפקח  יש להגיש את כל התמונות מסומנות לפי מקום ומספ

  לצורך אישור ומעקב. 

מו מתחת למים כל הרכבות  )שלושה( הרכבות של אנודות, אזי יצול  3  -במקרה של פסילה של יותר מ

 האנודות או/ו יבוצעו בדיקות משלימות לפי בחירת המפקח, הכול על חשבון הקבלן. 

 

xiv.   ביצוע מדידות חשמליות-  

 

 החשמליות יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.  ביצוע המדידות .א

קורוזיה,    לשם כך, הקבלן יעסיק צולל בעל מקצוע עם ידע והבנה בנושא מדידות חשמליות של מתחי

  אשר יוכיח שהוא מסוגל לבצע את הבדיקות הנדרשות. בעל המקצוע יאושר על ידי המפקח. 

לפ קתודית  הגנה  תותקן  בו  הקטע  לכל  יבוצעו  כל  המדידות  האנודות  התקנת  ואחרי  מטר    10ני 

)או   השיגומים  קיר  ליד  הרצוי  במיקום  הצולל  ידי  על  ידנית  תמוקם  הייחוס  לפחות. אלקטרודת 

  מ"מ.   50(, במרחק נומינלי מהמבנה הימי של הכלונס

במים   שנטבלה  הייחוס  ואילו אלקטרודת  בנקודת מדידה מתאימה,  ייעשה  הימי  למבנה  החיבור 

   קום המדידה הספציפי על ידי הצולל.  תובא בזהירות למ

 מקום הבדיקות יקבע במרחק המרבי האפשרי מהאנודות, כך שהפוטנציאל יימדד בנקודת מינימום.  

  מטר מאנודה.  1.2 -ין לבצע מדידה במרחק קטן מא

  מטר זה מזה, ובשני עומקים לפחות.  10יש לבצע את המדידות בערך במרווחים של 

לציין את המיקום   )מדידת מתח  יש  והסופיות  )מדידת מתח טבעי(  כך שכל הבדיקות הראשונית 

 הגנה( יעשו באותו מקום, ככל שאפשר.  

 

 מכשיר המדידה הנייד  .ב

גבוה מעל יש לה פנימי  ישר, מולטימטר בעל אימפדנס  ייעודי למדידת מתח  נייד   שתמש במכשיר 

 10 Meg-Ohms    1ורזולוציה של mV    2בתחום עדV-DC  ימי תקני מסוג כסף / כסף  , עם תא ייחוס
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במי  ים -כלוריד 

(Ag/AgCl/Sea water, reference electrode) .  

  ת מדידה חדשות, מכוילות ותקניות.  אלקטרודו  3הקבלן יחזיק ברשותו באתר לפחות 

אחת תשמר "כסטנדרט" ולא תיועד למדידות אלא לצורך השוואה בלבד עם אלקטרודות הייחוס  

ל"עבודה המשמשות  מעל  האחרות  האלקטרודות  בין  פוטנציאלים  הבדל   ."10 mV    בהשוואה

 ל"סטנדרט" יפסול את אלקטרודת הייחוס. 

  פוטנציאלים על ידי צולל מתחת למים עם ציוד מדידה תת ימי לצולל כמו: לא תבוצע מדידת 

 Integrated Bathy Corrometer Mark V Unit    .או שווה ערך, אלא באישור מראש של המפקח

  

עם ציוד כנ"ל, שכולל מכשיר מדידת מתח אטום למים בעל אימפדנס גבוה, ותא ייחוס ימי    עבודה

  ת נקודתית בצבע בעת יצירת מגע חשמלי עם המבנה.  מסוג כסף/כסף כלוריד פוגע 

מנת   על  צבוע  לשטח  מראש  מיוחד  באישור  או  בלבד,  צבועים  לא  לשטחים  בו  להשתמש  מומלץ 

 יאלים המבוצעות מנקודות המדידה על הרציף עם צולל. להשלים ולאמת את מדידות הפוטנצ

 

 כיול מכשור המדידה  .ג

תוקף עבור תקינות  -דה מוסמכת, ויציג אישור מעבדה ברהקבלן ישלח את ציוד המדידה לכיול במעב

  המכשירים ומועד כיולם האחרון.  

ייחוס    ייעשה במעבדה מאושרת ביחס לאלקטרודת  Ag/AgCl/Sea waterהכיול של חצי התא ימי  

SCE . 

 

 תיאור ביצוע המדידות  .ד

 טבלת המדידות תכיל את פירוט התוצאות ביחס לכל שיגום ו/או כלונס(. 

  יקת פוטנציאלים חשמליים עם תא ייחוס ימי יועבר למפקח, ויכלול: דו"ח בד 

, תוצאות מתח  (ohm.cm), התנגדות סגולית של מי הים  (0C)תאריך הבדיקה, טמפרטורת מי ים  

  , מס' שיגום, עומק ומיקום המדידה, שם מבצע הבדיקה וחתימתו. (Volt)קורוזיה 

  מד טמפרטורה תקניים ומכוילים. לשם כך הקבלן יצטייד גם במד מוליכות חשמלי ו

 הקבלן יבצע את המדידות על חשבונו בלבד. 

 להלן טבלת ריכוז מדידות חשמליות שיערוך הקבלן במשך הפרויקט: 

 

אחוז   תיאור המדידה  סעיף 

נטים  אלמ

 למדידה 

 מועד ביצוע 

פוטנציאלים   .1 מדידת 

הקבלן   ע"י  טבעיים 

יועץ   בנוכחות 

 הקורוזיה 

  מטר   10כל  

 לפחות 

התקנת   לפני 

 האנודות 

פוטנציאלים   .2 מדידת 

כל   התקנת  לאחר 

הקבלן   ע"י  האנודות 

מטר    10כל  

 לפחות 

כחודש  

מסוף   לפחות 

 ההתקנה 
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יועץ   בנוכחות 

 הקורוזיה 

 

 הבדקבדיקה סופית בתום שנת 

  הקבלן יבדוק וימדוד את מערכת ההגנה הקתודית בתום שנת הבדק. 

 העתקים של תוצאות בדיקת ההגנה הקתודית בתום שנת הבדק יועברו למפקח וליועץ הקורוזיה. 

 

 קריטריון ההגנה מקורוזיה 

לפחות:   יהיה  הדרוש  השלילי  המינימאלי  הגנה   מתח 

-0.80 V (Ag/AgCl/Sea water ref.)שנדר כפי  בתקנים  ,   ש 

DNV RP B401  אוNACE RP 0169 .  

, למרות שהגנה כללית  V 1.0-לבין    V 0.9-מלאה רוב הקריאות יהיו בין   הכוונה, שלאחר פולריזציה

  ביחס לתא ייחוס כסף / כסף כלוריד במי ים.   V 0.8-תושג כבר ממתח 

יש לשפר את   V 0.80-אם לאחר פולריזציה מלאה )לפחות חודש מהתקנה( המתח הנמדד יהיה מעל 

 ומיניום לפי דרישת המפקח, ועל חשבון הקבלן.ההגנה על ידי בדיקת רציפות ו/או הוספת אנודות אל

 

xv.  מדידה ותשלום 
 

  המדידה לתשלום תהיה בהתאם למפורט בסעיפי העבודה השונים על פי כתב הכמויות. 

פים השונים, ולא ישולמו  כל העבודות הכלליות שלא פורטו בנפרד יכללו במחירי העבודה של הסעי

  בנפרד. 

ת בין היתר, את העבודה הנוספת המתחייבת מביצוע העבודה  כמו כן כוללים המחירים בכל העבודו

 ואת השימוש בכלי שיט וכל ציוד ומכשור הנדרשים לביצוע העבודה. 

 המחיר כולל בין היתר: 

אושרים בכתב , מType 3.2אספקה של כל החומרים הדרושים + תעודות בדיקה מהיצרן   .א

 על ידי המפקח. 

 הדרוש. אספקה של אבזרים וציוד עזר  .ב

ימיות   .ג התת  העבודות  כל  ביצוע  לרבות  האנודות,  כל  והרכבת  חשמלית  רציפות  יצירת 

 והבדיקות על ידי צוות מיומן ומוסמך, בציוד מתאים, בטיחותי ותקני. 

ם ופרוצדורות  אספקת שירותים, כל הבדיקות וסיוע למפקח, כולל בדיקות הסמכה לרתכי .ד

ך בלבד(, בדיקת רציפות חשמלית, מדידות  ריתוך )ובדיקות ריתוך תת מימי במידת הצור 

פוטנציאלים חשמליים וצילום תת מימי של הרכבת האנודות או של ריתוכים תת מימיים  

 על פי הצורך. 

 הפעלת המערכת וביצוע תיקונים ושינויים כנדרש.  .ה

 

 אספקה של מגיני גומי   .18
 

מוכח ואשר ספק מגיני רציף  גיני גומי, מיוצרים ע"י יצרן מוכר ומנוסה, בעל ניסיון  הקבלן יספק מ

במהלך עשרים השנים האחרונות. הקבלן יגיש לאישור המפקח את המסמכים המעידים על התאמת  

 היצרן המוצע על ידו, לדרישות הנ"ל.
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 המפקח יבחן הנתונים ויאשר או ידחה היצרן, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

מטיפוס   יהיה  והיצרן  המגינים  כמסומן  150SDסוג  ובלבד  ,  הקבלן  להצעת  בהתאם  או  בתכניות 

 שתכונות המגן תהיינה זהות לטיפוס לעיל ואושר מראש ובכתב ע"י המפקח.

הגומי יהיה בעל אחידות ונטול כל פגם, חומר זר, נקבוביות או סדקים. כל מערכת מגן גומי תהיה  

 מורכבת מיחידה  אחת. 

i. ם, אומים ודיסקיות ברגי 
 

היו במספר ובגודל כפי שייקבע ע"י יצרן מערכת המגינים. הברגים  הברגים, האומים והדיסקיות י

 ..ASTM A193, Class 2, Grade B8M2לפי    SS 316יהיו מפלדה 

 . .ASTM A194, grade 8M heavy hexלפי  SS 316האומים יהיו מפלדה 

 . ASTM A153, מגולבנות לפי ANSI B18.22.1הדיסקיות יתאימו לדרישות  

ii.  סיבולות 
 

 מערכות המגינים תעמוגנה בסיבולות הבאות: 

 . 10דפורמציה: % -עקומות אנרגיה/כוח

 + ביחס למידות הנומינליות שהוצעו ע"י היצרן. 4%;  -2%מידות: 

iii.  תעודות 
 

דרישו על עמידה של מערכת המגינים במלוא  ייצור, המעיד  דו"ח בדיקות  יגיש למפקח  ת  הקבלן 

 המפרט. 

 כל בדיקות בקרת איכות.מעבדת היצרן רשאית לבצע את 

 היצרן יספק תעודות מאושרות ע"י המעבדה הבלתי תלויה, לגבי החומרים ורכיבים, כדלהלן: 

 רכיב הגומי  •

 ברגים ושתלים  •

 

iv.   הרכבה של מגיני גומי 
 

רם בהתאם  הקבלן ירכיב את המגינים, במקומות ובמפלסים המסומנים בתכניות המאושרות, ויחב

 יצרן מערכת המגינים. לתכניות המפורטות של  

 

v.  אופני מדידה 
 

 מגיני גומי יימדדו לתשלום לפי אורך, מ' בהתאם למסומן בתכניות. 
 

 מחיר היחידה כולל בין היתר, כדלהלן: 
 

 אספקת מגינים תקינים באורכים ובסיבולות המפורטים. .א

 לדה אל חלד, דיסקיות ןכן'. אספקת כל אביזרי החיבור כגון פלטות, ברגי עיגון מפ .ב

 נת המגינים בהתאם למסומן בתכנית. התק .ג
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 אספקה והרכבת זקיפים  .19
 

טון. יצרן הזקף טעון אישור מראש    10הזקיפים יהיו מסוג כשל בריתוך ובעלי תסבולת נומינלית של  

של המפקח. הקבלן יגיש את כל הנתונים הטכניים הדרושים לצורך קבלת אישור המפקח. הזקיפים  

 נירוסטה ודיסקיות אוקולון.  ברו לשלדת המזחים באמצעות ברגי יחו

 הקבלן יספק ברגי העיגון ויתקינם ביחידות הטרומיות ו/או המסעה. 

i.  אופני מדידה 
 

 זקיפים יימדדו לתשלום לפי יחידות מושלמות מותקנות בהתאם לתכניות. 
 

 מחיר היחידה כולל בין היתר, כדלהלן: 
 

 בתסיבולת המפורטת.  אספקת זקיפים תקינים וצבועים .ד

 אספקת כל אביזרי החיבור כגון פלטות, ברגי עיגון מפלדה אל חלד, דיסקיות ןכן'.  .ה

 התקנת הזקיפים בהתאם למסומן בתכנית.  .ו

 

 סולמות פלדה וראשי דולפינים .20
 

  300Uהסולמות עשויות פרופיל    FE .360סולמות עליה/ירידה מהמזח וראשי דולפינים יהיו מפלדה  

 מ"מ, מרותכים אליהם. 40/40רובעים ושלבי ממוטות מ

 הסולם יהיה צבוע במערכת כמו הכלונסאות, כמפורט לעיל. 

 

 תיקונים(.   100%בגמר ההרכבה יבוצעו באתר תיקוני צבע לכל השטחים שנפגעו )

( גבוה  בלחץ  מתוקים  במים  התיקון  שטח  ישטוף  הקבלן  ראשון  הצורך,  W.P.Hכשלב  במידת   .)

של טמבור ואחר כך ישטוף במים מתוקים בלחץ גבוה    BC  -  70מת  ישתמש הקבלן בדטרגנט דוג

 להסרת שומנים, גריז ומלחים )כלורידים(. יש לייבש השטח לפני תחילת הכנתו. 

ושטחים גדולים ינוקו בחול נגב    ST  3שטחים מקומיים, כפי שייקבעו ע"י המפקח, ינוקו ניקוי מכני  

  צבע יהיה בהברשה. . יישום הSA 2.5מנופה ויבש, לרמה של   30/20

 

i.  אופני מדידה 
 

למסומן   בהתאם  ומותקנות  מסופקות  יח'  יחידות,  לפי  לתשלום  יימדדו  דולפין  ראשי  סולמות 
 בתכניות.

 
 מחיר היחידה כולל בין היתר, כדלהלן: 

 
 אספקת סולמות תקינים וצבועים.  .ז

 ן'. ות, ברגי עיגון מפלדה אל חלד, דיסקיות ןכאספקת כל אביזרי החיבור כגון פלט .ח

 התקנת ההסולמות בהתאם למסומן בתכנית.  .ט

 

 פנס סימון .21
 

 הקבלן יספק וירכיב בשני קצוות המזח, פנס סימון. הפנס יהיה מטיפוס 
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  Sola –Chan ML-155 Max Lumina with flasher   תוצרתTIDELAND   לרבות יחידת   .  או ש"ע

ח, שיהיה רשאי לדרוש צבעים  צבע הפנס יהיה בהתאם להנחיות המפק ווט.   50פנל סולרי בהספק של  

 שונים עבור כל פנס. 

i.  אופני מדידה 
 
 

 פנס סימון יימדד לתשלום לפי יחידה מורכבת ותפעולית, לשביעות רצונו של המפקח. 

וכן   שיידרש  כפי  תיקונים  ביצוע  השונים,  במזחים  התקנה  הובלה,  הרכבה,  ייצור,  כולל  המחיר 

 הפנס.  אחריות היצרן למשך שלוש שנים עבור כל רכיבי

 

 

 עבודות שיקום שובר הגלים .22
 
 

i.  אספקת אבן 
 

סעיף זה במפרט דן בדרישות עבור הפקה ואספקת כל הגדלים והסוגים של אבן הדרושים לשיקום  

שובר הגלים. קביעת מקורות הכרייה של האבן, אם במחצבות קיימות או חדשות, היא באחריותו  

 ית של הקבלן. הבלעד

 

 

 תכולת העבודה

 נות הכוללות בסעיפים אלו של המפרט מפורטים להלן: הפעילויות השו

 

והובלה מהמחצבות   כרייה ואספקת כל סוגי האבן כולל העמסה, הליך הבדיקה והאישור, שינוע 

 לאתר, אם מאזורים שונים בישראל ו/או מחו"ל.

 הערום.פריקת כל סוגי האבן בערמות נפרדות בשטחי 

 

 בחירת המחצבות 

יום קלנדריים    14  - ת כרייה האבן, הקבלן יגיש למנהל, לא יאוחר מכתנאי מוקדם לתחילת פעולו

 צו התחלת העבודה את המידע שלהלן:  קבלתממועד 

 מיקום גיאוגרפי של כל מחצבה •

 השטחים עליהם קיים היתר כרייה וחתכים גיאולוגיים שלהם. •

 זכויות כרייה בשטחים המוצעים. מסמכים המעידים על  •

 ה בכוח של כל מחצבה, המבוססת על דוחות גיאולוגיים.הערכת סה"כ כמות האבן לכריי •

יבש פנים,  -תעודות של תוצאות הבדיקות ע"י מעבדה מוסמכת לקביעת סוג, משקל מרחבי, רווי •

 ת. ספיגות, תוצאות גריסות לפי לוס אנג'לס וחוזק לחיצה חד צירית של האבן המוצע
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צעים וכן מפלסיהם, דרכי גישה  מפת המחצבה הכוללת סימון של קירות החציבה הקיימים והמו •

 לכביש הציבורי הקרוב ביותר ו/או נמל טעינה, במקרה של מחצבה בחו"ל. 

 

אבן מעל   ובכוונת הקבלן לספק  )אבן    3היה  טון ממקורות אחרים שאינם מחצבות בעלות היתר 

יגיש  טון ולהתקין מאזני גשר במקום. כמו כן, הקבלן    200ערום של  לקט(, יהיה עליו להכין תחילה  

 למנהל בקשה בכתב לבדיקת ערום האבן מלווה בתעודות מעבדה בהתאם לדרישות מפרט זה.

למען הסר ספק, הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל האישורים הנדרשים להפקת אבן לקט מהרשויות  

 כגון רמ"י, רשות מקומית וכו'.

 

 בות אישור המחצ

מסמכים המעידים על המצאות סה"כ  כתנאי מוקדם לתחילת הספקת האבן, על הקבלן יהיה להגיש  

כמויות האבן הדרושות וכי קיימת התאמה מלאה בין תכונותיה השונות וצורתה של האבן ודרישות  

 המפרט. 

 

הל  הקבלן יכין במחצבה דגמים של אבן לקוחה מערום אבן ממוינת, בהתאם להוראות המנהל. המנ

מים לצורך ביצוע בדיקות כולל דרוג,  יערוך בדיקה ויזואלית של הדגמים ויורה לקבלן לשלוח מדג

 (, במטרה לקבוע עמידה בדרישות המפרט, כמפורט בסעיפים להלן. ALע"י המעבדה המוסמכת )

 

במידה ובכוונת הקבלן לפתח קירות חציבה נוספים במחצבה פעילה ומאושרת, הזכות למנהל על פי  

איש מתן  לצורך  נוספות  בדיקות  ביצוע  לדרוש  הבלעדי,  דעתו  כל  שיקול  הקירות.  אותם  עבור  ור 

 ההוצאות הכרוכות בבדיקות הנ"ל יהיו על חשבונו של הקבלן. 

להסרת ספק מודגש כי הקבלן יהיה רשאי להתחיל בפעולות הפקת האבן אך ורק לאחר שתוצאות  

 הוציא אישור מתאים בכתב.  הבדיקות הוכיחו עמידה מלאה בדרישות והמנהל

 

ות נוספות לצורך קביעת תכונות הפיסיות, הכימיות והמכניות  המנהל יהיה רשאי לדרוש ביצוע בדיק 

 של האבן.  

טון עבור כל סוג של אבן    1,000כתנאי מוקדם לבדיקה ע"י המנהל, הקבלן יכין ערום של לפחות  

ה בחו"ל יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי  ולהגיש נוהל בקרת איכות ספציפי. אישור סופי של מחצב 

 והסופי של המזמין. 

 

 גי האבןסו

 ק"ג 100-300ק"ג; 20-50אבן 

 

 אבן זו תתקבל מהפיצוץ הראשוני במחצבה, לאחר הסרת שכבת הקרקע  העליונה.  

צורה   בעלות  יחידות  וואדי", היינו  כי לא תאושר אספקת אבן מסוג "חומר  מודגש  להסרת ספק 

 וחלקה. עגולה 

 

 האבן תתאים לדרישות הבאות:
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 טון /מ"ק.  2.60פנים( של לפחות  משקל סגולי מרחבי )רווי יבש  - 

 מקסימום.  3%ספיגות:   - 

 מגפ"ס  40חוזק ללחיצה חד צירית מזערי:  - 

 דרוג:    - 

 

 

 ELL NLL NUL EUL יח'  סוג 

 % > y2 0<y<10 70<y<100 97<y 

 75 50 20 10 ק"ג  ק"ג   20-50

 450 300 100 50 ק"ג  ק"ג 100-300

 

 ELL: גבול דרוג תחתון קיצוני   NLL:   גבול דרוג תחתון 

 NUL:  גבול דרוג עליון   EUL: גבול דרוג עליון קיצוני 

 y: אחוז לפי משקל קל מ -    Mem:  משקל ממוצע 

 

 ק"ג  500 – 0.5אבן גרעין 

 

 אבן זו תשמש כחומר גרעין לבניית שוברי הגלים.

 אבן זו תתקבל מהפיצוץ הראשוני במחצבה, לאחר הסרת שכבת הקרקע  העליונה.  

