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 תוכן עניינים 

 

 רשימת תכניות  1 -נספח ד 

 מטעם הקבלן בקרת איכות והבטחת איכות  2-נספח ד 

 בטיחות  3-נספח ד 

 ותוכניות עדות ספר מתקן   4-נספח ד 

 דו"ח קרקע  5-נספח ד 

 הגנה מקורוזיה     Aנספח  

 לוח ניכויים   Bנספח  

 הפעלה ותחזוקה    Cנספח 
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 קנ"מ שם תוכנית  מס' תכנית 
תאריך  
 עדכון

 אדריכלות 

        

 פיתוח חוף צפוני )מקטע מערבי + אום רשרש(  - Aמבנה 

A 1.01a 11.11.2020 1:500 תכנית פיתוח כללית 

A 1.01b 11.11.2020 1:500 תכנית פיתוח כללית 

A 1.02a 11.11.2020 1:250 קיסוס -תכנית פיתוח חלק א 

A 1.02b 11.11.2020 1:250 ציון  -תכנית פיתוח חלק ב 

A 1.02c  11.11.2020 1:250 ביץ 9 -פיתוח חלק גתכנית 

A 1.02d 11.11.2020 1:250 נפטון  -תכנית פיתוח חלק ד 

A 1.02e 11.11.2020 1:250 ממן  -תכנית פיתוח חלק ה 

A 1.02f 11.11.2020 1:250 חנניה  -תכנית פיתוח חלק ו 

A 1.03  11.11.2020 1:250 תכנית הריסה כללית 

A 1.04  11.11.2020 1:1000 תכנית ריצוף 

A 1.05 '11.11.2020 1:100 נפטון -מתחם משחקים ניין ביץ 

A1.7a  25.10.2020 1:250 1תכנית צמחיה מקטע 

A1.7b  25.10.2020 1:250 2תכנית צמחיה מקטע 

A1.8a  25.10.2020 1:250 1תכנית השקיה מקטע 

A1.8b  25.10.2020 1:250 2תכנית השקיה מקטע 

A1.9a  25.10.2020 1:250 1תכנית שרוולי השקיה מקטע 

A1.9b  25.10.2020 1:250 2תכנית שרוולי השקיה מקטע 

A 2.01a  11.11.2020 1:100 חתכים כלליים חלק א 

 

 1-דספח נ

 רשימת התכניות
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 קנ"מ שם תוכנית  מס' תכנית 
תאריך  
 עדכון

A 2.01b  11.11.2020 1:100 חתכים כלליים חלק ב 

A 2.01c  11.11.2020 1:100 חתכים כלליים חלק ג 

 פיתוח חוף אלמוג  - Bמבנה 

B 1.01 11.11.2020 1:500 תכנית פיתוח כללית 

B 1.02a 
גבול   -תכנית פיתוח חלק א

 שמורה עד אקווה ספורט 
1:250 11.11.2020 

B 1.02b 
אקווה  -תכנית פיתוח חלק ב

 ספורט עד מיקונוס
1:250 11.11.2020 

B 1.03  11.11.2020 1:500 תכנית הריסה כללית 

B 1.04   11.11.2020 1:500 תכנית ריצוף 

B1.08a  29.10.2020 1:250 1תכנית צמחיה מקטע 

B1.08b  29.10.2020 1:250 2תכנית צמחיה מקטע 

B1.09a  29.10.2020 1:250 1תכנית השקיה מקטע 

B1.09b  29.10.2020 1:250 2תכנית השקיה מקטע 

B1.10a  29.10.2020 1:250 1שרוולי השקיה מקטע תכנית 

B1.10b  29.10.2020 1:250 2תכנית שרוולי השקיה מקטע 

B 2.01a   11.11.2020 1:100 1חתכים כלליים גיליון 

 פיתוח חופי עין סוף דרום  - Cמבנה 

C 1.01.04  11.11.2020 1:250 תכנית פיתוח חוף המגדלור 

C 1.02  11.11.2020 1:500 תכנית הריסה כללית 

C1. 7.01  25.10.2020 1:250 תכנית צמחיה חוף מגדלור 

C1. 8.01  25.10.2020 1:250 תכנית צמחיה חוף מגדלור 

C1. 9.01 
תכנית שרוולי השקיה חוף  

 מגדלור
1:250 25.10.2020 

C 2.01  11.11.2020 1:50 1 -חתכים כלליים 

C 3.01  11.11.2020 1:100 פרישת גדר 
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 קנ"מ שם תוכנית  מס' תכנית 
תאריך  
 עדכון