 תתאים לדרישות הבאות: האבן

 טון /מ"ק.  2.60משקל סגולי מרחבי )רווי יבש פנים( של לפחות   - 

 מקסימום.  4%ספיגות:   - 

 מגפ"ס  40חוזק ללחיצה חד צירית מזערי:  - 

 דרוג:    - 

 

 דרוג  יח'  סוג 

 % y<6 0<y<10 20<y<50 85<y<100 y<100 

0.5-500  

 ק"ג 

 650 500 200 2 0.05 ק"ג 

  

 

 ELL: גבול דרוג תחתון קיצוני   NLL:   גבול דרוג תחתון 

 NUL:  גבול דרוג עליון   EUL: גבול דרוג עליון קיצוני 

 y: אחוז לפי משקל קל מ -   Mem: משקל ממוצע 

 אבנים בודדות

 

מתאים.  האבן תהיה גרניט בעלת   חצובה ע"י פיצוץ של קיר מחצבהאבנים בודדות תבחרנה מאבן 

 ני שריון קיימות על שובר הגלים.גוון אדמדם בדומה לאב 
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כל אבן תיבדק ותיבחר במחצבה, לפני הובלתה לאתר ו/או בזמן קבלתה בו. האבן תהיה חזקה,  

א השפעות  בלייה,  בפני  ועמידה  אחידה  סדקים  צפופה,  בה  יהיו  לא  ים.  במי  והתפוררות  קלים 

כל דבר זר או  רצוי שעלול,    פתוחים, מישורים מוחלשים, סדקים כתוצאה מחציבה, חומר  בלתי 

 לדעת המנהל, לגרום להתפוררות האבן בזמן ההובלה, ההנחה או בתפקודה בסביבה ימית. 

,  1:1:1הבאים:   סים  היחס בין שלושת הממדים העיקריים של אבן בודדת, יהיה בתחום היח 

 . (irregular)ובלתי רגולרית    (equant). יחד עם זאת, לאבנים תהיה צורה שוות ממדים  3:2:2,  2:2:1

 האבנים הבודדות תסווגנה לפי הסוגים הבאים ותעמודנה בדרישות הבאות: 

 

 

 

 

 דדות השונים יהיה כדלהלן: דרוג האבנים של סוגי האבנים הבו

 

 

 סוג 

 ELL NLL NUL EUL Mem יח' 

 % y<2 0<y<10 70<y<100 97<y  

3-6 t  4.2-4.8 7.5 6 3 2.4 טון 

1-3 t  1.7-2.1 4 3 1 0.75 טון 

 

 כאשר:

 ELL: גבול דרוג תחתון קיצוני   NLL:   גבול דרוג תחתון 

 NUL:  גבול דרוג עליון   EUL: ניגבול דרוג עליון קיצו  

            y: אחוז לפי משקל קל מ -   Mem:  מסה ממוצעת 

 

 

 ביקורת ובדיקת האבן 

 באתר.איכות האבן תיבדק ותאושר ע"י המנהל בטרם פריקתה  

 הקבלן יגיש תעודות מעבדה כאמור בסעיף  לעיל. 

אולם, אישור מחצבות אספקה יתייחס באופן מפורש, לקירות הפקה נבחרים. פתיחת קירות חדשים  

וקיבל  תא לעיל  לדרישות  בדיקות מעבדה בהתאם  של  תוצאות  למנהל  הגיש  ובלבד שהקבלן  ושר 

 אישור המנהל. 

רק לאחר שהתאמתה לדרישות המפרט נקבעה לשביעות רצונו  אישור סופי לשימוש באבן ייעשה אך ו

 המלאה של המזמין, כמפורט להלן. 

 

 סוג 

 

רווי מרחבי,  - משקל 

טון/מ פנים   3יבש 

 מינימום 

 ספיגות 

 מרבית %

חד   לחיצה  חוזק 

 צירית מפ"ס 

 מזערי 

מבחן   אינדקס 

 הטלה 

 % 

3-6 t 2.70 3 70 5 

1-3 t 2.70 3 70 5 
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 הליכי בדיקות המעבדה יהיו בהתאם למפורט בתקנים הבאים:

 

  :  ASTM-C-97-90 יבש פנים-משקל מרחבי, רווי  -

 ASTM-C-97-90  ספיגות :  -

      * ASTM-C170-90חוזק לחיצה חד צירי:  -

 מבחן הטלה:  

Manual for the use of rock in Hydraulic Engineering CUR-CIRIA, 2007  

   

 . השיעור הנקוב בתקן האמריקאי 0.75 -: קצב הפעלת הכוח לא יפחת מ*

 

 

 ק"ג; 100-300ק"ג; אבן  20-50ק"ג; אבן  0.5-500אבן גרעין 

 ותיערם באתר.אבן זו תיבדק ע"י המנהל באופן חזותי בטרם תיפרק 

רווי המרחבי,  המשקל  קביעת  לצורך  יומיים  מדגמים  ייטול  האבן.  - המנהל  וספיגות  פנים  יבש 

ח האדם והציוד הדרוש,  המדגמים יילקחו באקראי ע"י המעבדה המוסמכת והקבלן יספק את כו

יורה   המנהל  המפרט,  דרישות  מילוי  אי  על  תצבענה  הבדיקות  ותוצאות  במידה  חשבונו.  על  הכל 

 לן להפסיק לאלתר אספקת אבן מאותה מחצבה, ממנה סופק האבן הלקויה. לקב

טון( על אספקה    50בדיקת דרוג האבן תבוצע באמצעות נטילת דגימה שלא תפחת מחמישים טון )

טון )עשרת אלפים(. עקומת הדרוג תקבע ע"י ניפוי ושקילת הפרקציות השונות,    2,000ה בת  של כל מנ

 (, הכל ע"י המעבדה המאושרת. 50במרווחים של חמישים ק"ג ) 

 

 

לוגריתמית על בסיס תוצאות  -המעבדה תגיש למנהל דו"ח רשמי הכולל טבלה מפורטת ועקומה סמי

 הבדיקה. העתק הדו"ח יועבר לקבלן. 

 

ואבן    20-50אבן  דרוג   לפחות    100-300ק"ג  של  דגמים  ע"י  ייקבע  ו  2000ק"ג  ק"ג,    5000-ק"ג 

תהיה אחת לשבועיים של אספקה רצופה של אבן. במקרה של  בהתאמה. שכיחות בדיקות הדרוג  

אספקה מזדמנת, שכיחות הבדיקה תהיה בהתאם להוראות המנהל. בדיקת סוגי אבן הנ"ל תהיה  

 ק"ג, כמתואר לעיל.   0.5-500ר אבן בהתאם להליך המפורט עבו 

 

 טון 1-3אבן 

יבש פנים, ספיגות וצורת האבן.  -המנהל ייטול מדגמים יומיים לצורך קביעת המשקל המרחבי, רווי

המדגמים יילקחו באקראי ע"י המעבדה המוסמכת והקבלן יספק את כוח האדם והציוד הדרוש,  

ע תצבענה  הבדיקות  ותוצאות  במידה  חשבונו.  על  יורה  הכל  המנהל  המפרט,  דרישות  מילוי  אי  ל 

 יק לאלתר אספקת אבן מאותה מחצבה, ממנה סופקה האבן הלקויה. לקבלן להפס 

האבן   דרוג  )  1-3בדיקת  יחידות  תפחת ממאה  שלא  דגימה  נטילת  באמצעות  תבוצע  על  100טון   )

 טון )אלף(, בהתאם להוראות המנהל ובאישורו.   1,000אספקה של כל מנה בת 

 ותשקול כל יחידה בדגימה.  תערוך מדידה של שלושת הממדים העיקריים של כל אבןהמעבדה 
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המעבדה תגיש למנהל דו"ח רשמי הכולל טבלה מפורטת עם שלושת הממדים העיקריים ועקומה  

, כאשר מרווח ציר  CUR-CIRIA Manual   - לוגריתמית של דרוג המשקל בפורמט הכלול ב-סמי

 תיים חמישים(. העתק הדו"ח יועבר לקבלן. ק"ג )מא 250המשקל המזערי יהיה 

יבש פנים,  - מוסמכת תיטול דגימות נוספות לצורך ביצוע בדיקת המשקל המרחבי, רוויהמעבדה ה

הספיגות וחוזק הלחיצה החד צירי. בכל בדיקה תכלול לפחות חמישה מדגמים עבור כל מנה בת  

וכל    5,000 עיקרית  ממחצבה  סופקה  אשר  אלפים(,  )חמשת  מאות(    2,500טון  חמש  )אלפיים  טון 

 ממחצבה משנית. 

)שלושים( מהכמות הכוללת שסופקה    30%עיקרית תיחשב מחצבה ממנה מופקת לפחות  כמחצבה  

 במהלך שלושה חודשים עוקבים.

)שני פרומיל(. השקילה    0.2%משקל היחידות ייקבע ע"י שקילתן באמצעות מאזנים בעלי דיוק של  

 האבן לדרישות יחס הממדים ולצורה הכללית.  תיעשה אך ורק לאחר קביעת התאמת

הליך לעיל, הקבלן יסמן משקלן, באמצעות צבע עמיד, בלפחות שתי פאות של כל אבן ואבן;  בתום ה

 ס"מ.    50* 50טון ובגודל ספרה של   0.1הסימון יהיה בדיוק של 

דרישות  המפקח יבחן עקומת הדרוג המצטברת ובמידה ותתגלה אי התאמה בין הנתונים המוגשים ל

יורה בכתב לקבלן על נקיטת א מצעי תיקון מתאימים. עם קבלת הוראת המנהל  המפרט, המנהל 

 כאמור, הקבלן יישם אותן לאלתר ועל חשבונו. 

 

  20,000מבחני הטלה יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם להנחיות והוראות המעבדה המוסמכת, עבור כל  

 טון )עשרים אלף( של אספקה.

 

 טון 3-6אבן 

בו במשקל  אבנים  לאת  3-6דדות  בהגעתן  המנהל  ע"י  ייבדקו  בשטחי  טון  ונערמו  נפרקו  ובטרם  ר 

 הערום. 

הקבלן יבצע מדידה של שלושת הממדים העיקריים של כל אבן ואבן ,בטרם פריקתן מהמשאיות.  

תתקבלנה   לא  זה,  במפרט  כמוגדר  הממדים,  ליחס  בקשר  לדרישות  מתאימות  אינן  אשר  אבנים 

 תר, לאלתר.ותילקחנה אל מחוץ לא

 

)שני פרומיל(. השקילה    0.2%שקילתן באמצעות מאזני גשר בעלי דיוק של  משקל היחידות ייקבע ע"י  

 תיעשה אך ורק לאחר קביעת התאמת האבן לדרישות יחס הממדים ולצורה הכללית. 

בתום ההליך לעיל, הקבלן יסמן משקלן, באמצעות צבע עמיד, בלפחות שתי פאות של כל אבן ואבן;  

 ס"מ.  50* 50רה של טון ובגודל ספ  0.1מון יהיה בדיוק של הסי

 

תוצאות בדיקות אלו תעובדנה ע"י הקבלן ותוגשנה למנהל בצורת טבלה ממוחשבת עבור המימדים  

לוגריתמיות עבור המשקל  במרווחים של טונה אחת, כפי שמוצג  -העיקריים ועל גבי עקומות סמי

 . CUR-CIRIA Manual - באיורים הכלולים ב

 ל עקומה על בסיס מצטבר ביום הראשון של כל שבוע עבודה.נוסף, הקבלן יכין ויגיש  לאישור המנה ב

 

המנהל יבחן עקומת הדרוג המצטברת ובמידה ותתגלה אי התאמה בין הנתונים המוגשים לדרישות  

יורה בכתב לקבלן על נקיטת אמצעי תיקון מתאימים. עם קבלת הוראת המנהל   המפרט, המנהל 

 הקבלן יישם אותן לאלתר ועל חשבונו. כאמור, 
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תום כל חודש קלנדרי, יבחן המנהל את תוצאות עקומת הדרוג המצטברת ויורה בכתב לקבלן על  ב

אספקת אבנים בתחום משקל מסוים במטרה לגרום לתיקון הדרוג והתאמתו המלאה לדרישות. כל  

תהיה על חשבונו של  ההוצאות הכרוכות בהבאת סה"כ האבן המסופקת למילוי אחרי הדרישות  

 הקבלן. 

 

ייט  רוויהמנהל  המרחבי,  המשקל  קביעת  לצורך  יומיים  מדגמים  האבן.  - ול  וספיגות  פנים  יבש 

המדגמים יילקחו באקראי ע"י המעבדה המוסמכת והקבלן יספק את כוח האדם והציוד הדרוש,  

ה המפרט,  דרישות  מילוי  אי  על  תצבענה  הבדיקות  ותוצאות  במידה  חשבונו.  על  יורה  הכל  מנהל 

 אבן מאותה מחצבה, ממנה סופק האבן הלקויה. לקבלן להפסיק לאלתר אספקת 

יבש פנים,  - המעבדה המוסמכת תיטול דגימות נוספות לצורך ביצוע בדיקת המשקל המרחבי, רווי

וחוזק הלחיצה החד צירי. כל בדיקה תכלול לפחות חמישה  מדגמים עבור כל מנה בת   הספיגות 

)חמשת אל  5,000 וכל  טון  , אשר סופקה ממחצבה עיקרית  )אלפיים חמש מאות(    2,500פים(  טון 

 ממחצבה משנית. 

 

. הקבלן יכין  CUR-CIRIA Manual,2007 -( כמפורט בDROP TESTהקבלן יבצע מבחני  הטלה ) 

לביצוע   הדרוש  והציוד  האדם  וכוח  הגשר  מאזני  את  האבן,  ו/או  החצץ  מיטת  את  חשבונו  על 

המוסמ  המעבדה  ותהמבחנים.  המדגם  שתהוונה  האבנים  את  תיבחר  לצורך  כת  התוצאות  רשום 

הפקת דו"ח רשמי, הכולל את כל המשקלים שנרשמו, לפני ואחרי ההטלה וכן חישוב של מקדם  

 טון )חמשת אלפים( אבן מסופקת.  5,000. מבחני הטלה יבוצעו עבור כל  (Breaking Index)השבירה  

 

 בקרת איכות 

 ת בטבלה הבאה. דרישות בקרת האיכות מפורטו

 

 בדיקה  

אישור   תקן  ופרמטר סוג 

 המחצבה 

במהלך  

 האספקה 

שכיחות  

הבדיקות  

במשך 

 האספקה 

 סוג מעבדה 

  ק"ג  0.5-500סוג 

מרחבי   משקל 

 יבש פנים - רווי

ASTM C 

97-90 

 AL יומית  כן כן

 ASTM C  ספיגות

97-90 

 AL יומית  כן כן

 ASTM C חוזק לחיצה 

170-90 

כל    5 כן כן דגימות 

 ט'  1,000

AL 

 -CUR דרוג 

CIRIA 

של   כן כן   20דגימה 

כל     2,000ט' 

 ט'

AL 
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:AL      מעבדה מוסמכת ומאושרת של הקבלןNA:  לא ישים 

 

 בדיקה  

אישור   תקן  סוג ופרמטר 

 המחצבה 

במהלך  

 האספקה 

שכיחות  

הבדיקות  

במשך 

 האספקה 

 סוג מעבדה 

  - ט' ו  0.5-1.5אבן  

 ט'  1-3

 

מרחבי   משקל 

 יבש פנים - רווי

ASTM C 

97-90 

 AL יומי  כן כן

 ASTM C  ספיגות

97-90 

 AL יומי  כן כן

 ASTM C חוזק לחיצה 

170-90 

 AL כנ"ל  כן כן

 -CUR דרוג 

CIRIA 

יחידות    100 כן כן

 ט'  5,000כל 

AL 

 -CUR מבחן הטלה 

CIRIA 

 AL ט'  2,000כל  כן כן

עמידות  

 (2) סולפטים

ASTM 

C88 

 NA לא כן

 

NA  

מתילין  ספיגות 

(1) 

CUR- 

CIRIA 

App. 

A2.10 

  NA   NA  לא כן

זוננברנד  בדיקת 

(1) 

CUR- 

CIRIA 

App.A2.

8 

  NA  NA לא כן

 NA  NA לא כן כמפורט  מימדים עיקריים 

 

  ( רק עבור אבן ממחצבה מחו"ל ו/או אבן בזלת 1)  

:AL       מעבדה מוסמכת ומאושרת של הקבלן  :NA     לא ישים 

 

 בדיקה  סוג ופרמטר 

אישור   תקן  

 מחצבה 

במהלך  

 האספקה 

הבדיקה   שכיחות 

 במשך האספקה 

 מעבדה 

 3-6 t    אבן  
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מרחבי   משקל 

 יבש פנים - רווי

ASTM C 97-90 יומי  כן כן AL 

 AL יומי  כן כן ASTM C 97-90  ספיגות

 AL כנ"ל  כן כן ASTM C 170-90 חוזק לחיצה 

 CUR דרוג 

CIRIA 

כל    100 כן כן יחידות 

 ט'  5,000

 

Drop tests CUR- 

CIRIA 

  ט'  5,000כל  כן כן

עמידות  

 (2) סולפטים

ASTM C88 לא כן NA NA 

מתילין  ספיגות 

(1) 

CUR- 

CIRIA App. 

A2.10 

 NA NA לא כן

זוננברנד  בדיקת 

(1) 

CUR- 

CIRIA 

App.A2.8 

 NA NA לא כן

 NA כל אחת  כן כן כמפורט  מימדים עיקריים 

 

  לת אבן בז רק עבור אבן ממחצבה מחו"ל ו/או  (1)

:AL       מעבדה מוסמכת ומאושרת של הקבלן  :NA      לא ישים 

 

 

 אישור האבן 

מתאים   נמצא  אולם  שלו,  המשלוח  בתעודת  הנקוב  לסוג  מתאים  לא  נמצא  אבן  ומשלוח  במידה 

לדרישות במלואן עבור סוג אחר, המנהל יאשר את סיווגו החדש של המשלוח. כל ההוצאות הכרוכות  

 פריקה וכו' תהיינה על חשבונו של הקבלן. העברה, הובלה,בשינוע, 

הסיווג מחדש של משלוחי אבן יבוצע אך ורק עבור מקרים ספציפיים והמנהל לא יאשר הליכי סווג  

מחדש כדבר שבשגרה. במידה והמנהל יקבע כי הקבלן מעביר את נטל הסיווג על כתפי המנהל, אזי  

משלוחי   כל  את  לפסול  רשאי  יהיה  סופקהמנהל  אשר  לדרישות  האבן  מתאימים  ואינם  לאתר  ו 

 המפרט עבור הסוג הנקוב בתעודות המשלוח. 

אבן אשר נמצאה בלתי מתאימה מבחינת איכותה /או דירוגה ולכן נפסלה, תסולק לאלתר מן האתר,  

על חשבונו של הקבלן. אולם, המנהל יכול לאפשר שהאבן שנמצאה בלתי מתאימה תועבר לערום  

טחי הערום של אבן מאושרת לצורך מיון וסיווג מחדש ע"י הקבלן  רד לחלוטין משבשטח אחר, נפ

 ועל חשבונו. 

לאחר ביצוע המיון, הסיווג מחדש ואישור כמויות האבן, הקבלן יעמיס, יוביל ויפרוק אותה בערמות  

 המתאימות בשטח הערום, הכל על חשבונו. אבן פסולה תסולק מן האתר אל מחצבת המקור. 
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 כת אבןערום ומשי

ערום של האבן על סוגיה, יהיו בהתאם לתוכניות המאושרות שהוכנו ע"י הקבלן ואושרו ע"י  שטחי ה

המנהל. הקבלן יבצע יישור של השטחים הנ"ל ויסלול דרכי גישה נאותות על מנת לאפשר כניסה,  

 פריקה ויציאה מסודרת של המשאיות. 

תבוצ הפריקה  לערמות.  מהמשאיות  תיעשה  האבנים   הפריקת  נקיטת  תוך  הדרושים  ע  אמצעים 

-3להבטחת שלמות היחידות, מניעת שברים העלולים לחייב סיווגה מחדש של היחידה. פריקת אבן  

טון    1-3טון תיעשה אך ורק ע"י מנופים או מחפרים הידראוליים מצוידים בצבת; פריקת אבן     6

 תבוצע באמצעות מחפרים הידראוליים בלבד.

 

 ות ממשאיות הרכינות.הטלת אבן ישירלמען הסר ספק, לא תותר 

 

הקבלן יגיש למנהל דיווח יומי של כמויות האבן שסופקה בפועל לאתר כולל ציון הכמות, הסוג ושם  

 המחצבה ממנה סופקה האבן. הכמויות הנקובות בדו"ח תהיינה בהתאם לתעודות משלוח רשמיות.  

 

 שיטת ביצוע

 כללי 

ויש הגלים  שובר  מקום  אל  הסוגים  מכל  אבן  יוביל  ובתחום  הקבלן  בשכבות,  אותה  יניח  או  פוך 

 הסיבולות כמסומן בתוכניות. 

הקבלן יתכנן את ביצועיו תוך לקיחה בחשבון את כל התקנות הימיות ו/או אחרות וכן יתאם את  

 פעולותיו כמפורט. 