 פרטים ומתחמים - Eמבנה 

E 0.00  11.11.2020 - רשימת תגמירים ופרטים 

E 1.01   05.01.2021 משתנה  חוברת פרטי ריצוף 

1.02 E  13.01.2021 משתנה  חוברת פרטי פיתוח 

E 1.03  11.11.2020 משתנה  חוברת פרטי ריהוט 

E 2.00  11.11.2020 משתנה  פרטי מקלחות 

E 3.00  11.11.2020 משתנה  חוברת מתחמי שירותים 

E 4.11  11.11.2020 משתנה  סוכת מציל טיפוס א 

E 4.21  11.11.2020 משתנה  סוכת מציל טיפוס ב 

 מתחם אב טיפוס

EXM-E5.01 27.12.2020 1:100 תכנית אב טיפוס 

EXM-D  27.12.2020 - תגמיריםרשימת 

 
  

   

 קונסטרוקציה 

 חופים צפוניים 

1712-N-GEO-1  25.01.2021 1:250 1תכנית תבניות חופים צפוניים מקטע 

1712-N-GEO-2  25.01.2021 1:250 2תכנית תבניות חופים צפוניים מקטע 

1712-GEN-DET-N-
DF 

  -פרטי ריצוף וחיפוי  -פרטים טיפוסיים 
 צפוניים חופים 

1:25 03.01.2021 

1712-GEN-DET-N-
DL 

חופים   -פרטי פיתוח  -פרטים טיפוסיים 
 צפוניים 

1:25 03.01.2021 

1712-N-SEC   17.11.2020 1:50 חתכים חופים צפוניים 

 חוף אלמוג

1712-AL-GEO 04.01.2021 1:250 תכנית תבניות חוף אלמוג 

1712-AL-PIER 25.01.2021 1:50 תכנית מזח חוף אלמוג 

1712-AL-SEC  04.01.2021 1:50 חתכים חוף אלמוג 

1712-GEN-DET-
AL-DF 

  -פרטי ריצוף וחיפוי  -פרטים טיפוסיים 
 חוף אלמוג 

1:25 04.01.2021 

1712-GEN-DET-
AL-DL 

חוף   -פרטי פיתוח  -פרטים טיפוסיים 
 אלמוג

1:25 04.01.2021 

 חוף המגדלור )חופים דרומיים( 

1712-S-GEO 25.01.2021 1:250 תכנית תבניות חוף המגדלור 
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1712-S-SEC  03.01.2021 1:50 חתך חוף המגדלור 

1712-GEN-DET-S 
  -פרטי ריצוף וחיפוי  -פרטים טיפוסיים 

 חוף מגדלור 
1:25 03.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קנ"מ שם תוכנית  מס' תכנית 
תאריך  
 עדכון

 סטנדרטיים, חוזרים אלמנטים  -כללי 

1712-GEN-DET-DLS 
  -פרטים טיפוסיים 

פרטי פיתוח  
 סטנדרטיים

1:25 25.01.2021 

1712-GEN-DET-FOU 
  -פרטים טיפוסיים 

 פרט כלונס
1:25 25.01.2021 

 הקמת אב טיפוס לבדיקת פרטי תכנון

1712-EXM-GEO  22.12.2020 1:100 תכנית תבניות 

1712-EXM-DET-DF 
  -פרטים טיפוסיים 

 פרטי ריצוף וחיפוי 
1:25 30.09.2020 

1712-EXM-DET-DL 
  -פרטים טיפוסיים 

 פרטי פיתוח 
1:25 22.12.2020 

1712-EXM-DET-DLS 
  -פרטים טיפוסיים 

פרטי פיתוח  
 סטנדרטיים

1:25 22.12.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 ותאורה  חשמל 
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EECC-EL/ ALMOG -DD-63-701_02  תכנון תשתיות
 גליון-חשמל ותאורה