אבן   של  הנחה  ו/או  לשפיכה  הקשורות  הקבלן  עבודות  בשטחים  כל  יתרה  הקפדה  תוך  תבוצענה 

 כניות.המותרים, כמסומן בתו

 

 

ופרטי   תיאור  הכוללת  מפורטת  תכנית  עבודה,  שבוע  כל  של  הראשון  ביום  למנהל,  יגיש  הקבלן 

העבודה המתוכננת לשבוע העוקב. הפרטים יכללו מיקום שפיכה והנחת אבן, מבוססים על חתכי  

וכן רשימת הציוד שיופעל בפעילויות    1:200ידה של  )עשרה( מטר בקנה מ  10רוחב במרווחים של  

 ל. לעי

 

קווי השיפוע שבתוכניות יפורשו כשיפועים בלתי מישוריים בתוך הסיבולות המסומנות בתוכניות  

 עבור כל שכבה וסוג אבן. הסיבולות אינן מצטברות ומתייחסות לכל שכבה בנפרד. 

קבל שכבה אחידה. לא יתחיל בשפיכה או  הקבלן ישפוך ו/או יניח שכבת אבן בכל קטע, עד אשר י 

נ  שכבה  של  האחרונה  הנחה  השכבה  של  והשיפוע  המידות  המפלסים,  בדק  המנהל  בטרם  וספת 

 שנתקבלה ואישר אותה.  

 

במקרה שהקבלן ימשיך לשפוך או להניח אבן ללא אישור, המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן להסיר  

וכן לבדוק את התאמת השכבה  ולסלק, על חשבונו של הקבלן, את השכבה שהונ חה ללא אישור 

 רישות המפרט.שמתחת לה לד
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במידה ואבן תכוסה בחול או בחומר אחר לפני כיסוייה בשכבה השנייה, או באם לדעת המנהל החול  

או החומר האחר יזיק ליציבות המבנה, הקבלן יסיר את החול או החומר האחר על חשבונו הוא, עד  

 יכה או הנחה על השכבה הבאה.אשר המנהל יאשר המשך שפ 

 

שו של  ו/או קטע  ו/או התרחשה שקיעה  כל חתך  לתוכניות  נבנה בהתאם  הגלים הראשי שלא  בר 

ונדרשת תוספת של אבן, על הקבלן יהיה למיין את האבנים הגדולות שבדרוג אותו סוג וע"י כך,  

יצוע הממזערת את  לתקן המפלסים. בכל מקרה, הקבלן יתכנן ויעבוד, הלכה למעשה, לפי שיטת ב 

 השקיעות הצפויות.  

 

ביצוע, שכבת אבן תכוסה בחול או בחומר אחר, לפני כיסוייה בשכבה השנייה, או  במידה ובמהלך ה

באם לדעת המנהל החול או החומר האחר יזיק ליציבות המבנה, הקבלן יסיר את החול או החומר  

חה על השכבה הבאה. במידה  האחר על חשבונו הוא, עד אשר המנהל יאשר המשך שפיכה או הנ

או חומר אחר הנו תוצאה של פיגור בלו"ז או מחדל אחר של הקבלן,  וכיסוי שכבת האבן ע"י חול  

 הקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בתיקון המצב לשביעות רצונו של המנהל. 

 

השיפועים המושלמים מעל מפלס המים יהיו חופשיים מקבצי אבן בולטת או שקעים וחזותם תהיה  

 ידה ומחוספסת.  אח

 

ץ לתחומים המוגדרים בתוכניות, הוא יודיע על כך למנהל,  במידה והקבלן שופך או מניח אבן מחו 

ויסמן את מקום השפיכה וידאג לסילוק האבן בהתאם להוראות המנהל. הקבלן יבצע ללא דיחוי  

 את הפעילויות הדרושות להסרת האבן על חשבונו.  

תכים  ת או כל סיבה אחרת, אבנים שלאחר שפיכתן או הנחתן בחאם  כתוצאה של פעולת גלים, סערו

של שובר הגלים, ניזוקו ו/או הוסטו ממקומן אזי הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים ובהקדם  

שמחוץ   אבן  כל  ולהוציא  בתוכניות  למסומן  בהתאם  הניזוקים  לשקם החתכים  מנת  על  האפשרי 

 לחתכים, הכול על חשבונו. 

 

ים, ויגיש כל יום  את  וסד מוכר ומנוסה בתחום של תחזיות מזג האוויר ומצבי  הקבלן יתקשר עם מ

ימים לפחות למנהל. בהתקרב מצב ים גבוה או בעת הפסקת    5-אתו תחזית של  מזג האוויר עם צפי ל

 עבודה מסיבה כלשהי, על הקבלן יהיה לנקוט באמצעים מתאימים במטרה למנוע נזקים.

 תחזית לחמישה ימים הקרובים של הפרמטרים הבאים:הדו"ח היומי יכלול 

 

 מטר מול חוף אילת.  8.5עותי וכוונו בעומק מים של גובה גל משמ •

 זמנים ושיעורים של גאות ושפל .  •

 עוצמה וכוון הרוח לרבות פילוג בשעות היום.  •

 

ו/או  להסרת ספק מודגש כי אישור המנהל של שיטת הביצוע, תכנית ההגנות לא יתפרש כהסרה  

 הקטנת אחריותו של הקבלן, כאמור לעיל. 

 

 כי: על כן, מובהר ומודגש 
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 המנהל לא יפצה הקבלן בצורה כלשהי בגין נזק שנגרם לציוד מסוג כלשהו. 

 כל נזק שייגרם לשובר הגלים במהלך הביצוע, יתוקן במלואו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

האוויר ו/או תנאי ים קשים לא תהווה  כל בטלה והפסקת עבודה שתיגרמנה כתוצאה של תנאי מזג  

 פת הביצוע החוזית. עילה לפיצוי כספי ולהארכת תקו

 

עם חידוש העבודות, המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק ו/או להסיר אבן ולהניחה מחדש, הכל  

 על חשבונו של הקבלן. 

 

 שטח עבודה  

הכלל   מן  יוצא  ללא  העבודות  שכל  כך  פעילויותיו  את  יתכנן  שטח    הקבלן  של  בתחום  תבוצענה 

 העבודה המסומן בתוכניות. 

יועמד העבודה  שלטונות     שטח  ו/או  המנהל,  ע"י  שיוגדרו  כפי  לדרישות  בהתאם  הקבלן  לרשות 

ורשויות שבסמכותם. הקבלן יהיה רשאי להתחיל בעבודות רק לאחר הצבת מצופי הסימון ואישורן  

 ע"י הרשויות המוסמכות.  

 

 

 קביעת קרקעית הים 

 קבלן ועל חשבונו. בתימטרית הקרקעית הקיימת תיקבע באזורים השונים ע"י מדידה שתבוצע ע"י ה

המדידה תבוצע במועד של לא יותר משבועיים לפני תחילת עבודות שפיכה או הנחת אבן ו/או תכסה  

 שטח עד מרחק של עשרים וחמישה מטר, הישים שביניהם.

 

ש ולפי  המדידה  מפת  את  ויבדוק  יבחן  במידה  המנהל  מטעמו.  מדידה  יבצע  הבלעדי,  דעתו  יקול 

בין תוצאות המדידות, המנהל יורה בכתב לקבלן איזה מדידה תהיה  ותתגלינה סטיות משמעותיות 

 הקובעת. 

נגד   מייצב  הכוללת  כהלכה,  ומצוידת  מתאימה  סירה  באמצעות  תבוצע  הבתימטרית  המדידה 

 . kHz 200צי בעל תדירות דגימה של   הד רב ערו-ומכשיר מד (heave compensator)התרוממות 

 ס"מ בתנאים דינמיים. מערכת  50בעלת דיוק של    DGPSמיקום הסירה ייקבע באמצעות מערכת  

DGPS     .תסופק ותוקם ע"י הקבלן לאחר אישורה ע"י המנהל 

 

רשת   המהווים  במסלולים  תבוצע  ראשו,  לרבות  השובר  שבחזית  שטח  בכל  הראשונה,  המדידה 

  מטר מדרום וכל שטח המים   8מטר, המכסה שטח ים עד לעומק מים של    10*    10  אורטוגונלית של

 שבין שני שוברי הגלים הקיימים

כתנאי מוקדם לתחילת עבודות המדידה הבתימטרית, הקבלן יגיש לאישור המנהל תיאור ותוכנית  

הד.  -דעבודה מפורטים של פעילויות המדידה כולל שיטות כיול הציוד ונוהל בקרה של מכשיר המ

בוהה יותר, לפי הוראת המנהל.  כיול המכשיר יבוצע בתחילתו וסיומו של כל יום עבודה או בתדירות ג

הכיול יבוצע בעומק מים השווה לזה שעל הקבלן למדוד, תוך הורדת פלטת הכיול במרווחים של  

 מטר אחד, בתחום העומקים המשוערים של המדידה הקרובה. 

הד בעומקים הקטנים מאלו המומלצים ע"י יצרן הציוד.  -יר מד לא תבוצענה מדידות באמצעות מכש

 מטר יימדדו בשיטות גיאודטיות יבשתיות. 1.5קי מים של עד בכל מקרה, עומ
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 ס"מ בכל הכוונים.  ± 100דיוק המדידות יהיה כדלהלן: בתנוחה:  

 מטר.  15ס"מ עד  ± 15 - מטר ו 10ס"מ כאשר עומק המים הוא עד  ± 10במפלס: 

 

ע"י   מוסמך  הידרוגרף  ע"י  תבוצענה  הבתימטריות  במדיד IHOהמדידות  מוכח  ניסיון  בעל  ות  , 

 הידרוגרפיות. 

 

המדידה הבתימטרית תושלם ע"י מדידה יבשתית מפורטת של מבנה שובר הגלים מעל פני המים וכן  

 הד רב ערוצי. - בעומקי המים שלא נמדדו ע"י מד

מקחק ביניהם לא יעלה על חמישה מטר ולראורכו,  המדידה הטופוגרפית תבוצע לאורך חתכים שה 

 מטר.  1.5לעומק מים של  תמדדנה נקודות מפלס כל מטר אחד עד  

 

תוכנת   ובאמצעות  אוטוקאד  תוכנת  באמצעות  עומקים  למפת  תעובדנה  דוגמת  GISהמדידות   ,

GLOBAL MAPPER    כמו כן, תוגש  1:250, לצורך עריכת מפה מצבית כוללת בקנה מידה של .

בשלושת    מפה הערכים  של  נתונים  יכללו  הקבצים  הבתימטרית.  המדידה  כל  של  מימדים  תלת 

מדיה  הצי גבי  על  למנהל  יועברו  הגולמי,  המידע  לרבות  המדידה  נתוני  כל  ואנכי(.  )אופקיים  רים 

 מגנטית וכן בשלושה עותקים על גבי נייר. 

 

 

 שפיכה והנחת אבן 

 ק"ג  0.5-500שפיכה והנחת אבן גרעין  

-0.5השפיכה וההנחה תוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המנהל. הקבלן ישפוך או יניח אבן גרעין  שיטת  

ק"ג בגבולות המסומנים בתוכניות ובאופן שיבטיח שכבת גרעין מהודק היטב, ללא סגרגציה של    500

(, בשכבה אופקית ואחידה בכוון  RLגדלים. האבן תישפך החל ממרכז המבנה )מיקום קו הייחוס  

זרח עד אשר כל החתך יהיה בנוי בהתאמה מלאה עם המסומן בתוכניות.  תחילת השפיכה  מערב ומ

ר חשובה בכדי למנוע יצירת כיסים של חומר טיני , העלולים לגרום לשקיעות ותופעות אחרות  כאמו

 בלתי רצויות. 

 

 הקבלן לא יתחיל בשפיכת שכבת ביניים חדשה לפני שהשכבה שמתחתיה הושלמה במלואה. 

 

 

 ק"ג 20-50והנחה של חצץ ס"מ ואבן  שפיכה

מנהל. הקבלן ישפוך או יניח שכבות חצץ  שיטת השפיכה וההנחה תוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י ה 

 ק"ג בגבולות המסומנים בתוכניות.    20-50ו/או אבן 

 

אלו תהיינה    הנחת שכבות  ו/או  שפיכה  עבור  התיאורטיים    20הסיבולות  ביחס לחתכים  ± ס"מ 

 המסומנים בתוכניות. 
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 טון 3-6 -טון ו 1-3הנחת אבן 

 באמצעות מנוף או מחפר מצויד בצבת מתאימה.  טון תונח באופן יחידני, אך ורק 3-6ף  1-3אבן 

 

 

ג צפוף בעל מראה  בכוונים  האבן תונח כך שיתקבל מישור  יהיו מדורגים  ס כאשר משיקי? הנחה 

המקביל והניצב לקו הייחוס. בנוסף, הנחת היחידות תיעשה כך שהממד הארוך של כל אחת מהן,  

 יהיה בקרוב ניצב  לשיפוע המדרון הסופי. 

יהיה מראה גס, יש לפרש את אופן סימון היחידות בתוכניות, כציורי בלבד מבלי    כאמור, לשכבה

 אומה מהדרישות המפורטות במפרט. שהדבר יגרע מ

המנהל   ע"י  ואושרה  בתוכניות  למסומן  בהתאם  מראש,  מתוכננת  לרשת  בהתאם  תבוצע  ההנחה 

יהיו מצוידים במערכת  ובנוסף, בהתאם להוראות שיינתנו במקום ע"י המפקח. כל מנופי הנחת האבן  

DGPS   המפעיל, דוגמת    ובתוכנה יעודית המאפשרת ניטור מקום הנחת האבן בצג המותקן בתא

TRIMBLE MARINE CONSTRUCTION SOFTWARE  ,בתא המפעיל וצג, מוצבים  גשש   ,

במקום שיאפשר צפייה נוחה על ידו. על הצג יוצג מיקום ה"מטרה" להנחת היחידה וכן זה שהושג  

 בפועל. 

 

הקבלן יכין על חשבונו טבלאות הנחת אבן על בסיס יומי; על גבי טפסים אלו הקבלן ירשום את  

 המיקום שהושג בפועל לעומת ה"מטרה", ייחתם ע"י נציג הקבלן ויוגש למנהל.

 

העליונים.   אל המפלסים  תוך התקדמות  השכבה  של  ביותר  הנמוך  תתחיל מהמפלס  האבן  הנחת 

תוך בניית המדרון הסופי ובניצב לו; הנחת אבן במקביל לשיפוע  ההנחה תהיה בשכבות אופקיות  

 הסופי אסורה בתכלית האיסור.

 

תותקנה   השבלונות  פלדה.  פרופילי  עשויות  שבלונות  חשבונו,  על  ויתחזק  יתקין  יספק,  הקבלן 

של   המים בהתאם למסומן    20במרווחים  האבן מעל מפלס  של שכבת  לשיפועים  ותתאמנה  מטר 

 בתוכניות. 

 

 

נהל רשאי להורות לקבלן לפרק אבנים בולטות מעבר לקוי הסיבולות המפורטות ולהניח יחידות  המ

 אחרות כך שתשמרנה קווי הסיבולות במלואם, הכל על חשבונו של הקבלן. 

 

 צפיפות אריזה 

 טון תיקבע כך שצפיפות האריזה שתתקבל בשכבה תתאים לדרישה להלן.   1-3רשת ההנחה עבור אבן  

 

     2unit/m sity = 0.567 enNpacking d     אבנים למטר אורך שובר 

 ( 37%)נקבוביות משתמעת  

  -  0%,   +5%צפיפות האריזה, כפי שתימדד בפועל, תיחשב כמתאימה לדרישות בתחום סטייה של   

 ביחס  
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מטר שובר גלים. מובהר להסרת    15, הנקובה לעיל, מחושבת עבור אורך של  Npacking density  -ל 

)חמישה עשר(    15הסיבולת המוגדרת לעיל לא תהיה מצטברת וכי על כל קטע באורך    ספק, כיכל  

 מטר לעמוד בדרישה. 

במידה ולא תושג צפיפות האריזה המפורטת ולמרות שחתכי הרוחב עונים לדרישות הגיאומטריות  

ע מחדש  והנחתן  בשכבה  האבנים  פירוק  על  להורות  רשאי  יהיה  המנהל  בתוכניות,  ד  המסומנות 

 השיעור המפורט של צפיפות האריזה, או פתרון אחר, הכל על חשבונו של הקבלן.  לקבלת

 

 קטעי וחתכי מעבר 

קטעי וחתכי המעבר לאורך שובר הגלים, יבוצעו בתחום הגיאומטרי וסוגי האבן השונים, המסומנים  

  בה בעלת בתוכניות. המעברים יבוצעו תוך יצירת שיפועים משתנים בצורה אחידה ותתקבל פני שכ

 מעברים אחידים במבנה המושלם.

על   וכן שמירה קפדנית  חיצוני אחיד  שיפוע  יצירת  כך שתתאפשר  ישתנה  עובי השכבה התחתונה 

 העוביים המזעריים המסומנים בתוכניות. 

לא יאושר מעבר חד בשיפועים החיצוניים או ברוחב השכבות. שינוי מסוג אבן למשנהו טעון אישור  

 המנהל מראש ובכתב. 

וקדם לתחילת עבודות, הקבלן יכין על חשבונו ויגיש לאישור, תכנית שפיכה והנחה מפורטת  כתנאי מ

 מטר כולל רשתות הנחה.   5במרווחים של 

 

 ראשי השובר 

כמסומן   ושיפועים,  מפלסים  השכבות,  עובי  האבן,  בסוגי  שינויים  ע"י  מאופיינים  השובר  ראשי 

ים בצורה אחידה ותתקבל פני שכבה בעלת  ים משתנ בתוכניות. המעברים יבוצעו תוך יצירת שיפוע 

 מעברים אחידים במבנה המושלם. 

 עובי השכבות ישתנה כך שתתאפשר יצירת שיפוע חיצוני אחיד. 

 

 סיבולות

ליישמן   ו/או  לפרשן  ואין  השונות  השכבות  לחתכי  מתייחסות  בתוכניות  המסומנות  הסיבולות 

 במצטבר.

 

 מדידות וצילומי מעקב 

 ביניים מדידות 

כל אחת מהשכבות האבן, אם בשפיכה ובהנחה, תבוצע בתום השלמתן ובטרם החלו עבודות  מדידת  

 שפיכה ו/או הנחה של השכבה שמעליה, כמפורט להלן. 

 

הקבלן יבצע מדידות חודשיות נוספות עבור כל אחת משכבות האבן ויצרף מפה וחתכים בעת הגשת  

 חשבונו החודשי. 

חש על  תהיינה  המדידות  הקבלןכל  של  היחידה  בונו  במחירי  כלולות  והן  בנפרד  תשולמנה  לא   ,

 בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.  
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 אבן גרעין

 

 מטר ביניהם ובניצב לקו הייחוס.  10מדידת הגרעין תבוצע באמצעות חתכים במרווחים של 

ט  הד, כמפור-מדידת הגרעין תיעשה באמצעות סירת מדידה מצוידת כראוי ומצוידת במכשיר מד 

 . בסעיף  לעיל

)עשרה( מטר ביניהם ייקבעו כממוצע של מדידות לאורך שני מסלולי    10החתכים במרווחים של  

מטר מכל צד החתך שבנדון. בנוסף, הקבלן יבצע מדידה לאורך שלושה    2.5הפלגה, אשר מיקומם  

 מסלולי הפלגה אורכיים החוצים את רוחב שובר הגלים. 

יון העומקים שנמדדו וכן חתכי רוחב, משורטטים  י מדידה תוך צ הקבלן יגיש לאישור המנהל, מסלול 

 , עבור כל חתך שנמדד. 1:100בקנה מידה בלתי מעוות של  

 

על גבי החתכים המשורטטים יסומנו הקווים התיאורטיים על פי התוכניות ואלו שנמדדו בפועל;  

המתאימ במפלסים  הנקודות  של  ליניארי  חיבור  ע"י  ייקבעו  הנ"ל  הקווים  במרווחים  שני  ים, 

 אופקיים של חמישה מטר. בנוסף יסומנו קווי הסיבולות המפורטות. 

את    למנהל  ימסור  הקבלן  אוטוקאד.  תוכנת  באמצעות  מעובדים  ממוחשבים,  יהיו  החתכים  כל 

נייר וכן הקבצים שלהן על גבי תקליטור לא יאוחר מ   )עשרים וארבע( שעות    24החתכים  על גבי 

 ון. לאחר השלמת המדידה שבנד

 

 טון 1-3אבן 

 

ביצוע   על  לקבלן  להורות  רשאי  יהיה  המנהל  הסופיים.  החתכים  עבור  כמפורט  תימדד  זו  שכבה 

 מדידות חלקיות של השכבה, ללא כל תוספת תמורה.

 

המדידות החלקיות תבוצענה על פי אותן הדרישות, כמפורט עבור החתך הסופי, למעט ביצוע מדידת  

 החתך הרלבנטי. חתכים נוספים משני צדי 

 

ה את  כל  למנהל  ימסור  הקבלן  אוטוקאד.  תוכנת  באמצעות  מעובדים  ממוחשבים,  יהיו  חתכים 

נייר וכן הקבצים שלהן על גבי תקליטור לא יאוחר מ   )עשרים וארבע( שעות    24החתכים  על גבי 

 לאחר השלמת המדידה שבנדון. 

 

 מדידה סופית ובתום תקופת הבדק

 כללי 

של שכבות האבן במדרון החיצוני והפנימי של שובר    הסופית היא לקבוע חתך מייצגמטרת המדידה  

 הגלים, לאחר השלמתן. 

עיקרון המדידה הוא למדוד ולרשום מפלסים בנקודות שעל פני השכבות ובהתאם לרשת שנבחרה  

כדורי בעל קוטר  -ונקבעה מראש. המפלסים בנקודות הרשת נקבעים באמצעות כלוב כדורי או חצי

, למעט בראשי השובר, בהם המדידה תבוצע לאורך  RLהייחוס  אים. החתך יימדד בניצב לקו  מת
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תום תקופת   לפני  חודשים  הקבלן שלושה  ע"י  נוספת תבוצע  כמפורט. מדידה  רדיאליים,  חתכים 

 הבדק.