01 

1:250 04.01.21 
  

EECC-EL/ ALMOG -DD-63-702_02  תכנון תשתיות
גליון -חשמל ותאורה

02 

1:250 04.01.21 
  

EECC-EL/TL LIFEGUARD-DD-63-
703_00 

חשמל –סוכת מציל 
0ותאורה קומה   

 03גליון 

1:250 10.11.20 

EECC-EL/TL LIFEGUARD-DD-63-
704_00 

חשמל –סוכת מציל 
1ותאוה קומה   

 04גליון 

1:250 10.11.20 

EECC-M/ ALMOG -DD-63-711_01   תכנית תשתית
 01גליון -מצלמות

1:250 14.12.20 

EECC-M/ ALMOG -DD-63-712_01   תכנית תשתית
 02גליון -מצלמות

1:250 14.12.20 

EECC-EL/ NORTH -DD-63-721_02  תכנון תשתיות
 גליון-חשמל ותאורה

01 

1:250 04.01.21 

EECC-EL/ NORTH -DD-63-722_02  תכנון תשתיות
גליון -חשמל ותאורה

02 

1:250 04.01.21 

EECC-M/ NORTH -DD-63-731_01   תכנית תשתית
 01גליון -מצלמות

1:250 13.12.20 

EECC-M/ NORTH -DD-63-732_01  תשתית  תכנית
 02גליון -מצלמות

1:250 13.12.20 

EECC-EL/ TOILET -DD-63-741_00 תכנון חשמל 
שירותים  –ותאורה 

 מתחם קיסוסקי
 01גליון 

1:250 10.11.20 

EECC-EL/ TOILET -DD-63-742_00 תכנון חשמל 
שירותים  –ותאורה 

 משטרת התיירות
02גליון   

1:250 10.11.20 

EECC-EL/ TOILET -DD-63-743_00 תכנון חשמל 
שירותים  –ותאורה 

 חוף אלמוג 
03גליון   

1:250 10.11.20 

EECC-PR-DD-63-751_00   חוברת פרטים –
01גליון  

 10.11.20 ללא 

EECC-PR-DD-63-752_00   חוברת פרטים –
02גליון   

 10.11.20 ללא 
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 מים וביוב 

 תאריך  קנה מידה  תיאור התוכנית  תכנית מס' 

   חוף אלמוג   1פרויקט 

 4.01.21 1:250 חוף אלמוג מערכות מים וביוב     63-501-00

   חופיים צפוניים    2פרויקט 

 4.01.21 1:250 מול הים   – חוף צפוני  63-512-00

 4.01.21 1:250 חוף ציון   –חוף  צפוני  63-513-00

 4.01.21 1:250 נפטון  –חוף צפוני   63-514-00

 4.01.21 1:250 חוף חנניה   –חוף צפוני   63-515-00

 5.10.20 1:50 חוף קיסוסקי    -  1-2מקלחות  –תחנת שאיבה  63-600-00

 6.12.20 1:50 חוף ציון   - 3תחנת שאיבה מקלחת  63-601-00

   5.10.20 1:50 חוף חנניה  -  9תחנת שאיבה מקלחת  63-602-00

   חוף מגדלור   3פרויקט  

   5.10.20 1:250 מערכת מים  –חוף מגדלור  63-520-00

   פרטים סטנדרטים מיוחדים  

 8.11.20  תחנת שאיבה למי מקלחות חוף  600

A   30.06.20  פרט שוחת הפרדת חול 

B   30.06.20  שוחה הפרדת חול  – מערך מקלחת חוף 

C  25.12.20  חיבור למע' הביוב העירונית  – מערך מקלחת חוף 

D  22.10.20  סיפון  -שוחת מגוף חשמלי 

E 24.09.20  שוחת מגוף חשמלי עם סיפון    פרט   

F   14.10.18  בשוחה  אינץ'  1חיבור צרכן בקוטר 

   פרטים סטנדרטיים

   + גדרות  תעלות וקווי צינורות                         

   חתך טיפוסי  -תעלות לצינורות  500

   חפירה בכביש או מדרכה -רוחב תעלה  501

   עבודות חידוש הכביש מעל תעלת הצינור  504

   פרטים מערכת הביוב   

   ס"מ 125או   100שוחה טרומית בקוטר  520

   שוחה טרומית עם מפל חיצוני 521

   חיבור צינור סניקה לשוחת ביוב 

   התקנת מכסים לשוחת ביוב 524

   איטוביבהתקנת מחבר  530

   חיבור צינור סניקה לשוחת ביוב קיימת  

 