 

 קוטר כלוב המדידה  ורשת המדידה 

 

 טון.  1-3בגודל    מטר עבור שכבות האבן 0.75כלוב המדידה הכדורי יהיה בעל קוטר של 

)עשרה( מטר לאורך שובר הגלים וכן שני קווי מדידה    10ידה העיקריים יהיו במרווחים של  קווי המד 

 )חמישה( מטר משני צידי הקו העיקרי. 5נוספים במרחק של 

המרווחים האופקיים בין נקודות המדידה, בחתך מדידה אחד, יהיו אחד מטר. על כן, המדידה של  

מטר ביניהן. בכל נקודת מדידה,    10טר במרווחים של  מ  1*5שה ע"י רשת מלבנית של  שובר הגלים תיע

קריאת המפלסים תחזור על עצמה שלוש פעמים. בעיבוד נתוני המדידה, המפלס המייצג עבור כל  

אחת מהנקודות שעל החתך העיקרי, ייקבע כממוצע של תשע הקריאות שבוצעו ) שלוש בקו העיקרי  

 (.RLחק מקו הייחוס וים הנוספים, כולן באותו מר ושלוש בכל אחד מהקו

וכן קווים נוספים     22.5°בראשי השובר, הקווים העיקריים יהיו לאורך קווי רדיוס במרוחים של  

 משני צידי הקו העיקרי.    11.2°במרווח של

 

 שיטת המדידה 

 

 הכנה  א.

. סימונים נוספים ייעשו על אבני  RLמיקום קווי המדידה ייקבע ביחס לקו הייחוס  

 שר מיקום הקווים בניצב לקו הייחוס ובדיוק נאות. המדרון במטרה  לאפ

 

 

 ציוד דרוש  ב. 

 

יציבה,   דוברה   גבי  על  או מורכב  גבי קודקוד השובר  על  מנוף המתאים לתנועה 

ק"ג ברדיוס השווה למרחק    500יהיה    מצוידת ברגליים. כושר הרמה של המנוף

 המרבי שיש למדוד בחתכים. 

ומכויל באורך המתאי ביותר  מוט מדידה קשיח  ם למדידת עומק השכבה הגדול 

 ומצויד בפריזמה מדידה.

כדוריים/חצי כלובים  של   -שלושה  קוטר  בעלי  מיוצרים     0.75כדוריים  מטר 

יהיה מחובר למוט מדידה  מ"מ . הכלוב הכדורי    32ממוטות ברזל מגולבן בקוטר  

 מכויל. 

 

 המדידה  ג.

 

ה שבנדון. מוט וכלוב  המנוף ממוקם  כך שמרכז הסיבוב שלו נמצא על קו המדיד

המדידה כולל פריזמת המדידה מורמים ע"י המנוף תוך צידוד למיקום ניצב לקו  

מעל  RLהייחוס   להעמדתו  עד  המנוף  זרוע  הורדת  כולל  המדידה  ראשון  שלב    .
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ה הרחוקה ביותר ותוך שמירת תחתית כלוב המדידה במפלס קודקוד  נקודת המדיד

 השובר. 

עד שהוא "מתיישב" על המדרון. רפיון כבל המנוף  כלוב המדידה מונמך באיטיות  

על   מצביע על הרגע בו הכלוב "התיישב". מפלס הכלוב נקבע ע"י המודד המוצב 

כלוב המדידה   קודקוד השובר באמצעות פריזמת המדידה הצמודה למוט המכויל.

אחת   בכל  הכלוב  "התיישבות"  מפלס  רישום  תוך  פעמים  שלוש  ומונמך  מורם 

 מהפעמים.

המדידה המתואר לעיל מיושם עבור כל אחת מהנקודות בחתך ולאחר מכן,  הליך  

 מועבר המנוף לחתך המדידה הבא לביצוע המדידה, כמפורט.

 

 צילומי מעקב 

 

בחודשו,   חודש  מדי  חשבונו  על  יזמין  מחברה  הקבלן  )אורתופוטו(  מיושר  דיגיטלי  אוויר  צילום 

, תצורפנה לחשבונו  1:500ה מידה של  המתמחה בתחום. שתי הדפסות של הצילום החודשי, בקנ

 החודשי של הקבלן וכן קובץ הצילום על גבי תקליטור. החברה טעונה אישור המנהל.  

התקליטור כלולות במחירים השונים שבכתב  ההוצאות הכרוכות בביצוע הצילום, ההדפסות והכנת  

 הכמויות. 

 

 תוכניות עדות

 ברי הגלים.הקבלן יכין ויגיש לאישור תוכניות עדות עבור שו

המנהל.   ע"י  ואושרו  הקבלן  ע"י  שבוצעו  כפי  המדידות,  תוצאות  על  מבוססות  תהיינה  התוכניות 

 . 1:100מטר ובקנה מידה בלתי מעוות של    20הקבלן יכין חתכים של גזע שוברי הגלים במרווחים של  

 

 

וך  נה בפועל, תכל השכבות תהיינה מסומנות בשני קווים היינו, התיאורטי על פי התוכניות וזה שנב

סימון קווי הסיבולות המפורטות. החתכים יכללו סימון של כל שכבות השובר כך שיתקבל חתך  

 מלא ומפורט, המתאר נאמנה את המבנה הגמור, כפי שנבנה הלכה למעשה. 

תוכניות עדות עבור ראשי שוברי הגלים יהיו במרווחים כמפורט לעיל עבור מדידת החתך הסופי  

 תכי גזע השובר. פורט עבור חובאותה מתכונת כמ

 

כל תוכניות העדות יוגשו לאישור המנהל. המנהל יבדוק אותן ויעביר הוראות בכתב בדבר התיקונים  

 ו/או תוספות הדרושות. 

,  DWGהקבלן יכין גרסה סופית ומאושרת של תוכניות העדות, בפורמט תואם אוטוקאד ובקבצי  

 הכל על גבי מדיה מגנטית. 

 

 לת המחיריםאופני מדידה ותכו
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 חפירה ו/או חציבה 

החפירה ו/או חציבה תימדד ביחידת נפח )מ"ק(, מחושבת לפי חישוב תיאורטי של נפחי החפירה  

 בהתאם למסומן בתוכניות והחתכים וכן המפלסים שנמדדו לפני תחילת העבודות, כמפורט לעיל. 

 

ו סלע חוף,  ו כורכר ו/אמחיר היחידה יכלול כל ההוצאות הכרוכות בחפירה בכל סוגי הקרקע ו/א 

העמסה והובלת החומר החפור המתאים למילוי במקום שעליו יורה המנהל, סילוק חומר החפירה  

שאינו מתאים למילוי לאתר הטלה מורשה, מדידות מכל סוג, כל הציוד וכוח האדם וכו' הדרושים  

המלא רצונו  ולשביעות  המפרט  הוראות  של  וקפדנית  מלאה  בהתאמה  החפירה  של  להשלמת  ה 

 המנהל. 

עם   החפירה  ועיתוי  ההוצאות הכרוכות בתאום  גם את  כוללת   העבודות  כי  מודגש  להסרת ספק 

עבודות אחרות הכלולות בחוזה כגון, אולם לא רק, עבודות שפיכה ו/או הנחת אבן, כל זאת בכל  

 תנאי מזג האוויר ומצבי ים. 

 

 

 שפיכה והנחת אבן  

לתשלום ביחידת נפח )מ"ק(, לפי חישוב תיאורטי,  דנה  שכבות האבן השונות בשוברי הגלים, תימד

מבוסס על החתכים המסומנים בתוכניות ומפלסי קרקעית הים, כפי שנמדדו בתחילת העבודות ו/או  

 לאחר ביצוע חפירה. 

 

כמויות האבן המדודות כאמור לעיל, תאושרנה ע"י המנהל ובלבד שחתכי כל השכבות שבחתכים  

 ת. ורטותהיינה בתחום הסיבולות המפ

 

כל כמות אבן אשר נמצאה מחוץ לגבולות הסיבולות לא תימדד לתשלום. אולם, המנהל יהיה רשאי  

של   היחידה  למחירי  בהתאם  עליונה,  בשכבה  המונחת  אבן  של  לתשלום  מדידה  נקודתית  לאשר 

השכבה שמתחתיה ובלבד שהאבן העודפת הונחה או נשפכה על מנת להשלים ביצוע חסר של השכבה  

 . התחתונה

ידת כל שכבת אבן תיעשה לאחר השלמתה ובטרם החלו פעולות שפיכה ו/או הנחה של השכבה  מד

 הבאה. 

 

מחיר היחידה עבור כל סוגי האבן, כוללים את כל ההוצאות הכרוכות באספקתה כמתואר לעיל,  

  ציוד וכוח אדם לצורך ערבוב, מיון ומשיכת אבן משטח הערום, מיון ומיון חוזר, בדיקות מעבדה על 

חול  סוג חפירת  הנחה,  ו/או  שפיכה  ובים,  ביבשה  הובלה  ופריקה,  העמסה  סימון,  שקילה,  יהן, 

ההנחה   בזמן  סוג  מכל  מדידות  זמנית,  הגנה  כל  של  ופירוק  הנחה  אספקה,  בחתכים,  שהצטבר 

ולאחריה, מדידה סופית ובתום תקופת הבדק, מעקב שקיעות, צילומי אוויר ואחרים למעקב, דו"ח  

 בהתאם לאישורו הסופי של המנהל ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.  הכל  מדידה סופית,

כמו כן, מחיר היחידה כולל את ההוצאות בגין פחת מכל סוג, שטיפה של אבן אל מחוץ לחתכים,  

בנייה עודפת לצורך קיזוז שקיעות מכל סוג ,כולל קונסולידציה וכל יתר ההוצאות הדרושות לשם  

 קפדנית לדרישות המפרט.אה והבאת העבודות להתאמה מל
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חשבונות חלקיים יאושרו אך ורק עבור אבן שנשפכה ו/או הונחה בחתכים ומאושרת ע"י המנהל  

 בהתאם למדידות חודשיות. אבן בשטח הערום לא תימדד לתשלום. 
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 עבודות חשמל, ותשתית תקשורת  
 

 עבודות תאורה, חשמל, תשתית לתקשורת.  .08

 :מבוא .א

 ה המסחרית אילת. במרינהעבודות מתבצעות 
ניהול הנמל     – העבודות כוללות: מערכות במזחים לרבות הזנה חשמלית לסירות ותקשורת עבור 

 גביה, מצלמות וגישה למזחים ,תאורה, ופדסטלים.  
 ישנם שני מקורות חשמל קיימים למרינה:  

 במגרת הפרויקט יפורק החיבור הקיים מחדר החשמל של הגשר הנפתח .
 , 3x400A -יוגדל ל הקייםהחיבור חשמל  

החיבור ללןח מפסק  ראשי שימוקם ליד השנאי וממנו יוזן הלוח הראשי של המרינה. הללוח ראשי  
 ולוח המשנה יזינו את החשמל ללוחות הרציף ולצרכנים.

להלוחות מחולקת ההזנה לעמדות פדסטלים על הרציפים לצורך טעינת הסירות השונות בשיטת  
Pre-Paid. 

חוברות בתקשורת למערכת מרכזית לצורך ריכוז הנתונים ושליטה בזמן אמת  לים מ עמדות הפדסט
 על העמדות. 

 תאורה. .א

לפחות   ברוחב  בחפירה  לרבות  תאורה  מתקני  לאורך   60הכנת  צנרת  והנחת  ס"מ 
לכבל התאורה בכמות    75התוואי בגדות המרינה והנחה של מצינור שרשורי בקוטר  

מ"מ לכבל בקרת    50וכניות וצינור בקוטר  ין בתוחתכים המצוינת בתוכניות לפי המצו 
 תאורה.  

לאורך התוואי יבוצעו יסודות, שוחות, כבלים מרכזיות ועמודי תאורה הכוללים פנסי 
 לד ומגשי אביזרים.  

 עמודי התאורה יהיו קונים עם גוף תאורה שיותקן על שטוצר בראש העמוד. 

 תשתיות ותקשורת עירוניות ולביטחון.  .ב

עבור הלגונה בחפירה משותפת עם מתקני התאורה במרחק של  שורת  הכנת תשתית תק
ונדרש כאשר אין תשתית לתאורה.    30 נפרד במידה  בין המערכות. או בתוואי  ס"מ 

של   ובעומק  הנדרש  ברוחב  צינורות    100בחפירה  כולל  בתוואי  צנרות  והנחת  ס"מ 
 שוחות מעבר. וקמו  מ"מ. לאורך תוואי התכנון ימ  4*63  -  50  -פוליאתילן י.ק.ע בקוטר   

המצלמות המתוכננות יוצבו על עמוד מצלמה או על עמוד תאורה משולב עם מגש נוסף  
ותא כפול כאשר בתוך העמוד תבוצע מחיצה פנימית מתכתית אשר תפריד בין תשתית  

 הביטחון לבין תשתית התאורה. 

 חח"י   .ג

ס"מ   120  ס"מ  ובעומק של  60הכנת תשתית עבור חברת החשמל בחפירה, ברוחב עד  
 , עד לשנאי. 6בקוטר של '' PVCוהנחה של צנרות 

 עבודות הכבילה יבוצעו ע"י חברת החשמל.
 

 היקף העבודה.  08.01.01

לאורך המזח מתוכננים עמודי תאורה דקורטיביים מאלומיניום בחתך עגול, עם גופי 
 תאורה בטכנולוגית לד. 

לחוזה.  המיתקן בהתאם  העבודה כוללת את כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע  
 העבודה כוללת, בין השאר: 

 ביצוע תשתית כולל צנרת ותאי מעבר לכבלי התאורה.  .א

 התקנת וחיבור כבלי הזנה.  .ב

 התקנת עמודים וביצוע תשתית חדשה.  .ג

 פרוק עמודים קיימים.  .ד

 הארקת יסודות, הארקה אופקית ואנכית. .ה
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גופי תאורה לרבות ביצוע חיבור, בדיקה, הרצה והפעלה   .ו אספקה והתקנת 

 של כל מערכות התאורה המתוכננות.   מושלמת

לקבלת   .ז עד  חוזרות  ובדיקות  כיוונים  תאורה,  ניסויי  בדיקה,  כיוון,  ביצוע 

הנחיות הספק/יצרן   לפי  של התאורה המתוכננת.  תאורה מושלמת  איכות 

 ובפיקוחו.  

למתקן   .ח בדיקה  "חשמלאי  ביצוע  ע"י  -באמצעות  מראש  שיאושר  בודק" 

 המפקח. 

מפורטות בתכניות ובכתב הכמויות, במפורש או  ביצוע כל יתר העבודות ה .ט

 במשתמע.

ממוחשבות   .י עדות  תכניות  של  המתקן    AS MADEביצוע  של  ומסירתו 

ב חשמל  מתכנן  העמדה     4  - באמצעות  תכנית  לרבות  דיסק  עם  סטים 

 מאושרות ע"י מודד. 

ומס  .יא התקינה  הפעלתו  לפעילותו  מלאה  אחריות  כולל  המיתקן,  של  ירתו 

ממועד    12למשך   החברה  חודש  ע"י  ואישורו  המיתקן  של  סופית  מסירה 

 הכלכלית אילת.

 
 

 הערה : 
הקבלן אחראי לכל הציוד המותקן והקיים עד לקבלה סופית )ללא הערות( של המזמין 

 בשטח שלו. 
המותקן והקיים עד לסוף תקופת הביצוע  הקבלן אחראי לאחזקה ותפעול של כל הציוד  

 וקבלה סופית )ללא הערות( של המזמין. 
 ודות החשמל לרבות עודות החפירה יבוצעו ע"י קבלן החשמל.  עב
 

 תקנים וחוקים  08.01.02

למפרטים   ובנוסף  של המפרטים הבאים  בא כהשלמה  הנ"ל  הטכני המיוחד  המפרט 
לאמו המערכת  ורכיבי  החומרים  העבודות  כל  יתאימו  ובמפרטים  שלהלן  בתקנים  ר 

 הבאים כמצוין )אינם מצורפים(:
 . 2015משנת    08צאת משרד הביטחון פרק  מפרט כללי למתקני חשמל בהו

כל הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה 
 זו בין אם המפורטים להלן או שלא מפורטים. 

 מכסים לתאי בקרה. – 489ת"י 
 וליות בטון לתאי בקרה. ח  – 658ת"י 
 לכבלי חשמל.  PVCצנרת  – 858ת"י 
 בטבילה חמה. פלדה מוכנה לגלוון.  ציפוי אבץ – 918ת"י 
 מיון דרגות הגנה של מעטפות לציד חשמלי.  - 981ת"י 
 עמודי תאורה: עמודים מאלומייניום.  – 2חלק  812ת"י 

כ הביטחון  משרד  בהוצאת  משרדית  הבין  הוועדה  של  הכללי  הפרקים  המפרט  ל 
 לעבודות חשמל.  08הרלוונטיים לרבות פרק  

 .הנחיות והוראות חברת החשמל
 חוק החשמל על כל התקנות המעודכנות. 

 התקנים הישראלים הישימים.
 

 זכות לשינויים בתכניות ובתכנון:  08.01.03

המזמין רשאי בכל עת וללא השפעה על מחירי "היחידות" למתקנים השונים לשנות 
של   וגובהן  מקומן  להגדיל את  ולהקטינם,  קוים  להאריך  הביצוע,  דרישות/הנחיות 

 על אותו מעגל.  ולהקטין את מספר הנקודות 
 
 תכניות ופרטים:  08.01.04

שתתווספנה לחוזה זה במהלך העבודה, מתארות פרטי יצור והתקנה    חלק מהתכניות
של אביזרים שונים. יש לראות תכניות ופרטים אלו כאילו מופיעות במכרז וכלולות  
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במחירי היחידה שעליהן התחייב הקבלן. לפיכך לא תוכר כל תביעה לתוספת כספית 
 הקבלן בגין הפרטים או השינויים בפרטים. כלשהיא מצד  

 
 ות בדיק 08.01.05

כל ההכנות למערכות חייבות להיות מושלמות על כל פרט בצורה משביעה רצון. על 
 העבודה להיות בהתאמה לכל הדרישות המפורטות בתכניות ובמפרט. 

 החברה הכלכלית אילת. -על המיתקן להיות מבוצע לשביעות רצון המזמין
הבי בזמן  יהיו על חשבון הקבל כל הבדיקות  ובמסגרת הקבלה הסופית  ן לרבות  צוע 

בדיקת מעבדה פוטומטרית , אשר תיבחר ע"י המזמין עד לקבלת תוצאות מאושרות  
ומוסמכות. לרבות ביצוע כל התכנונים הדרושים. התשלום לביצוע הבדיקות יהיה ע"י 

 הקבלן וכלול בסעיפי המכרז. 
 רשימת הבודקים  .א

 מהנדס בודק מוסמך.  •

 ק חברת החשמל . בוד •

 המפקח.  •

 המתכנן.  •

 חשמל של החברה הכלכלית אילת.נציגי אגף  •

 
 על הקבלן לבצע את הבדיקות המפורטות להלן:  08.01.06

בדיקה איזון פאזות לרבות זרמים בכל הפאזות בכל המעגלים. מדידות מתחים   •

 בסוף כל המעגלים. 

 בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.  •

 המיתקן( לפי הנחיות המפקח.בדיקות התנגדות הארקה )חלקים או כל  •

 הארקה.  •

 )התנגדות ההולכה( חלקים או כל המיתקן.  מוליכות •

 
 כמו כן תבוצענה הבדיקות הבאות: 08.01.07

 בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.  •

 בדיקת מגר לכל הכבלים והציוד.  •

 התאמת מנגנוני יתרת זרם, ממסרי פיקוד והשהייה, שעונים וכו'.  •

 מדידה.בדיקת דיוק מכשירי ה •

 התאמת תכניות פיקוד.  •

 פעולות והפעלת הציוד.בדיקת  •

 
קבלה סופית ובדיקה תבוצע שנית בשטח עם גמר ההתקנה וההפעלה. בדיקות הקבלן  

שעות לפני    72חייבות להתבצע בנוכחות נציג המנהל ועל הקבלן להודיע בכתב לפחות  
 מועד הבדיקה שבכוונתו לבצע. 

ו החומרים  כל  את  לספק  הקבלן  הנעל  בדיקות  לביצוע  הנדרש  העבודה  על כוח  "ל. 
הקבלן לספק את כל ציוד הבדיקה הנדרש ועליו האחריות על דיוק המכשור המסופק 

 על ידו לצורך זה. 
על הקבלן להגיש דו"ח כתוב בשלושה העתקים על תוצאות הבדיקות. את הדו"ח יש  

תוך   המנהל  לאישור  כ   7למסור  הבדיקות  עלות  הבדיקות.  מיום  לעיל ימים  מפורט 
 הקבלן. כלולה במחיר היחידה של 

 
 בדיקות סופיות ומסירה  08.01.08
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תנאי למסירת המערכת הינו פעולתה התקינה, השלמת תיעוד ואישורו וביצוע הדרכה  
 למפעילים. 

לפני מועד הבדיקות המתוכנן   טיוטת מפרטי הבדיקות תוגש לאישור המזמין שבוע 
ויגיש   הטיוטה  את  יבדוק  המזמין  המאוחר.   את  לכל  יגיש  הקבלן  הערותיו.  את 

 המתוקנים על פי הערות המזמין תוך שבוע ממועד מסירת ההערות.   המפרטים
במידה והמפרטים אשר יוגשו לאחר התיקון לא יהיו על פי הערות המזמין ויהיה על  

 הקבלן לתקנם. 
 לאחר אישור מפרט בדיקות על ידי המזמין יחלו בדיקות הקבלה. 

ליקויים. הקבלן יתקן את הליקויים  המזמין לקבלן מסמך לאחר בדיקות הקבלן יגיש  
קבלה   10תוך   בדיקות  יערכו  הליקויים  תיקון  לאחר  המסמך.  מקבלת  עבודה  ימי 

חוזרות. בסיומן, ובמידה ולא יימצאו ליקויים נוספים, תחל תקופת הרצה של חודש 
יו נוספים,  ליקויים  במהלכה  יתגלו  ולא  ובמידה  ההרצה  תקופת  בסיום  ציא  אחד. 

 ישור קבלה למערכת. המזמין לקבלן א
במידה ויתגלו ליקויים נוספים בבדיקות הקבלה החוזרות, הם יתוקנו על ידי הקבלן  

 מיידית ועל חשבונו ותיערך בדיקה חוזרת. 
 

עד   שבוצעה  ועבודה  שמאוחסן  ו/או  שבוצע  הציוד  סוגי  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 
א תהיה על חשבון  ה בגין כל סיבה שהילמסירה סופית של המתקן וכל תיקון או השלמ

 הקבלן בלבד . 
 
 דוגמאות וחומרים  08.01.09

,ולנציגי אגף החשמל בהחברה    על הקבלן יהיה לספק לאישור דרך המפקח להמתכנן 
במיוחד   במיתקן  להתקין  עומד  הוא  אותם  מהאביזרים  דוגמאות  אילת  הכלכלית 

לאחר רק  אחר.  מיוחד  וציוד  גמר  אביזרי  התאורה,  וגופי  בכתב    עמודים  אישור 
 מהמהנדס, יוכל הקבלן לגשת לעבודות הרכישה וההתקנה.
מאושרים ע"י התקן,    – עולה  על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מ 

 המהנדס ו/או המזמין לפני התקנתם. 
יידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע   ציוד שלא יאושר, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם 

המ  מאחריותו  המסופקים  במאומה  החומרים  לטיב  הקבלן  של  והבלעדית  לאה 
 במתכונת אותם דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים. 

 
 הציוד  תוצרת 08.01.10

בכל מקום שמצוינת תוצרת של ציוד או חומר הכוונה היא לתוצרת זו או שווה ערך  
 מאושר ע"י המפקח, או מהנדס החשמל ועפ"י החלטתם בלבד.

ניות ובכתב הכמויות, לרבות גופי תאורה, ציוד ללוחות חשמל, כל הציוד כמפורט בתכ 
ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת    –אביזרי גמר וכיו"ב   בהשלמות למפרט וכתב  יסופק 

ש"ע(   )להלן  ערך  שווה  ציוד  גם  לספק  ראשי  ע"י    –הכמויות. הקבלן  בתנאי שאושר 
בחינת התכונות המהנדס המתכנן. על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מ

 הבאות: 
 חשמליות. -

 מכניות. -

 פיזיות.  -

 עלויות  -

 פוטומטריות  -

)במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת   הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד ע"י הקבלן
 המצוינת( תשמר למהנדס וקביעתו תהיה סופית וללא עוררין. 

 
 מנהל העבודה/קבלן  08.01.11

רשיון  בעל  יהיה  העבודה  באתר  העבודה  ממ  מנהל  חשמלאי  חשמלאי   " מסוג  שלתי 
ע"י  מאושר  להיות  ויחויב  לפחות  מוסמך"  הנדסאי  חשמלאי   " או  מוסמך"  מהנדס 
המתכנן ונציג החברה הכלכלית אילת, כמו כן באתר העבודה יהיה מצוי תמיד יומן  

 עבודה יומי . 
 
 התקדמות העבודה וסיומה  08.01.12
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הלך העבודה ם בהתאם למהסדר והרציפות בביצוע העבודות, יקבעו ע"י המזמין במקו
 וכך שלא יפגעו במהלך הפעילות במקום.

 לפני כל ביצוע פעילות על  הקבלן לתאם פגישת תאום בשטח.
עם קבלת צו התחלת העבודה, יזמין הקבלן את כל הציוד הטעון ייצור ויבוא, כגון:  
ל  עמודי תאורה וזרועות, גופי תאורה, פדסטלים, לוחות וציוד לוחות. כל האמור לעי

 לעיל.  08.1.6קת דוגמאות לפי פרוט לאחר אספ
 
 קבלנים נוספים  08.01.13

מובא לידיעת הקבלן כי בו זמנית עם ביצוע העבודות על ידו מבוצעות באתר עבודות  
על ידי קבלנים נוספים כגון קבלני מים, פיתוח ומזחים. הקבלן מחויב לשתף פעולה  

ות. כמו כן ף של העבודעם הקבלנים הנוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשות
 לפני הביצוע, הקבלן ישתלב בשלבי הביצוע, ישתף פעולה ויבצע את הכנות הדרושות. 

 
 תקופת הביצוע  08.01.14

ע"י   שיקבע  בשלבים,  לביצוע,  הזמנים  לוח  לפי  העבודה  כל  את  לסיים  הקבלן  על 
להתקדמות   הביצוע  לקצב  בהתאם  לפעם  מפעם  ייערך  הזמנים  לוח  עדכון  המפקח. 

 דת הקבלן לא תהווה עיכוב בביצוע עבודות אחרות. ה, כך שעבוהעבודה במבנ
מודגש בזה שהקבלן אחראי לבצע את כל העבודות, כולל תיאומים והכנות, בעוד מועד 
והבניה   ההקמה  עבודות  התקדמות  במהלך  מוחלטת  השתלבות  שתבטיח  בצורה 

 לסיומם בהקדם. 
 
 ( "AS MADEמסמכים ותכניות עדות )זיכרון " -תיק מערכת   08.01.15

וע במפרטים הכלליים למתקני מערכות, הרי בסיום העבודה ימסור קבלן את  מבלי לפג
 המבנה/המיתקן על כל חלקיו ומערכותיו, המסמכים ותכניות עדות הבאות: 

תכניות המבנה, חלקיו ומערכותיו המעודכנות כפי שבוצעו בפועל. הקבלן יסמן את   -

סטים   4וטוקד +  א CDכל השינויים שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ע"ג 

לצורך   וזאת  והמהנדס  המפקח  עם  פגישות  הקבלן  יתאם  כך  לשם  תכניות.  של 

וכניות הלוחות יאושרו  הבהרה וברור למהות השינויים שנעשו, התוכניות לרבות ת

 ע"י הבודק לפני ההגשה. 

הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי   -

י יצרן הציוד ותמלילים )מפרטים טכניים( שהוכנו על ידו לצורך  שנמסרו לו על יד 

 אחזקתן התקינה של המערכות.

רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגיים שם וכתובת   -

 היצרן/ספק על כל חלק. 

 קטלוג של הציוד אשר סופק, כולל מפרטים מקוריים.  -

 ר: תכניות התקנה מפורטות הכוללות בין השא -

 מהלך וטבלאות כבלים 
 מיקום ציוד באתר 

 
פרק  ראשי  לאישור  הקבלן  יגיש  התיעוד,  להגשת  לאחר  קודם  לתיעוד.  מוצעים  ים 

אישור ראשי הפרקים על ידי המזמין/המפקח, יכין הקבלן את התיעוד. עם סיום הכנת  
 התיעוד, יגיש הקבלן את התיעוד לאישור המזמין/המפקח.

עוד ובמידה ויהיו, יגישו את הערותיהם. הקבלן יתקן המזמין/המפקח יבדקו את התי
 את התיעוד על פי ההערות. 

תוגש לאישור המזמין שבוע לפני סיום העבודה לכל המאוחר. המזמין   טיוטת התיעוד
יבדוק את התיעוד ויגיש את הערותיו. הקבלן יגיש את התיעוד המתוקן על פי הערות  

 .המזמין תוך שבועיים ממועד מסירת ההערות
 

 אחריות.  08.01.16

חודשים( למערכת החשמל    24קבלן היבשה ייתן אחריות ביצוע לתקופה של שנתיים ) 
ו/או  לכ ציוד  למעט  עבודתו  על  כולל  שסיפק  והחומרים  האביזרים  הפריטים,  ל 

 חומרים שעבורם נדרשה תקופה ארוכה יותר.
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ורך האחריות תכלול את כל שעות העבודה, הציוד, החומרים והחלפים אשר ידרשו, לצ
תיקון תקלות וליקויים אשר יתגלו במיתקן. בתקופה זו יתקן הקבלן על חשבונו כל 

 לק אשר תתגלה בו תקלה יותר מפעם אחת, יוחלף בחדש. תקלה. ח
בסיום תקופת האחריות, יבצע הקבלן בדיקות מקיפות למערכת, על פי נוהל בדיקות 

קויים תסתיים תקופת  קבלה, ויתקן את כל הליקויים אשר יתגלו. לאחר תיקון הלי
 האחריות. 

למערכת   חלפים  לספק  הקבלן  מתחייב  החוזה,  על  לפחות    7למשך  בחתימתו  שנים 
 מסיום תקופת האחריות. 

האחריות   תקופת  לאחר  תתגלינה  אשר  תקלות  לתקן  מתחייב  הקבלן  יידרש  באם 
לפי   שעה,  מחיר  פי  על  בתשלום  או  עמו,  ייחתם  אשר  שנתי  שירות  חוזה  במסגרת 

 קריאה. 
הקבלן   על  המסופק,  לציוד  באחריות  מהנדרש  פוגעת  לא  הנ"ל  האחריות  תקופת 

 ת אחריות לציוד לתקופות הנדרשות בחוזה של הספקים ושל עצמו. להעביר תעוד
 שעות אלא אם התברר שיש עיכובים שאינם תלויים בו.  12זמן תיקון מיידי תוך  

 
 מתקן החשמל  .08.1

 כללי  .08.1.1

 חוקים, תקנות דרישות  .08.1.1.1

הן קיימות דרישות או הוראות של רשות מוסמכת )כגון: חברת חשמל (  עבודות אשר לגבי 
 בהתאם לאותן הדרישות או ההוראות. תבוצענה 

 
 איתור חלקי המיתקן  .08.1.1.2

על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני ביצוע כל עבודה אישור על מיקומם המדויק של ההכנות  
 כבלים וכו'.  והאביזרים השונים כגון: לוחות, פדסטלים, נקודות הפעלה ,עמודים ,

 
 בדיקת המיתקן  .08.1.1.3

מוסמך ו/או בודק חברת החשמל, נציג המזמין,  כל העבודות טעונות אישור בודק חשמל  
המזמין   נציגי  להזמנת  מועד  מבעוד  ידאג  הקבלן  השלמתן.  לאחר  המתכנן,  המהנדס 

תכניות "מצב סופי" לפי ביצוע, כמפורט   4והמהנדס לביקורת. כמו כן ליום הביקורת יוכנו  
נה על חשבון  " מוקדמות. תשלומים לבודק עבור ביקורת/ביקורות חוזרות תהיי 00ק "בפר

הקבלן, וזאת בנוסף לתיקון כל הליקויים אשר ימצאו תוך כדי מהלך הביקורות )במידה  
 וימצאו(. 

 
 הפעלה ניסיונית וקבלה  .08.1.1.4

בסעיף   כמפורט  המהנדס  ע"י  קבלתה  לאחר  רק  כסופית  תחשב  לעיל    08.1.5.4העבודה 
בזמ וביצו או  הניסיונית,  בהפעלה  ליקויים  וימצאו  היה  ניסיונית.  ע"י  ע הפעלה  ן הקבלה 

תהיינה   נתגלו.  אשר  הליקויים  כל  חשבונו  על  הקבלן  יתקן  לקבלת    2המהנדס  בקורות 
ביצוע   לבדיקת  מסכמת  ובקורת  המיתקן,  כללית  לבדיקה  ראשונה  ביקורת  העבודה. 

 היו תיקונים(. התיקונים שנדרשו בביקורת הראשונה )במידה וי 
הפאזות ויאזנן במידה ואינן    תוך חודש מהשלמת המיתקן, יבדוק הקבלן את העומס על

 מאוזנות ע"י שינוי חיבורים בלוחות. עבודה זו כלולה במחירי היחידות מבלי לפרטה בנוסף.
 

 תיאום עם אספקות ראשיות  .08.1.1.5

ספקות לחשמל, הקבלן ידאג לכל התיאומים עם נציגי הרשויות, במקום והמפקח בדבר הא
 למיתקן, על סמך הבירורים הטכניים שנעשו עם ח"ח. 

 
 אומים ת .08.1.1.6

מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים 
לשם המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, ללא הבדל אם התאום  

 תכנן או רשות כלשהי.הוא עם קבלנים משנים אחרים, או עם גורם מ
 

 תכניות  .08.1.1.7

העבו במשך  שיתווספו  ומפרטים  כאילו  תכניות  ייחשבו  ביצוע  ופרטי  הבהרות  לשם  דה 
 הופיעו בהסכם והנם כלולים במחירי ההצעה שעליהם התחייב הקבלן. 

הקבלן יתאם את תוכניות הביצוע עם חברת החשמל ,ויעדכן את התוכניות בהתאם. במידה  
 יש לאשר כל שינוי ע"י המתכנן.  ויהיו שינוים בתוכניות
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 כללי תאור העבודות: .ב

 רציפים: תאורת  
 עמודי תאורה.

מ' צבועים ומטופלים לעמידה    4לאורך הגדה תוכננה תאורה של עמודים קונית בחתך עגול בגובה  
בעלי עוצמת הארה של בין    LEDבסביבה ימית קורוזיבית, בראש העמודים יוצבו פנסי בטכנולוגיית  

קלווין, מתאימים לסביבה ימית קורוזיבית, מתאימים להפעלה ע"י    3000בגוון    לומן  10,000-12,000
 . DALIבקרת 

 
 לוחות ראשיים. 

 3x400A -ו  חדשים לזרם 2לוחות ראשיים  2לאורך הפרויקט מתוכננים 
 מזחים: 

ייעודי מזין את הפדסטלים לאורך הרציפים, הפדסטלים   העבודה מתבצעת ברחבי המזחים, לוח 
 רות בהתאם לתכנית המפורטט, סי 2ינים  מז

לכל הפדסטלים יש תאורת לד בראשם לצורך הארת המזחים, תאורה זו תוזן ישירות מלוח המשנה  
 של המזח לצורך בקרה על התאורה. 

 חפירות 
 החפירה תבוצע באישור המפקח בלבד.  
רחק של החפירה תהיה משותפת לצנרת תאורה וצנרת הזנה ללוחות משניים לרציפים, ובמ 

ס"מ לפחות מצנרת מים המזינה את הרציפים, לכל מערכת יונח סרט סימון נפרד תקני לאותה    50
 המערכת. התשלום עבור החפירה כולל את כל המערכות. 

ס"מ מפני    80ס"מ מפני המסעה, או השוליים הסופיים, ולפחות    120עומק החפירה יהיה לפחות  
 גובה עבודות עפר או מצע בזמן החפירה. 

 ס"מ.  60ית החפירה יהיה לפחות רוחב תחת  
החפירה תהיה בכל חומר כגון: עפר, סלע, מצעים, אספלט, בטונים וכד', מחיר החפירה   

 כולל את עלות פינוי כל המכשולים בתוואי החפירה כגון מעקות ריהוט רחוב, תמרורים וכו'. 
באופן הדרגתי איטי  וי העומק  במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינ

 וללא כיפופים חדים. 
 לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח )בכתב(. 
 אין לכסות את הצנרת ללא אישור המפקח )בכתב(.  
ס"מ כל אחת, לכל רוחב התעלה. עומק    10הצינור יונח בין שתי שכבות של חול ים נקי בעובי   

 קרקע הסופיים. פני ס"מ מ 80כיסוי הצינור יהיה לפחות  
מוד. א.א.ש.ט.ו   95%ס"מ עובי לצפיפות של    20על גבי החול יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד  

 לפחות. 
עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, כולל סילוק עודפים למקום שיורה  

 המפקח באתר או מחוץ לאתר.
 למשך הלילה.  וחיםאין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פת 

ס"מ מעל הצינורות.    50לפי דרישות חוק החשמל בגובה של    - לאורך התעלת יונחו סרטי אזהרה  
פוליאתילן ברוחב כ יהיה סרט עשוי  ב  16-סרט האזהרה  ועליו כתוב  כבל    3-ס"מ  "זהירות  שפות 

 חשמל", לפי דרישות התקן. 
 וש לתעלה ע"י חיתוך. הדר  באזורים שבהם קיים אספלט, יפרק הקבלן את האספלט ברוחב

בתחום הרציפים מבטון הקבלן יחפור או יניח צנרת ביציקות הבטון לכל אורך הרציף לצורך השחלת  
 כבלים של מערכות החשמל . 

על הקבלן לקבל אישור חפירה בכל תוואי חפירה מכל הרשויות המתאימות ולהזמין פיקוח לחפירה  
מים, ביוב וכו'(. כנדרש ע"י הרשויות השונות, רואים    טלפון,באזורי צנרת קיימת )חשמל, תאורה,  

 בקבלן אחראי בלעדי לקבלת אישורים ועבודה בהתאם לאישורים. 
 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לתמיכת החפירה ולאבטחת אתר העבודה. 

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים,  חפירות: 
 .  08כמפרט כללי פרק  חפירה,מדידת חפירות תהיה לפי מטר אורך ה 

תת תשתיות  לגילוי  וחפירות  חפירה  גם  יכלול  דיפון,  - המחיר  ניסור,  חציבה,  הקיימות,  קרקעיות 
, הנחת יריעת אזהרה,   8%צמנטי -חול מילוי החפירה ריפוד חול והידוק מבוקר בשכבות או מילוי
 פינוי מטרדים בתוואי החפירה והחזרת המצב לקדמותו. 

 מקת  החפירה לצורך מעבר מתחת למערכות ומבנים.  ולל העמחיר החפירה כ
 

 הנחת צנרת.
 סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות.
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הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות הלוחות המשניים לרציפים וכו', היתר לשימוש  
 במופות רק באישור המפקח. 

י.סי. קשיח יבוצע באמצעות מופה תיקנית או מופה מצינור  ר פי.ו התחברות בין צינור שרשורי וצינו 
 מתכווץ )פלסטיגול( עם דבק אפוקסי. 

 ממ"ר לפחות.  8בכל הצינורות יושחל חוט משיכה מנילון 
יש להגן על צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות, הפקקים יאטמו את הצנרת  

 וישמשו כנקודת קשירה לחוט המשיכה. 
ס"מ, המרווחים    10ות בין קווי חשמל יעברו אלה, זה מעל זה, בהפרש גובה של  הצטלב  במקרה של

 בין הצינורות ימולאו חול בהתאם לחוק החשמל. 
בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכו', קוי החשמל יבוצעו מתחת למערכת   
 האחרת. 

• ( גבוהה  צפיפות  בעל  קשיח  מפוליאתילן  מוגן  H.D.P.Eצנרת   )U.Vות בת"י  ,  עמוד 

 . 499, ת"י 1531

 5.4  –)עובי דופן    532, ת"י  858ותעמוד בת"י    10קשיח דרג     P.V.C-צנרת הקשיחה מ  •

 מ"מ לפחות( 

קרקעי לפי תקנים ישראליים:  ת"י  -צינורות י.ק.ע. מפוליאתילן )קשיח( לשימוש תת •

 . שיטות בדיקה של חומרים פלסטיים: תכונות מתיחה -  3חלק  878, ת"י 1531

  61386קרקעית לפי ת"י  -ות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת הטמנה תתמערכ •

 . 24חלק 

 
אופני מדידה ותכולת המחירים, מדידת הצינורות יהיה לפי מטר אורך צינור. המחיר 

 כולל:

 כל הנדרש בתוכניות , במפרטים  ובכתבי הכמויות. •

 אספקת והתקנת צינורות. •

 מ. מ"  8ניילון בקוטר אספקה והשחלת חוט  •

 שילוט הצינורות בכל שוחה , קופסה ובקצוות.  •

הצנרת   • לסידור  שבלונות  מופות,  אטומים,  חיבורים  קשתות,  והתקנת   אספקת 
)ספיסרים(, פקקים קצה צינורות  והתקנה לפי פרטי ביצוע כמפורט בתוכניות, 

 לרבות אספקה והתקנת כל החומרים וציוד העזר.

בגשרצינורות   • גםלהתקנה  כוללים  צינורות מופו  ים  בין  לחיבור  התפשטות  ת  
מחברי   וכן  הגשר(  התרחבות  )לצורך  הבטון  חלקי   בין  היציקה  בהפסקות 

 התרחבות במעבר צנרת בין בטון לבין קרקעי.