 תאריך  קנה מידה  תיאור התוכנית  תכנית מס' 

   משאבה למקלחת חוף 
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דגם   גרונפוס  תוצרת  משאבה 
SLV.65.65.30.2/51D 

  

   מ"מ מעבר חופשי  65משאבה עם מאיץ פתוח  

   מטר  19מק"ש ג.ה  10משאבה לספיקה של  

   הרץ   50וולט,   380כו"ס ,  4מנוע  

   אינץ'  6מפעיל חשמלי למגוף  

     Tyco BIFFI  ICON 2000 FO3 –שווה ערך  

   מפעיל רב סיבוב קומפקטי חד זאזי, הכולל את כל  

   המשתנים הדרושים להשגת בקרה יעילה מרחוק.  

של   בטיילת  וחום  מאווררת  בלתי  בשוחה  התקנה 
 אילת 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 קנ"מ שם תוכנית  מס' תכנית 
תאריך  
 עדכון

 מתקני תברואה 
 פיתוח חוף צפוני )מקטע מערבי + אום רשרש(  - Aמבנה 

63-500-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

 תנוחה כללית 
1:1000 12.11.20 

63-501-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

  -תנוחה כללית 
 1-גיליון 

1:250 12.11.20 

63-502-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

  -תנוחה כללית 
 2-גיליון 

1:250 12.11.20 

63-503-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

  -תנוחה כללית 
 3-גיליון 

1:250 12.11.20 

63-504-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

  -תנוחה כללית 
 4-גיליון 

1:250 12.11.20 

63-505-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

  -תנוחה כללית 
 5-גיליון 

1:250 12.11.20 

63-510-00  -1216 
 שרותים חוף צפוני 

 מערכות מים  
1:50 17.12.20 
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63-511-00  -1216 
 שרותים חוף צפוני 

מערכות שפכים   
 ודלוחין 

1:50 17.12.20 

 פיתוח חוף אלמוג  - Bמבנה 

63-520-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

 תנוחה כללית 
1:1000 12.11.20 

63-521-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

  -תנוחה כללית 
 1-גיליון 

1:250 16.11.20 

63-522-00  -1216 
 מערכות מים וביוב  

  -תנוחה כללית 
 2-גיליון 

1:250 16.11.20 

63-530-00  -1216 
 שרותים 

 מערכות מים וביוב
1:50 21.12.20 

 פרטים  -כללי 

63-581-00  -1216 
 פרטי ביצוע  

 מערכות מים וביוב  
1:50 06.01.21 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 מערכת חשמל ופו"ב
     

 שם תוכנית  מס' תכנית 
מידות  
 גיליון

 מהדורה 
 תאריך עדכון 

 מערכת חשמל ופו"ב, חוף אלמוג 
         

 EA1 3185-08שוחת מגוף מקלחת חוף דרומית 

08/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי. –  
420X297 

01 
10.11.2020 

08/0070-3185  

חד קווי, שדה הזנות –לוח חשמל 
Vפיקוד  ופיקוד משותף  24 . 24v 

DC 
420X297 

01 

10.11.2020 

08/0074-3185  
עקרוני  פרט פיקוד  –לוח חשמל 

הפעלה מבקר. –מגוף חשמלי  –  
420X297 

01 
10.11.2020 
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08/0080-3185 תרשים   –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

08/0081-3185 חיווט כניסות    -לוח חשמל  
 דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