 התחברות לצנרת שבוצעה ע"י אחרים. •

 בדיקת צנרת.  •
 

 תאי בקרה 
ו מלביות  ויעמדו  ס"מ ו/או שוח  125  ו/או עד  80התאים יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימי  

 . 658בדרישות ת"י 
ס"מ. כולל חיתוך ופרוק ריצוף או  אספלט    30הקבלן יחפור בור לשוחה בעומק השוחה בתוספת  

 קיים. 
 . 3/4ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי עד " 40בתחתית הבור תונח שכבת חצץ בעובי 

ינורות. מיקום חדירת  בקוטר מתאים להשחלת הצ לפני הנחת הטבעות יקדח הקבלן בטבעות חורים  
ס"מ מתחתית התא, לכן יש להתאים את עומק    30הצינור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימלי של  

 התא לעומק הצנרת ובשום אופן אין להניח את מבנה התא על הצנרת. 
 . 489ס"מ עם מתקן נעילה, לפי תקן ישראלי  60בקוטר  25Cעל התא יונח מכסה פלדה 
 לס  המתוכנן והמבוצע בהתאם למיקום התא. גובה המכסה יותאם למפ

 הרווחים שיווצרו בעת חיבור הצנרת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט.  
בקטע פיתוח חדש בשכבות מצע    CLSMהחפירה מסביב לתא בחול ים מהודק ברוויה או   מילוי

 בהתאמה למבנה הכביש מסביב לתא, ופינוי עודפי העפר. 
 מו נגד כניסת מים וסחף.קצוות הצנרת בתוך התאים יאט
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הקבלן יבצע שילוט מלא של תאי הבקרה לכבלים עם כל תכולתם עבור לוחות, ותקשורת כמפורט  
 להלן: 

 ובאישורו של המפקח.  AS MADEהקבלן שלט פנימי לסימון ומספור השוחה ע"פ תכנית, של 
 שלטי הכוונה מזהים לכל כבל/צינור המגיע לשוחה. 

 לכל הכבלים העוברים בשוחה. זיהוי ושילוט פונקציונלי 
מכסי השוחה יהיו מיציקת פלדה עם סמל החברה הכלכלית אילת וכיתוב סוג המערכת "תאורה"  

 ,לוחות רציפים", וכו'. 
 

יהיה לפי יחידה קומפלט. בנוסף לרשום במפרט    ם,אופני מדידה ותכולת המחירי מדידת שוחות 
 . 08כללי פרק 

 המחיר יכלול: 

 . ריצפת בטון של השוחה  -

 אטימת פתחים לכניסת צנרת. -

 תקרה, צווארון ומכסה מיציקת פלדה לעומס הנדרש. -

חפירה, מילוי והידוק חפירה סביב  השוחות בהתאם לדרישות המפרט  והתכניות , כולל    -

 מילוי. חומר 

 שלבי דריכה.   -

 סימון ושילוט.  -

 
 הארקה 
חתף  – )ולא בתוכם(    במקביל לצינורות  -מוליך הארקה גלוי שזור מנחושת יותקן בחפירות   

מ'    1.5ממ"ר. יש להשאיר רזרבה של    35המוליכים בין הלוחות בהתאם לפירוט בתכנית ולא פחות מ
מ"מ   23המוליך, אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור נפרד )לכל יסוד לצורך שינוי עתידי, ללא חיתוך  
 לפחות( ביסוד ולהמשיכו לחיבור הבא. 

מ"מ נעל    4*40בלוח באמצעות פס הארקה מנחושת    מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה 
כבל מתאימה לפי דרישות ח"ח. לפני החיבור לבורג הארקה יחוברו המוליכים ביניהם ע"י מהדק  

 קנדי. 
 ראה פרוט בסעיף כבלים. דה ותכולת המחירים,אופני מדי

 כבלים 
בע הגידים של  את הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, המתאימים לצ

 המוליכים השונים.
של    0.020על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים, בהתאם לסעיף  

 המפרט המיוחד. 
 חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך הלוחות ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים ע"י מופות. 

 מוליכים והמוליכים בשרוולים. 5-ס ריקם לבחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפו
  כל הכבלים ללוחות דרך הצינורות השרשוריים  אשר יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם. 

אפשרות ואין  להגן    במידה  הקבלן  על  הנחתם,  לאחר  כבלים  חיבורי  ו/או  הכבל  הכנסת  להשלים 
 ומם בסימן בר קיימא. עליהם ולאטום אותם באפוקסי למניעת חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיק

עם הצבת הלוחות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף עבור  
 זה.

ומ בצינורות  השימוש  של  עקב  במרחק  מעבר  תאי  יותקנו  ההשחלה,  באפשרויות  מטר    70גבלות 
 לפחות בקטעים ללא חיבורים.

סנדוויץ חרוט + שילוט הבריכות  "מוזן מלוח  יש לשלט את הכבלים בכל בריכה ובלוח בשלט עשוי  
XXX  מזין מזח","XXX.) 

רים בין נקודות מוצא  , נמדדו במ"א בציון הסוג והחתך , בקווים ישאופני מדידה ותכולת המחירים
מטר כבל   2  -למדידה כמו לוחות, שוחות, בסיסים וכדומה. לכל בריכת מעבר יהיה הקבלן זכאי ל 

 רים בתוך הבריכה כיתרה. ונחושת נוספים, אשר נשא
 מטר לכל חיבור.  1.5עבור עליית כבל מתעלה לללוח יהיה הקבלן זכאי לתוספת 

 ולת כל שהיא. מחיר הכבלים כולל:  הקבלן לא יקבל שום תוספת עבור פחת או פס
השחלה בצינור או הנחה בתעלה ,כפפות מתכווצות בקצוות, שרוולי בידוד, נעלי כבל סימון קצוות  

מעגל בתאי המעבר ובלוחות ועבודה לחיבור הכבל ללוח. מחיר של מוליכי ההארקה כולל  וסימון ה
 ה רק כניסה ויציאה ללוחות וכו'. בנוסף חיבורים ע"י ריתוך מסוג קדוולד  או ע"י שרוול לחיצ
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 מטר  12יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  .ג

 היסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תוכניות הפרטים המצורפות. 
 ראה תוכניות פרטים לעבודות חשמל.  -יסודות תוכננו עבור אוזר הרציפים ה

 במקרה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן לקבלת הנחיות. 
העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם למידות המצוינות  

ש ולמלא שכבה זו בחול, המחיר נכלל  ס"מ נוספים על העומק הנדר  10בתוכנית המצורפת. יש לחפור  
 במחיר היסוד. 

י היסוד,  יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת המקום המדויק של בורג
כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. בורגי היסוד יגולונו בחלקם  

 העליון. 
 ות מעל היסוד.. ס"מ לפח  13ביסודות יבלטו בורגי היסוד  

 ס"מ מתחת פני אבן השפה, כדי לאפשר ריצוף.  15- בהתקנה ברציף פני היסוד העליונים יהיו כ
ס"מ  מעל פני הקרקע, ראה פרטים, זאת אומרת שיהיה    5-ד העליונים יהיו כ בהתקנה בגינון פני היסו 

 צורך להשתמש בתבניות, לקבלת בטון חלק, )ללא כל תשלום נוסף.( 
ן לפי התוכנית את גובה פני היסוד ולקבל אישור מהמפקח. מחיר היחידה יכלול גם  על הקבלן לסמ 

 הוצאות של התבניות עבור היציקות. 
  2אורה יסומן ע"י מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך היסוד יוכנסו  מיקום עמודי הת

מ"מ לשם    23בקוטר    צינורות  2מ"מ +    50צינורות בקוטר    2מ"מ +    75צינורות שרשורים בקוטר  
ברדיוסים   הדרושים  לכיוונים  הארקה  מוליכי  עבור  מריכף  צינורות  וכן  הכבלים,  העברת 

 מקסימליים. 
למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד. בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו  צינור    הצינורות יגיעו 

. כל הצינורות יקשרו יחד  נוסף ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד
 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.  15-במרכז והם יבלטו כ 

 . 30   -הבטון ליסודות העמודים יהיה ב 
וד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת חלודה וכן  בורגי היס 

לסטי ממולא גריז על כל  האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר. יותקן שרוול פ
 בורג הבולט עם האומים. 

, אך  918ת"י  כל ברגים העיגון האומים והדיסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות 
 מיקרון.  56עובי הגילוון המזערי 

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאיים(  
ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג  להבטחת אפשרות  

 לעמוד בעומס המתוכנן. 
מ תאום  ועפ"י  מסוימים  בשיטת  במקרים  והדסקיות  האומים,  הברגים,  את  לגלוון  אפשר  ראש 

 מיקרון.  -56האלקטרוליזה, אך עובי הגילוון המזערי 
מ"מ המחובר לבורג    40x4ד תא האביזרים במידות  מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון באורך ע

 הארקה של העמוד. 
בפני המפקח אישור הטכניון לתכונות החוזק של הבר והתאמתם לדרישות  על הקבלן להציג  גים 

 התכנון, המפורטות בתכניות היסודות. 
 

 מטר  16, בסיסים יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  אופני מדידה ותכולת המחירים
פלט בציון המידות, המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות ,לרבות  נמדדים בקומ

לרבות קרקע  סוג  בכל  בור  קידוח/חפירה  סימון,  רזה,    מדידה,  בטון  תשתית  אספלט/בטון  סלע, 
הצינורות לפי התכניות בתוספת צינורות רזרביים, ברזל זיון, בורגי עיגון לעמוד, אומים ודסקיות  

לפחות ,תבניות ליצירת עיבוד סופי עבור כל סוגי התקנה    B–  30הארקת יסוד, בטון  לבורגי העיגון,  
וכדומה מלוי בחומר מאושר, הידוק, התאמה לפני הקרקע , סילוק עודפי החפירה, דיוס בין היסוד  

 לפלטת העמוד וכדומה. 
 כ"כ כולל המחיר בדיקות מכון התקנים/מעבדה של הבטון ובורגי היסוד. 

 
 יניום לתאורה, מצלמות עמודים מאלומ .ד

העמוד  העמוד מפרופיל אלומיניום משוך בעל מערכת חריצים/מסילות חיצוניות להתקנת ציוד.
במתחים    בחתך קוני עגול בעל חללים פנימיים למעבר כבלים של מורכות שונות מהזנות ו/או

 שונים , לפי התוכניות וכדלקמן.
 בסעיף הכללי.   ם לפי המפורטעמוד יחושב ע"י הספק לקבלת הנתוני .א

עמודים אשר יותקנו במדרכה יהיו עם מכסים לבורגי היסוד אשר יכוסו ע"י   .ב

הריצוף המשולב של המדרכה כולל איטום בחומר ביטומיני או ארוקוט תקנים נגד  

 ס"מ.  20חלודה בכל החלק בנמצא בקרקע ועד גובה 
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וצר מחלק אחד החיבור בין  כאילו היה מי העמוד והזרוע על  כל חלקיו יעמוד בכל דרישות החוזק  
 החלק הדקורטיבי המרכזי לעמוד יהיה ע"י ברגים. 

 הצבת העמודים 
 העמודים יוצבו על יסודות.  
 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים.  
האומים    מערכות  בעזרת  העמודים(  )ציר  הצדדים  מכל  אנכית  בצורה  יוצבו  העמודים 
האווהדיס כל  את  קיות,  להגדיל  צורך  יהיה  באם  חלודה  נגד  קדמיום  מצופים  והדיסקיות  מים 

 החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף. 
לפני הצבת העמודים על הקבלן לצבוע כל חלקי המתכת שמתחת לפני הקרקע ובקרבתה   

 קוט א+ב.ס"מ( בארו  30–)מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי והחיצוני של העמוד בגובה כ 
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה המונעת   

חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא  
חר מכן  גריז על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, לא

זפת חמה על פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול,. בין פלטת העמוד  תשפך 
גראות שימלא את כל המרווח, בדיוס יוכנס צינור ניקוז לחלל  -ליסוד יבוצע דיוס עם חומר סיקה

 העמוד.   
 כללי 

ובביקור .א ע"י מכון התקנים הישראלי  ייוצרו במפעל מאושר  והזרועות  תו. העמודים העמודים 

 יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה.

 צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. .ב

 . 414מטר לשניה לפי ת"י  47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  . ג

ת"י   .ד לפי  המקובלים  העומסים  עפ"י  היצרן  ע"י  יתוכננו  והזרועות  בהוצאתו   414העמודים 

 , תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי )באזור הפתח(. האחרונה

מ"ר כל אחד )בשטח מלבני שווה   0.22גופי תאורה בשטח    3העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של   .ה

 ק"ג כל אחד. 20.7ערך(. במשקל של 

ם הזרועות היסוד, וחישוביעם הגשת ההצעה למכרז, יספק היצרן תוכניות מפורטות של העמוד,   .ו

סטטיים מפורטים. רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל, רשאי היצרן לייצר 

 את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח.

, אך 918כל הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י   .ז

 מיקרון. 56עובי הגלוון יהיה לפחות 

חשב .ח על  להביא  היצרן  והזרועות  על  העמודים  להתאמת  הישראלי  התקנים  מכון  תעודת  ונו 

 המסופקים לדרישות התקן והמפרט.

שינויים  .ט וידרשו  במידה  ההזמנה.  את  לבטל  למזמין  יאפשרו  וכו'  המפרט  בתנאי  העמידה  אי 

ן ללא תשלום בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכו'( הם יבוצעו ע"י היצר

 כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכו'. נוסף, וזאת

יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות, להימנע מחבלות, מכות   .י

ולא   רכות  בחגורות  ושימוש  מתאים  מנוף  ע"י  תמיד  תתבצע  העמודים  הרמת  ושריטות. 

 בשרשראות או כבלי פלדה.

 מודים על הקרקע. אין לגרור או לזרוק את הע .יא

 ה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה. לא יהי .יב

לפי  . יג היצרן  חשבון  על  תתוקן  והפריקה,  הטעינה  ההובלה.  מפעולת  כתוצאה  בציפוי  פגיעה  כל 

הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים 

 לעיל. 

ווצרות גליות בעמודים, שטח ישר, ובכך למנוע היבאחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על מ .יד

העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים. את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות  

  ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.

 פירוט  
המפרט המיוחד   עמודים רב תכליתיים בעלי חתך עגול קוני בנויים מאלומיניום לפי –ברציפים   .א

 לומיניום וזרועותיהם, לפי תוכניות לעמודים ולפי כל הנספחים במהדורתם האחרונה.לעמודי א
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אלומיניום יצור העמודים  יתאים לביצוע מתבי של הגילוון ולשמירה על אורך חיים ארוך של  .ב

 העמוד בהתקנה באוירה ימית.

מ"מ     172ק התחתון יהיה לפחות  מטרים יהיו בעלי חתך עגול כאשר החל  8עמודים בגובה עד   . ג

 מ"מ לפחות, תחתית העמוד עם שרוול זנד. 4ובעובי דופן 

מטרים יהיו בעלי חתך עגול/רב צלעות כאשר החלק התחתון יהיה לפחות    6עמודים בגובה עד   .ד

 מ"מ לפחות עם שרוול זנד.  4מ"מ ובעובי דופן   180

וד לשם צלעות, שיתחברו לעמ  6ת  פלטת היסוד תרותך, בנוסף, לתחתית העמוד גם ע"י לפחו .ה

 מ"מ לפחות.  10חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

וברגי היסוד בטבילה באבץ חם.  .ו ע"י ציפוי העמודים, פלטת היסוד  הגנה מפני חלודה תבוצע 

 . 918מיקרון ובהתאם לת"י  80הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בעובי של 

 ביבת ההתקנה באוירה ימית.חמיר ביניהם ובהתאמה לסידפז לגילוון העמוד המ-ולמפרט פקר .ז

מפלדה   .ח מכסה  עם  ציוד  תא  יהיה  אלן   4לעמודים  בורגי  באמצעות  יסגר  אשר  לפחות  מ"מ 

 שקועים, מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפנימי. 

המחובר בתא  הארקת העמוד תעשה באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה   .ט

 ורג יחוברו: ציוד של העמוד. לב

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. •

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

 ממ"ר למנורה על העמוד. 2.5מוליך הארקה  •
 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה. 

 ות.ושבלונה בהתאם למספרם בתוכני העמודים ימוספרו עם צבע .י

   
מטר המדידה תהיה לפי יחידת    16, עמודי תאורה בגובה עד  אופני מדידה ותכולת המחירים

וגובה )הגובה כולל זרוע(. המחיר  במפרט המיוחד   כולל את כל הנאמר בציון החומר, חתך 
לרבות תח ובתוכניות,  צביעת  העמוד,  שילוט  מספור,  קונסטרוקציה,  העמוד,  חישובי  תית 
, בורגי חיזוק ואומים, סט של אומים ודסקיות לבורגי יסוד לרבות כל  הצבה, פילוס ודיוס
 הציוד  העזר הנדרש.. 

 
ותכולת המחירים סוג  אופני מדידה  בציון  יחידה  לפי  נמדדו  לגופי תאורה  זרועות מתכת   ,

חיזוקים, כיפה ומעבר לצורך,  החומר, הקוטר, מידות ומספר הפנסים )יחידה, כפולה(, כולל  
יצרן גוף התאורה לחיזוק גוף התאורה. המחיר כולל את כל הנאמר במפרט   תאום הכנות עם

 המיוחד ובתוכניות, לרבות הספקה התקנה, כיוון ופילוס. 

דגלים.   ומחזיקי  דקורטיבים  כיסוים  לרבות  והזרועות  לעמודים  ימית  לסביבה  הגנת 
חוף הים    עמודים עמודי התאורה והזרועות מותקנים לידההגנה תהיה פנימית וחיצונית ה

שנים על    10  - באזור קורוזיבי לכן יקבלו טיפול הגנה פנימי וחיצוני למתן אחריות יצרן ל
 עמידות הצבע בתנאי הסביבה ללא גריעה ממצבם. 

ולצורך צביעת העמוד יהיה צורך ביצור העמוד משני חלקים תהיה העלות כלולה במחיר   במידה 
 וד והצביעה. העמ

תעשה   והזרועות  העמודים  חם  צביעת  באבץ  טבילה  ע"י  פלדה  ,בעמודי  ציפוי  של  תהליך  לאחר 
 בעמודים ואביזרים מאלומיניום לאחר ציפוי הגנה אנודיז.             

 תהליך הצביעה כולל עבודות הכנה לפני צבע, וצביעה לפי המפורט בהמשך. 
 בהתאמה למיקום ההתקנה וליסוד העמוד. גוון סופי יקבע ע"י האדריכל 

 קטרוסטטית  בתנור.   הצביעה תהיה אל •

יש להגיש לפיקוח לאישר את תהליך הצביעה במפעל ואישרי האחריות לפני תחילת   •
 תהליך הצביעה והכנת העמודים.

צביעה  • קבוצת  כל  לפני  במפעל,  יבוצע  וההכנה  והחיצוני  הפנימי  הצביעה  תהליך 
למפק  בפקס  הודעה  וגובה  תשלח  דגם  ,כמות,  בפרוט  הצביעה  וזמן  תאריך  על  ח 

 ודים אשר מיועדים להצבע בתאריך הנ"ל.העמ
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בכ • הצביעה  עובי  ורישום  בדיקה  תבוצע  עמודים  קבוצת  מהעמודים,   10%  -בכל 
 המדידה באמצעות מכשיר מד עובי . 

 המפקח רשאי לבדוק ולאשר את תהליך הצביעה במפעל. •

לשטח   • העמודים  העברת  לזמן  הדרושים  עד  האמצעים  בכל  לנקוט  יש  והצבתם 
לר הצבע  ואיכות להגנת  במקרה  חגורות.  בעזרת  והתקנתו  העמוד  עטיפת  בות 

הצביעה לא לשביעות רצונו של המפקח, יהיה על הקבלן לפרק את   העמוד, לנקותו  
 ע"י ניקוי חול, ולהתחיל את תהליך הצביעה מחדש.

 שנים לפחות.  10 -גוון, תהיה לאחריות הקבלן לעמידות, לשחיקה, והישארות  •

הלי • הוא  המפורט  אשר ההליך  הליך  להגיש  המפעל  על  מנחה  מינימלי  צביעה  ך 
 יאפשר עמידה בתקופת האחריות הנדרשת. 

 הצביעה תבוצע לפי מפרט אפוקול לצבע לאוירה ימית לפי הפירוט הבא: •

 -הכנת השטח •

 בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ. •

ין באמצעות דטרגנט במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או לחליפ •
 חם בהתזה.

 מ"מ  0.5-1בגודל   GRIT(ANGULAR0 GL40התזת גרגירי פלדה מסוג  •

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק •

במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין   •
36. 

   -צביעה  •

בשיטת   • בשי  TRIBO FRICTIONאיבוק  לחליפין  של  או  אלקטרוסטטית  טה 
 OUTבעלת תכונות    (HB HIGHT BILD)אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  

FREE GASING    מיקרון לפחות בשכבה אחת, האבקה תהיה מתוצרת    80בעובי
וה ערך, הגרמני לדהייה או שו  G.S.Bמאושרת פי תקן    7000"אוניברקול" סדרה  

 הגוון לפי דרישת המזמין. 

 - קלייה •

מעלות צלזיוס למשך   140-150ית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  קלייה הדרגת •
 דקות נספות.  20מעלות למשך  180-220דקות ולאחר מכן  10

 - קירור •

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד, אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר   •
 מעלות לפחות.  35-40רמה של בטרם ירדה הטמפרטורה ל

 - בדיקת איכות •

 לית של המשטח למציאת פגמים. בדיקה ויזוא •

 מ"מ לא יהיה קילוף. 1בדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  •

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתות עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. •

 אריזה:  •

לפחות שיחוזק בשני קצותיו מ"מ    0.05המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי   •
ה גלישת  למניעת  הדבקה  סרט  בשקיות בעזרת  בנפרד  יארזו  האביזרים  שרוול, 

 פוליאתילן.
 
 מגש האביזרים בעמודים  .ה

 כללי 
המגש יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות. המגש יורכב   

ב למניעת רעידות וזעזועים. המגש יהיה   בתוך תא אביזרים בעמוד, או בארגז או בפנס ויחוזק היט
מ"מ. מידות המגש תהיינה לפי הצורך. מגש    6ליו, עמיד בחום בעובי דופן של  מחומר מבודד כבה מא
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בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על הציוד החשמלי. המגש יקבל אישור המפקח לפני  
 התקנתו.

 מגש עם אביזרים בפתח העמוד 
 המגש יכלול:  
-פר עם ניתוק אפס לנורה ו אמ  10אבטחה לכל נורה וח"ק. אם לא צוין אחרת תהיה האבטחה   .א

 אמפר לח"ק.  16

 בכמות לפי מספר הפנסים. KA10נתיכים חצי אוטומטים עם ניתוק האפס לזרם קצר של  .ב

 מחרסינה לחיבור הנורות והח"ק.  2סרגל מהדקים מספר  . ג

 דיסקיות ושני אומים. 3 מ"מ ברגים עם 40x4פס הארקה מפליז או נחושת  .ד

 הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד. לחיבור  SOGEXIמתוצרת  3BCמהדקים  .ה

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ושילוט סנדביץ חרוט. .ו

ממ"ר בתוך שרוול שנטולית    2.5החיבורים בין מהדקי כבל ההזנה למגש עם מוליכים בחתך   .ז

 צבעוני. 

 מ"מ.  0.5מחומר מבודד בלתי היגרוסקופי ובלתי דליק בעובי  מהדקים שיחוברו למגש על יסוד .ח

דגם   .ט יתר  מתח  גלילי  נתיך כולל  SPBT12-280/1+ASAUXSC   EATON 25kA B+Cמגן 

1X25A ת. "מאמ וכולל 

 
מגש אביזרים לעמודי תאורה, נמדד לפי יחידה בהתאמה    ,  אופני מדידה ותכולת המחירים

לכמות גופי התאורה בעמוד. המחיר כולל התקנה וחיבור בקרי מתח ומתאמי תקשורת את 
 הטכני, לרבות מאמ"תים,   כל הנדרש במפרט

 
 גופי תאורה . ו

 כללי:  08.6.1

יאושר ע"י  גופי התאורה לפרוייקט זה, יהיו מהדגמים המצוינים בכתב הכמויות או שווה ערך ש
 פיקוח החברה הכלכלית אילת והמתכנן. 

 על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה  לאישור המהנדס ו/או המפקח לפני רכישתם.
יותקן בפנס יהיה אינטגרלי מותקן על קסטה לשליפה מהירה עם תקשורת  ציוד ההדלקה/הדריבר  

 ור.דאלי. לפני הזמנת הגופים   והציוד  יש להציג דוגמה לאיש
מכון  .א פיקוח  תחת  אינו  והיצרן  במידה  לחילופין  ישראלי,  תקן  תווי  יישאו  הפנסים 

שימת  התקנים הישראלי,  אזי על הקבלן באמצעות ספק הפנסים, להעביר למזמין ר

מנה   שנבדקה  כך  על  התקנים  מכון  ואישור  שלהם  סידוריים  מספרים  עם  פנסים 

לפרוייקט,  המיועדים  הציוד  עם  המזוודים  המזוודים    מהפנסים  הפנסים  לעמידות 

 מנורות: מנורות לתאורת  כבישים ורחובות. 2.3חלק   20  -והמסופקים בתקן ישראלי 

סוג הנורה ו/או הספק הנורה תידרש    זאת לכל דגם פנס  )לכל שינוי בסוג הפנס ו/או
 בדיקה נפרדת(. 

הפנסים  כל העלויות הכרוכות בבדיקות מכון התקנים יחולו על הקבלן וכלולים במחיר  
 והעבודה. 

 הקבלן יצרף אישורים  על בדיקות מנה.)כלול בהצעת מחיר(. 
קורוזיבית .ב בסביבה  להתקנה  מיועדים  יהיו  התאורה  גופי  הגנה    כל  ויקבלו  וימית 

יהיה אחראי לב וטיפולים מיוחדים, היצרן/ספק  על    10  - התאם ע"י צביעה  שנים 

 עמידות הצבע בתנאי הסביבה. 

בחתך   .ג סיליקון  מבודדים  גמישים  מוליכים  עם  יהיה  הפנס  כולל    1.5חיווט  ממ"ר 

ל  מעלות צלסיוס לפחות, המהדקים יעמדו בטמפ' ש  180סופיות, החיווט יעמוד בטמפ'  

 פחות ויהיו מקובעים למגש הציוד.  מעלות צלסיוס ל 150

, הגוף יהיה עמיד לאווירה קורוזיבית  U.Vגופי התאורה יהיו מחומר ומצבע מוגן    .ד

תקופת   כל  לאורך  וזאת  הנדרש,  במידת  לים  קרבה  לרבות  האוויר  מזג  תנאי  ולכל 

ל העמודים, האחריות של גוף התאורה כנדרש במפרט, הצבע יהיה תואם לגוון הצבע ש
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חיית האדריכל, על הקבלן לקבל  מהמפקח הנחייה מדויקת לגבי הגוון הסופי  או לפי הנ

 שיבחר ע"י המזמין וזאת לפני הזמנת הפנסים. 

לפני  .ה ו/או המפקח,  לאישור המתכנן  גופי התאורה  של  דוגמאות  על הקבלן להמציא 

הגופים לדרישות   רכישתם, בצרוף אישור של נציג יצרן גופי התאורה בארץ על התאמת

 ין וכיוונם לעקומות הפוטומטריות בהתאם לנדרש בכתב הכמויות והמפרט.המזמ

בעת אישור גופי התאורה ימסור הקבלן למזמין יחד עם גופי התאורה לדוגמה, כתב   .ו

אחריות של הספק, לתקופות כפי שפורטו במפרט. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום  

לקבלן כי הוא האחראי ולל של המתקן. מובהר  העבודות כחלק מכתב האחריות הכ 

כתב  לפרוייקט,  שסיפק  ההדלקה  וציוד  הנורות  התאורה  גופי  לטיב  המזמין  כלפי 

האחריות של הספק ינוסח כך שישפה את הקבלן ואת המזמין כל אחד לחוד ושניהם 

 ביחד. 

ת  אם בכוונת הקבלן לספק גופי תאורה שווה ערך עליו להודיע למזמין בכתב באמצעו .ז

יש בקשה לאישור גופי תאורה שווה ערך ולענות על הדרישות  המפקח כי בדעתו להג

 הבאות: 

גופי   . 1 יהיו רק מהסוגים הנמצאים ברשימת  גופי התאורה המוצעים כשווה ערך 
התאורה  המאושרים ע"י משרד השיכון והבינוי  בעלי תכונות וערך זהה לגופים  

 המאופיניים. 
המוצעים   . 2 התאורה  בדריגופי  יעמדו  ערך  שפורטו  כשווה  כפי  ובתקנים  שות 

 בסעיפים שלעיל. 
 הקבלן יגיש יחד עם הבקשה להחלפת גופי תאורה לשווה ערך: .3

את כול המסמכים והחישובים שנדרש להגיש במסגרת נוהל אישור גופי   •

 תאורה של משהב"ש האחרון.

 גוף תאורה חדש ומאובזר כולל ציוד ונורה לדוגמה.  •

 הציוד המותקן בפנס.ניים של גוף התאורה ופרוספקטים טכ •

 .2.3חלק  20אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בת"י   •

כפלוט מודפס וגם כקובץ על מדיה    IESעקומה פוטומטרית בפורמט   •

 מגנטית. 

חישובי תאורה מלאים על בסיס התוכניות לביצוע באותם מיקומי וסוגי   •

כניות  ות, כפי שמופיעים בתועמודי תאורה, גובהי העמודים ואורכי הזרוע

 השטח והפרטים הטכניים  לביצוע. 

החישובים הפוטומטריים יראו את התוצאות לקטעים ישרים, לכל צומת   •

 וצומת, בקרבת מעברי חצייה ותחנות הסעה. 

וכן לכל מקום אחר בפרוייקט הדורש התייחסות ספציפית מבחינה   •

 פוטומטרית.  

את   .ח שיספק  לאחר  תידון  הקבלן  וועהצעת  בפני  לעיל,  הנדרש  של  כל  ערך  שווה  דת 

החברה הכלכלית אילת המתכנן והפיקוח, הוועדה רשאית לדרוש מהקבלן השלמות 

 ותוספות לחומר שהוגש גם אם לא נזכרו לעיל במפורש. 

 ההחלטה הסופית לגבי אישור גופי תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין.  .ט



373 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 
 נתוני הגוף:  .א

תאורה   • בטכנולוגייתגוף  לפ LED דקורטיבים  גדלים  עקומות  בשני  ובמגוון  חות 

 . 50%פוטומטריות המאפשרות חסכון באנרגיה של עד  

ימית   • בסביבה  לעמידה  בתנור  פוליאסטר  אבקת  צבוע  אלומיניום  יציקת  מבנה: 

לפיזור חום מירבי בטמפרטורת     (Heat Sink)וקורוזיבית , מערכת קירור מובנית  

  + .C °40 ד ע - C °30סביבה 

  .על ציר ללא שימוש בכלים מכניים דלת:יציקת אלומיניום, נפתחת
 כיסוי זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. 

מתוכננות ליעילות   ,Accu LED Optics מגוון עקומות פוטומטריות: מע׳ אופטית •

עם הגבלה לתאורה     FWTמרבית של פיזור האור לכבישים צרים או רחבים או  

 . LM-79ק לפי תקן אמריקאי אחורית, נבד

 :LED מערכת Optic LightBAR בדרגת אטימות IP66   הכוללת לדים כדוגמת
 ,CRI 70-80, מסירות צבע   3000Kצבע אור     ,PHILIPS LUMILEDS תוצרת  

 .  LM-80 נבדק לפי תקן אמריקאי( L70 שעות  50,000אורך חיים 
תוצרת כדוגמת  הגבל  ,PHILIPS דרייבר:  כפול,  הגנה בידוד  מערכת  התנעה  זרמי  ת 

  .VAC  120-277, 50/60Hz תח הזנה אוניברסאלי מהתחממות יתר, מ 
עד   (SURGE PROTECTION )  הגנה נגד ברקים ושינויי מתח הזנה DELI ,תקשורת

KV 10  
התקנה: צידית או אנכית חיזוק לזרוע העמוד באמצעות ברגים / מתאם להתקנה על  

 מ“מ.  60  ( 2 צינור אופקי בקוטר ) ”
ופי תאורה נמדדו לפי יחידה בציון סוג הגוף והספק מקור  ג , אופני מדידה ותכולת המחירים

( האור. המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות, לרבות ציוד הדלקה )דריוור
תקשורת, הגנת מתחי יתר ,כיוון ופילוס, כל ציוד ההדלקה והעזר, כבל חיבור גופי התאורה,  

עד   -ילה, וכיוון הרפלקטור של הפנס , עלות בדיקת התאורה בל20בדיקות מנה לפי ת"י 
 לקבלת תוצאות תאורה המתוכננות )עלות הבדיקה ע"י מעבדה תשולם בנפרד(. 

 
 נוהל הספקה של גופי תאורה  08.6.2

ספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף  ה .1

 במפרט.

 הספק יצרף לכל משלוח:  .2

  20לדרישות מפרט  זה ולת"י    להתאמת הפנס המסופק COC הצהרת יצרן .א

פוטו לבטיחות  לתקן  התאמה  בדיקת  תעודת   , תקן  תו  או  מלאה  -בדיקה 

או של מעבדה   RG ביותר    עמידה בדרגת סיכון המחמיר  62471יולוגי תת"י  ב

יש להציג אישור   או תקן אמריקאי מקביל,   EN60825-1  EN62471מאושרת  

 ממעבדה מוסמכת. 

 לפחות.    65%של  CRIמקור האור בעל מסירת צבע  
מעלות קלווין עם סטייה   3000  טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בתחום 

 /+ .  IEC62707לתקן  בהתאם    Binningמעלות, מאותה קבוצת    275   -של  
ויהווה     nm 500 - 420הערך המרבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום

 מהעוצמה המרבית הנפלטת.  55% עד
ע בדיקות אינדיבידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה  לביצו   TOC אישור  .ב

 מושלם להספקה  . 

גופי   .3 של  הסידוריים  והמספרים  הסדרה  מספרי  את  לציין  יש  הטפסים  בכל 

 ורה אשר מסופקים במשלוח. התא
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ע .4 הנעשה  תאורה  של  פרויקט  כל  אילת "עבור  הכלכלית  החברה  יחויב   י  ספק 

 י. "של מת 20 באישור ותיקוף של תעודת בדיקה להתאמה לתקן
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 טופס התחייבות הספקה, אחריות ושרות לגופי התאורה  -נספח א'
 )יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו"ת ולכל סוג נורה והספק המצורף לתהליך האישור(   

 
 ________________________________________  : שם הספק/יבואן/יצרן

 
 פרטי הציוד המסופק :

 תוצרת: _______________________ __________ _____ דגם גוף התאורה:
 

 __________  : _____מס' העקומה הפוטומטרית
 

 תקופת האחריות המחייבת :
 * תקופת האחריות  תיאור הפריט 

 :  לרבותעל  כל  רכיביו  לגוף התאורה 
 למקורות האור, הגנת מתחי יתר ולדריבר )מערכת ההפעלה(.

 
 שנים    10
 

 
 זי ומפזר אור )הכיסוי(. לגוף התאורה מבנה פי

 
 שנים    10
 

 שנים  10 ונזקים עקב הקירבה לים.לצבע ולעמידה נגד פגעי שיתוך 

האחריות   תקופת  את  החופף  זמן  לפרק  בארץ  חלפים  מלאי  לאחזקת  בזאת  מתחייב  הספק 
 הנדרשת. 

או    במקרה שהוכח, וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של החברה הכלכלית אילת, כשל בגו"ת
העלויות  בא כל  )כולל  חשבונו  על  הכשלים  את  הספק  יתקן  האחריות  בתקופת  מרכיביו,  חד 

יום בתלות בהיקף הכשל, ולגבי    30הישירות והעקיפות הכרוכות בכך( וזאת באופן מידי )עד  
שעות   24כשל בעל משמעות בטיחותית, לפי קביעת החברה הכלכלית אילת, התיקון יהיה תוך 

 חברה הכלכלית אילת בכתב(  נציג הממתן ההודעה ע"י 

לכל   לעיל  וכנדרש  ידנו   על  לכל המסופק  דרישת האחריות  לקיים את  בזאת  הריני מתחייב 
לכל   אילת  הכלכלית  להחברה  בזאת  ניתנת  זו  אחריות  לעיל,  המפורטת  האחריות  תקופת 

 פרויקט בו יסופקו גופי תאורה הנ"ל באופן ישיר או באמצעות גורמים אחרים. 

 מה כנציג הספק : _________________________ שה חתישם מור

 חותמת/ וחתימת הספק :____________ ______ תאריך : ____________ 



376 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 נוהל הספקה של גופי תאורה. -נספח ב'
 

 הספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף במפרט. .1

 הספק יצרף לכל משלוח:  .2

יצרן   .א ולת"י    להתאמת  COCהצהרת  זה  בדיקה    20הפנס המסופק לדרישות מפרט  

  62471ת"י   ביולוגית -פוטו לתקן לבטיחות התאמה  בדיקת מלאה או תו תקן , תעודת 

    EN60825-1מאושרת   מעבדה או של  RG0 ביותר   סיכון המחמירה בדרגת עמידה

EN62471  דה מוסמכת. יש להציג אישור ממעב, מקביל אמריקאי  תקן או 

 הנורות של הצבע לפחות. בטמפרטורת  65%של     CRIבעל מסירת צבע  מקור האור  
מעלות, מאותה קבוצת    275של     - קלווין עם סטייה +/ מעלות   3,000 תהיה בתחום  

Binning    לתקן הערךIEC62707בהתאם  הקרינה המרבי .   של הכחול בתחום של 
 מהעוצמה המרבית.   55% עד ויהווה  nm 500 - 420הספקטרום  

לביצוע בדיקות אנדוידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה מושלם     TOC אישור .ב

 להספקה  . 

בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר   .3

 מסופקים במשלוח.

אילת י"ע הנעשה תאורה של פרויקט כל עבור .4 הכלכלית   באישור יחויב ספק , החברה 

 י. "של מת  20 לתקן אמהלהת בדיקה תעודת של ותיקוף
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 טופס אישור הספקת גופי תאורה
 

מצורף לכל משלוח דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור לכל פרויקט בצרוף מסמכי נוהל בדיקה  
 ובקרה המלווה את הספקת הגופים וטופס אחריות.

 
 .......... תאריך : ..................................................................................שם העבודה : 

 שם הקבלן הראשי:........................................................................ 
 .................... שם קבלן החשמל  :..................................................

 ...................................... שם הספק/נציג היצרן :..........................
 

 הטופס יוגש ממולא עם  דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור. 
 הערות:

 כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.
 המסמכים הנדרשים.יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל 

 
 הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.

 רות:הע
 כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.

 יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הנדרשים.
 

למילוי ע"י הספק   הנתון הנבדק
 הערות

הערות למילוי המפקח/   ות
 המתכנן

    תאורהדגם גופי 

    תוצרת
  הספק גוף התאורה           

(W) 
   

        לגוף        LEDכמות 
 )יח'( 

   

 זרם עבודה                     
mA)  ) 

   

  -תפוקת אור מרבית ב
XXX mA 

 לפי דרישת התכנון

   

 כמות גופים בתכנות עוצמת אור מופחתת .
התכנות יבוצע ע"י הספק      (W)  הספק גוף התאורה           

המפעל, יש לסמן על גבי הגוף 
- את התפוקה בסימון בר

 קיימא. 

   לגוף             )יח'(  LEDות כמ
   (  (mA זרם עבודה                     

  XXX mA  -תפוקת אור מרבית ב
 לפי דרישת התכנון

  

  3000 (K ) טמפ' צבע  האור              

טמפרטורת הצבע של הנורות 
,  3000Kתהיה עד 

מרבי )פיק( של    ערך עם
הקרינה בתחום הכחול של  

,של  nm 420 - 500הספקטרום,
מהעוצמה המרבית   45%עד 

הנפלטת, )ניתנן    )פיק(
 הפשרות(. 

מס'  מסמכים מצורפים להספקה 
 מסמך

 הערות 

COC  -   הצהרת יצרן לעמידה בתקנים
. הצערת  ובדרישות כמפורט בנספח א

היצרן/הספק להתאמת גוף התאורה  
מסופקים על ידו לעמידה בתקנים  

 ובדרישות כמפורט. 

במסגרת אישור דגם הגוף   
יש להציג את כל  

כמפורט    המסמכים
 בנספח המצ"ב . 

 

   DALI בקרה לוויסות עוצמת האור
תא מקור   - דרגת אטימות תא ציוד  

 אור.
IP 65     
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)הארקה   הגנה  /בידוד   Iשיטת 
 ( IIכפול 

   

 הגנה בפני מתחי יתר  
 

 - כלול בגוף
10 KV/  KA10 
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 עקומות פוטומטריות טופס אישור לגבי אימות -נספח ג'
 ( המצורף להליך מקדים להסמכה( (LED)יש לצרף טופס זה לכל דגם גו"ת  

 
 

 שם הספק/יבואן/יצרן :
 

 

 
 דגם גוף התאורה:

 

 

 
 תוצרת:

 

 

 
כמפורט בטבלה ומותאם לעקומות הפוטומטריות כרשום  K  3000עם גוון  LEDמיועד לנורות 

 בטבלה, להלן :
 

 שטף האור עבור  מס"ד 
K   טמפרטורת הצבע

 (lmהמסופק  )

הספק חשמלי כולל   
(W) 

 

 שם קובץ פוטומטרי 
 

    

    

    

    

 
 הריני מאשר בזאת : 

 כי כל העקומות הפוטומטריות לדגמי גופי התאורה שהוגשו על ידי הן כקובץ מחשב והן כפלט 
ים נכונה את  הוכנו ו/או נבדקו ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת ואכן משקפ  I-TABLEבפורמט  

 הנתונים הפוטומטריים של גופי התאורה שהוגשו להסמכה.
 

 _______________________שם מורשה חתימה כנציג הספק/יצרן/יבואן : _____
 

 חותמת/ וחתימת הספק/יצרן/יבואן :  ___________         תאריך : _____________ 
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 הזנת חשמל למתקן חשמל והתאורה .ז

 לוחות חשמל ראשיים.  3ה יוזן כמתואר בתוכניות מ מתקן החשמל והתאור  
 תאור לוחות החשמל. 

הלוח יבוצע ע"י יצרן בעל אישור משרד הביטחון, ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. הלוח   
 אשר יסופק ע"י הקבלן יהיה כמתואר בתוכנית.  

ביצוע    היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת 
 הלוח, וישנה את התוכניות לפי דרישת המתכנן ללא תוספת מחיר. 

הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של המזמין, ודרישות   
 חברת חשמל מחלקת חל"ב. 

הקבלן יזמין את המתכנן והמזמין לבדוק את הלוח במפעל היצור, יתאים ויבצע את כל   
 יסיע בכל הנדרש לחיבור הלוח. דרישות חברת חשמל ו

מוגן    ומאושר,  מתאים  בגודל  יהיה  מתאי    IP65מים  הלוח  בנוי  חוץ,  להתקנת  מתאים 
ו/או מפח מגלוון צבוע בצבע אפוקסי בתנור מורכב על    DIN  92634פוליאסטר משוריין לפי תקן   

  יסוד בטון.  
ן עבור לוח הזנות החשמל ארונות: ארון עבור מוני ח"ח, ארו  2- הלוח הראשי יהיה מחולק ל 

 דים עם דלתות. חלקים נפר 2-והתאורה למסוף. כל ארון יהיה מ 
 לוחות המשנה יהיו מארון אחד עבור הזנות החשמל במסוף. 
 .FGIמילר  או ענבר -ארונות פח מגולוון  צבוע בתנור או מפוליאסטר יהיו מתוצרת ז'אן 
 גוון הצבע יקבע ע"י המזמין.  UVארונות הפוליאסטר יהיו צבועים בצבע הגנה נגד    
 ה מרחוק.הלוח יכלול הכנות וציוד למערכת הבקר 
לפי החלטת המפקח והמתכנן יכלול הלוח הכנות לדימר מרכזי ממוחשב וקבלים, או רק  

 מקום שמור עבורם. 
בשטח,   המתכנן  עם  יקבע  המדויק  המיקום  עקרוני,  בתוכניותינו  המסומן  הלוח  מיקום 

 על התאורה )מטעם המזמין(. המפקח  או הממונה 
 ת למפרט.מבנה הלוח יבוצע בהתאם לתוכניות המצורפו  
 בכל תא יותקן מנעול צילינדר מתוצרת רב בריח סטנדרט . 
 בתא ח"ח בלוח הראשי תותקן הכנה למנעול תליה שיסופק על ידי חברת החשמל.  
 צד.  תא ח"ח יהיה עם גב עץ, כולל קופסת הסתעפות שתותקן בחלק העליון ב 
הקופסה וחתך הכבל    בין קופסאות ההסתעפות למפסק הראשי יושחל כבל בצינור או תעלה, 

 במידות לפי גודל החיבור. 
כל הציוד בלוח יסומן בשלטי סנדוויץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים. הנוסח המדויק   

 לשילוט מפורט בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן. 
יצרן  חשמל יהיה בעל אישור מכון התקנים ותחת פיקוחו. בלוח החשמל  יביא ה   יצרן לוחות 

 מהשטח המנוצל. %30בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של  
בחתך    מנחושת  ישולט    4*50פס הארקה  מוליך  וכל  הפוליאסטר  בחלל ארגז  יותקן  מ"מ 

 במספר המעגל או מספר האלקטרודה. 
 ון עומסים בין הפאזות.לאחר גמר חיבור הלוח יש לבצע איז 
הציוד בלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת מגלוונת מאחורי פנלים מתפרקים עשויים   

 מחומר מבודד. 
ווסטינג האוז,    ABBמפ"ז ראשי יהיה עם מצמד וסליל הפסקה מתוצרת מרלן ג'רלן או   

קצר   יהי -קילו  56זרם  פסי הצבירה  מתכווננת.  אלקטרונית  הגנה  עם  לפחות  מעל  אמפר  בדרגה  ו 
 . המפסק הראשי

 המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים.  
אמפר מגושרים, יצרנים קלוקנר מולר, מרלן ג'רלן או  - קילו  10המאמ"תים יהיו לזרם קצר   

B.B.C  ,ישירות לפס הצבירה לפי העומס יד. כל מאמ"ת יחובר  נגיעת  נגד  , עם הגנה על המגעים 
מ"מ ופסי אפס והארקה    16התחתון. מהדקים לחוט    - הדקים בחלק  היציאות יהיו מחוברות למ ו

ו  25לחוטים   מ"מ המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל    35- מ"מ, 
 ,   טלמכניק, סימנס.   AC3 , B.B.C -סימונים. מגען ראשי בלוח בגודל לפי תכנית  באמפרים ב 

 יצרן העומד בעומס. מגען יהיה מאותו סוג  מפז' מקצר  
 מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל, דגם פקט עם ידית מצמד. 

 ידני.  .1
 מופסק.  .2
 הפעלה דרך בקר אנרגיה.  .3
 תא פוטו אלקטרי פלוס שעון במקביל.  .4

 שעות כדוגמת גרסיליין. 150 -שעון פיקוד עם רזרבה מכנית ל 
 גרסיליין עם עינית.  דגם DS053תא פוטו אלקטרי  
 ממסר חוסר מתח להפסקת המפסק הראשי בחוסר אפס בכניסה מח"ח. 
 פס להארקת יסוד. 
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. להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וח"ק  LEDעם נורת    IP  65גוף תאורה אטום מוגן מים   
לכל   הדלת.  בפתיחת  אוטומטית  להפעלה  מותקן  גבול  מפסק  גוף    80כולל  יותקן  לוח  חזית  ס"מ 

 אחד.תאורה 
 . HRCק"א עם הגנת  100 -ל B.B.Cאו  DEHNת מתח כדוגמת  הבטחה נגד פריצ 
הנחיות    לפי  להפעלתם  הדרושים  והחומרים  האביזרים  כל  והתקנה  הספקה  כולל  הלוח 

 היצרן, כל העבודות והאביזרים כלולים במחיר הסעיף. 
 ל. אספקת מסגרת ממתכת לפי התוכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוח החשמ 

 
 ות החשמלהערות לביצוע לוח 

 ראה הערות ועדכונים מסומנים על גבי תכנית חשמל של הלוח אשר יוגש  ע"י הקבלן  לאישור. 
 אחוז לפי המסומן בתכנית.  30פסי צבירה יהיו באורך הנדרש עם יתירות 

 כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב. 
 ה מודולרי. יותקן על מסילות ויהיכל הציוד 

 להתקין אנטיגרונים בגודל המתאים.  ביצוע יש לתאם עם המפקח. 
 מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים שונים. 

 בלי הורדה בחתך.  –חתך חוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל 
 כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים למהדקים.  יותקנו ממול הכניסות  מהדקים לחיבור כבלים

יותקנו בקופסה, המהדקים בתוך פרופיל חיזוק להרכבת מהדקים ופסי "אפס"    A250פסי צבירה  
חופשי    -ו למעבר  הדרושים  מרחקים  להבטיח  כדי  הדרוש  באורך  מבודדות  רגליות  על  "ארקה" 

 הלוח עם הערות ועדכונים. ראה תכנית של  – וחיבור נוח של מוליכים למהדקי כניסה
 "הארקה" יחובר לבורג נפרד.  - " ו0כל מוליך "

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –"הארקה"  -" ו 0חיבורים לפסי "
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  - CIהתקנת ציוד בתוך קופסאות 

 רים בודדים. התקנת מאמ"תים במסילות  תהיה יציבה עם סטופ
לא מגושרים.  יש למקם את פורקי    A50X1מאזים    4יש לבצע אבטחה ע"י    B+Cקי ברק מדגם  לפור

בהתאם יש למקם פסי צבירה ולבצע  מחיצה ביניהם    -נפרדת    3CIהברק בחלק עליון של קופסת  
 לשאר הציוד. 

 התקנת גוף תאורה בתוך הלוח ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  
 חזית הלוח. תאורה יותקן מעל  גוף  

  4.5תא חש אור )עין הפוטוצל( יותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר , יש להכין כבל באורך 
מ' בין מהדקים לתא חש אור. במידה והתא מותקן מחוץ ללוח מיקום של אנטיגרון עבור יציאת  

 הכבל הנ"ל יתואם עם המפקח.
" ופס  0( יש להמשיך פס "35X5נה )"הארקה" של קו הז" ו  0עבור חיבור גידים של פס "  

 מ"מ ע"י נעל כבל. 35מ"מ בכל פס לחיבור גידים קוטר  8ברגים בקוטר  2"הארקה" ולבצע 
 מ"מ לפחות. 50" ובין פסי "הארקה" יש לבצע בחוטים בקוטר 0גשרים בין פסי " 
 . קה מחוץ לקופסאותופס האר  CIיש לבצע שני גשרים בין פסי "הארקה" בתוך קופסאות  
בברגים עם אומים    CIרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות   

 ולא בברגי פח. 
 – השלטים יהיו שלטי "סנדביץ" מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת. נוסח שלטים   

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק. 
 ה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. רא  –רגלי מהדקים ס 
 יהיו כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.  
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  –סכמות כח ופיקוד  
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  –ציוד בלוח  

 פח הארקה . וכן לבצע שני גשרים בין פח העבודה של הלוח ו
 .IP –  65 -ן עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ ארו 
 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם ע"י החומר המתאים. 
לפני התחלת    ללוחות  ציוד  ורשימת  יצור  לאישור המפקח והמתכנן תוכניות  יגיש  הקבלן 

הקופסאו בתוך  הציוד  התקנת  פירטי  את  ויתאם  קוביצוע  מבנה  התקנת  ביצוע  ת,  פרט  פסאות, 
 מעברים וכניסות כבלים ומוליכים ללוח וכו' כדי למנוע כפילות העבודה. 

 במרכזיה יותקנו רכיבים של מערכת הבקרה לפי התכנית, הכוללים: 
 

,  המדידה תהיה לפי  יחידה המחיר כולל את כל הנאמר במפרט  אופני מדידה ותכולת המחירים
בות עם רגלים מפוליאסטר משוריין, תא חברת החשמל, ישור  רבות ארונות ותושהטכני ובתוכניות, ל

שטח והכנת משטח מצעים, יסוד/תעלה בטון עם הארקת יסוד, ברזילי זיון מסגרות עיגון לארונות  
ושרוולים, ציוד  חשמל, חיבורים פלטות, פסי צבירה, מהדקים, שילוט, הארקות, תאום עם חברת  

כנות למערכת שליטה מרחוק, כולל כל  החומרים   וציוד   ודק חברת חשמל, החשמל, לרבות בדיקת ב 
 עזר הנדרש  להפעלת המתקן בהתאם לתוכניות.  

של   בהנחה  דקל  מחירון  לפי  יהיה  בתכניות  כלול  שלא  נוסף  פריט  כול  עבור   אחוז.   10התשלום 
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 מפרט טכני מיוחד לציוד ומערכת הפדסטלים.  .ח

או ש"איכות    Gigieffeאו    ROLEC  ,SEIJSENERאילו בלבד:  יהיו מתוצרת חברות    הפדסטלים
    וערך.

 מבנה מחומר מתכתי פלב"מ עמיד בתנאי סביבת ההתקנה )סביבה קורוזיבית     8.8.1
 ימית במגע עם מי ים(.  
 EN 62208לפי תקן   UVעמידות בקרינת   8.8.2

 IP 65/55רמת אטימות   8.8.3

   IK10עמידות בפני הלם מכאני   8.8.4

 EN 60439-1פאי לציוד מ.נ עמידה בתקן אירו  8.8.5

 בעל אישור מכון תקנים ישראלי או תקן אירופאי.   8.8.6

 . 50HZתדר  400V/230Vמתח עבודה   8.8.7

 מעלות צלסיוס )סביבה(. 50מעלות עד  -5עמידות בטמפ'    8.8.8

 כל הציוד מכוסה עם דלתות   8.8.9

שקעים    2בעל יכולת להתקנת שקעי חשמל חד פאזים ותלת פאזיים ) 8.8.10

 עם הגנות. 125A-63Aפדסטל( בגדלים  ל

 גמישות בהתקנת ציוד לפי הזמנה. 8.8.11

 ברזים לפדסטל(  2ברזי מים לחיבור לפני דרישה ) 8.8.12

 בראש הפדסטל לצורך התמצאות בחשיכה.  LEDתאורת  8.8.13

 . RFID יכולת מיתוג והפעלה בעזרת כרטיס זיהוי  8.8.14

  RFIDאו בקרבתו לצורך הזדהות בעזרת הכרטיס  חיישן על גבי הפדסטל 8.8.15

 קש )חשמל וגם מים(. והפעלת השירות המבו

שיטת העבודה של הפדסטלים תהיה ב"תשלום מראש", כלומר כל משתמש   8.8.16

רשום משלם מראש סכום כסף שנטען לחשבונו. בעת שימוש בשירותיי 

 הפדסטל החיוב יורד מתוך הסכום שנטען מראש. 

ינם מחוברים למחשב מרכזי ובעצם עובדים בשיטת  בשיטה זו הפדסטלים א
STAND ALONE . 

טלים יעוגנו לרציף ע"י ברגים מאותו החומר ממנו עשוי הרציף  הפדס 8.8.17

 וישתמשו בדיסקיות אוקולון לצורך הפרדה חשמלית.

 ממשק המשתמש יהיה בשפה העברית. 8.8.18

 :בקרה ושליטה במערכת הפדסטלים
מסוג   תהיה  הבקרה  כSTAND ALONEמערכת  לא  ,  הפדסטלים  כאשר  גם  לומר, 

 לקבל בהם שירות.מחוברים בתקשורת למחשב המרכזי ניתן 
, כלומר כרטיס/צ'יפ שנטען מראש ואיתו ניתן  PRE-PAYEDהתשלום יהיה בשיטת ה

 לשלם בעמדה.
 ממשק המשתמש יהיה בשפה העברית/אנגלית. 

פן ידני ללא  התשלום יהיה עבור טעינה חשמלית לסירות ואילו צריכת המים תהיה באו
 בקרה ממוחשבת.

מרכ בקרה  למערכת  יאספו  הצריכה  מערך  נתוני  על  ובקרה  סטטיסטיקה  לצורך  זית 
 התשלומים. 

 
 : כמויות ופירוט פדסטלים

הכמות בטבלה היא מינימלית וכולל את כל הנדרש במפרט ולהשלמת ההתקנה והחיבור  
 המכני והחשמלי. 
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 פדסטל/
pedestal 

Qכמות/
TY  רכיב component הספק 

כמות 
 אביזרים 

2x(3*63A) 1  מנתק בעומס disconnector 3x63A 2 

 Circuit breaker 3x63A 2 מא"מת   

 Contactor 3x63A 2 מגען   

 Socket+Interlock 3x63A 2 שקע+אינטרלוק  

 0.03A Residual current Relay 3x63A 2פחת   

 Command Relay   2 ממסרי פיקוד   

 energy meter   2 מונה אנרגיה   

 RF RF I/O   1כניסה ויציאה   

 RFID RFID reader   1קורא   

 Power Supply   1 ספק כח  

 LED LED Light   1גוף תאורה   

  

 Lock   1 מנעול 

 2   ברז מים

 פדסטל/
pedestal 

Qכמות/
TY  רכיב component הספק 

כמות 
 אביזרים 

2x(3*125) 1  מנתק בעומס disconnector 3x125A 2 

 Circuit breaker 1x16A 6 מא"מת   

 Contactor 1x125A 2 מגען   

 Socket+Interlock 3x125A 2 שקע+אינטרלוק  

 0.03A Residual current Relay 2x125A 2פחת   

 Command Relay   2 ממסרי פיקוד   

 energy meter   2 מונה אנרגיה   

 RF RF I/O   1כניסה ויציאה   

 RFID RFID reader   1קורא   

 Power Supply   1 ספק כח  

 LED LED Light   1גוף תאורה   

  

 Lock   1 מנעול 

 2   ברז מים



384 
 

 רצועת החוף אילת                                 

 

 
 אופני מדידה:

 מחיר עמדת הטעינה כולל: 
וחשמלי, חיבור תקשורת וחיבור מים , כיול והגדרה הספקה, הובלה התקנה וחיבור מכני  

מיגון   רמת  חיבורים,  לשני  חיבורים/פדסטל  עמדת  של  הניהול  תכולת IP65בתכנת   .

 דה לפי הטבלה המצורפת לעיל. העמ

 
 מערכת לניהול אנרגיה, ניתוח איכות חשמל מתקדם, מנייה והפקת חשבונות חשמל.  .ט

™ לנושא    ExpertPowerמערכת  מקיף  פתרון  מספקת  המערכת  וערך  ש"איכות  או 

מניית אנרגיה כולל חיוב, איכות   ניהול אנרגיה כולל בקרת נתונים, בקרת שיא ביקוש,

 חשמל ובקרת גנרטורים. 

לל מגוון של נתחים  ( . כוSaaS— Software as a  Serviceהמערכת זמינה כשירות מקוון )

™ מערכת  עם  את   ExpertPowerשבשילוב  לשפר  בכדי  וניתוח  מידע  שרותי  מספק 

 היעילות, האמינות והרווחיות של מערכת האנרגיה. 

ל ובכך המערכת מאפשרת  האינטרנט  דרך רשת  נתונים חשמליים מקיפים  לקבל  לקוח 

לות אנרגטית וחיסכון  לשלוט על מערכת החשמל שלו באופן מלא תוך ביצוע יזום של התייע

בעלויות צריכת החשמל. כל זאת, ללא צורך בתוכנה או בחומרה מיוחדות ומבלי להתפשר 

מכשירים המנוהלים באתר אחד, ומעלה    10,000-על יכולתו של השרת. עם איסוף מידע מ 

 פדסטל/
pedestal 

Qכמות/
TY  רכיב component הספק 

כמות 
 אביזרים 

1*(3x125) 
+ 

1*(3x63) 

2 

 disconnector 3x125A 1 מנתק בעומס 

 Circuit breaker 3x125A 1 מא"מת   

 Circuit breaker 3x125A 1 א"זמ  

 Contactor 3x125A 1 מגען   

 Socket+Interlock 3x125A 1 שקע+אינטרלוק  

 0.03A Residual current Relay 3x125A 1פחת   

 disconnector 3x63A 1 בעומס מנתק  

 Circuit breaker 3x63A 1 מא"מת  

 Circuit breaker 3x63A 1 מא"ז 

 Contactor 3x63A 1 מגען  

 Socket+Interlock 3x63A 1 שקע+אינטרלוק 

 0.03A Residual current Relay 2x63A 1פחת  

 Command Relay   2 ממסרי פיקוד   

 energy meter   2 אנרגיה מונה   

 RF RF I/O   1כניסה ויציאה   

 RFID RFID reader   1קורא   

 Power Supply   1 ספק כח  

 LED LED Light   1גוף תאורה   

 Lock   1 מנעול   

 2   ברז מים  
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מדובר בפתרון רב עוצמה בשוק ניהול האנרגיה. המבנה המודולארי של המערכת מאפשר 

 תקנים קטנים ולהרחיבם ככל שהעסק גדל.להתחיל עם מ

 יישומים 

 מדידה בזמן אמת ותצוגה היסטורית

 נתוני חשמל נמדדים  ▪
 נתוני שיא ביקוש  ▪
 Data logsרישום  ▪

 צריכת אנרגיה 

 אנרגיה נצרכת, אנרגיה מיוצרת וכללי מדידת  ▪
 מדידת צריכת אנרגיה בתעו"ז ▪

 איכות חשמל 

 רישום אירועי איכות חשמל עם חתימת זמן  ▪
 EN50160דוחות איכות חשמל לפי תקן  ▪
 ניתוח צורת גל מתח וזרם לכל אירוע  ▪

 חיובי משנה 

 הגדרות תעריף דינמיות  ▪
 חישובי עלות מדויקים  ▪
 הפקת חשבוניות חיוב חשמל  ▪

 ביקושדוחות 

 ביצוע חישוב שימוש וצריכת אנרגיה במתקנים של לקוחות משנה  ▪
 רביצוע הפעלת גנרטורים אוטומטית לפי דרישה או בהסד  ▪

 דוחות מתקדמים 

 ביצוע דוחות מתוזמנים  ▪
 ביצוע השוואות במספר מימדים ▪

 מאפשר שמירה, יצוא והדפסה של דוחות ונתונים נמדדים  ▪
  

 פירוט  –מערכת ההרשאות 
אות של מבוססת על הגדרת קבוצת מכשירים לאתר.  מכשיר יכול להיות ביותר מאתר  מערכת ההרש

ובתאם המשתמש  שם  ע"י  מזוהה  משתמש  מכך    אחד.  וכתוצאה  לאתר  גישה  מתאפשרת  לכך 
 למכשירים שבאתר. 

 ההרשאות במערכת הן: 

מערכת • ולגרוע  מנהל  להוסיף  אתר,  מנהלי  למנות  חדשים,  אתרים  ליצור  יכול   :

דרת דוחות מערכתיים, להוסיף ולגרוע מרכזות ומכשירים מהמערכת  משתמשים, הג

 ולבצע את כל הפעולות של מנהל אתר  . 

אתרים מהמכשירים שיש לו גישה אליהם, להוסיף מרכזות  -יכול ליצור תת   מנהל אתר •

שמות   שינוי  שלו,  מהאתרים  ומכשירים  מכרזות  לגרוע  שלו,  לאתרים  ומכשירים 
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וג התשאולים, לכפות על משתמש רגיל אתראות, להוסיף מכשירים, לכוון תדירות וס

יוכלו לראות, ולעשות גרפים שגם משתמשים אחרים באתר  כל מה שמשתמש    סוגי 

 רגיל יכול לעשות.  

:  מותר לו לצפות בכל המכשירים באתרים שאליו הוא מורשה, לשנות משתמש רגיל •

רפים עבורו בלבד ויצוא  ברירות מחדל  אישיות, אתראות עבורו בלבד, להוסיף סוגי ג

 מידע לאתרים שאליו הוא מורשה לגשת. 

 
ל הרשאה לגשת למידע מאתר מסוים, לא  כפועל יוצא מהתהליך שתואר לעיל, משתמש שלא קיב

יכול לגשת למכשירים מהאתר הנ"ל, ולא לראותם. אם אין לא זכויות מעבר למשתמש רגיל, ניתן  
 שות. לראות נתונים אבל לא לשנות או להוסיף בק

 
אם למשתמש יש כלפי מכשיר מסוים שני סוגי הרשאות )דרך שני אתרים(, ההרשאה הגבוהה יותר  

 תחול. 
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:מערכות שאיבת ביוב
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