08/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

08/1001-3185 שוחת מגוף  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

841X594 01 
10.11.2020 

08/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

594X841 01 
10.11.2020 

08/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

3185-09 EA2  שוחת מגוף מקלחת חוף מרכזית  
 

09/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

09/0070-3185  

חד קווי, שדה הזנות –לוח חשמל 
Vפיקוד  ופיקוד משותף  24 . 24v 

DC 
420X297 

01 

10.11.2020 

09/0074-3185  
פרט פיקוד עקרוני   –לוח חשמל 

הפעלה מבקר. –מגוף חשמלי  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

09/0080-3185 תרשים   –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

09/0081-3185 חיווט כניסות    -לוח חשמל  
 דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

09/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

09/1001-3185 שוחת מגוף  –מתקן חשמל  
באתר. ותשתית צנרת   

841X594 01 
10.11.2020 

09/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

841X594 01 
10.11.2020 

09/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

3185-10 EA3 שוחת מגוף מקלחת חוף צפונית  

10/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

10/0070-3185  

חד קווי, שדה הזנות –לוח חשמל 
Vפיקוד  ופיקוד משותף  24 . 24v 

DC 
420X297 

01 

10.11.2020 

 שם תוכנית  מס' תכנית 
מידות  
 גיליון

 מהדורה 
 תאריך עדכון 

10/0074-3185  
עקרוני  פרט פיקוד  –לוח חשמל 

הפעלה מבקר. –מגוף חשמלי  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

10/0080-3185 תרשים   –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

10/0081-3185 חיווט כניסות    -לוח חשמל  
 דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

10/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

10/1001-3185 שוחת מגוף  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

841X594 01 
10.11.2020 
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10/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

841X594 01 
10.11.2020 

10/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

 מערכת חשמל ופו"ב, חופיים צפוניים 
01-3185    ES1 -2תחנת שאיבה מקלחת חוף     

01/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

01/0010-3185  
סרגל   –תא ראשי  –לוח חשמל 

 מהדקים לבקרה.
420X297 

01 
10.11.2020 

01/0011-3185  
  – 1לוח חשמל תא משאבה 

 DC  V24פיקוד 
420X297 

01 
10.11.2020 

01/0012-3185   – 1לוח חשמל תא משאבה  
 AC  V230פיקוד 

420X297 01 
10.11.2020 

01/0013-3185   – 1תא משאבה   –לוח חשמל  
 סרגל מהדקים לבקרה.

420X297 01 
10.11.2020 

01/0014-3185  
.  1,2תא משאבה   –לוח חשמל 

 טבלת ממסרים, נוריות ומהדקים. 
420X297 

01 
10.11.2020 

-3185
1/0070/10  

חד קווי   –תא בקר  –לוח חשמל 
 V24ושדה הזנות פיקוד 

420X297 
01 

10.11.2020 

-3185
1/0070/20  

חד קווי   –תא בקר  –לוח חשמל 
 V24ושדה הזנות פיקוד 

420X297 
01 

10.11.2020 

01/0071-3185   –פיקוד משותף  –לוח חשמל  
24v DC . 

420X297 01 10.11.2020 

01/0080-3185 תרשים  –תא בקר  –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

01/0081-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות ויציאות דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

01/0082-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

01/0083-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
המשך. –כניסות דיסקרטיות   

420X297 01 
10.11.2020 

01/0086-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות אנלוגיות.

420X297 01 
10.11.2020 

01/0096-3185  420X297 01 10.11.2020 רשימת כבלים. 

01/0097-3185  420X297 01 10.11.2020 רשימת כבלים. 

01/0102-3185  420X297 01 10.11.2020 תרשים הידראולי עקרוני.  

01/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

 

 

 שם תוכנית  מס' תכנית 
מידות  
 גיליון

תאריך   מהדורה 
 עדכון

01/1001-3185 שאיבה תחנת  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

1188X841 01 
10.11.2020 

01/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

594X841 01 
10.11.2020 
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01/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

01/3004-3185 סולמות  –פרטים   –מתקן חשמל  
 כבלים.

420X297 01 
10.11.2020 

01/3005-3185 פרט יחידות  –מתקן חשמל  
 חיבור קיר חשמל.

420X297 01 
10.11.2020 

01/3006-3185 מקרא והערות. –מתקן חשמל    420X297 01 10.11.2020 

01/3007-3185 פרט יסוד לבריכה  –מתקן חשמל  
פרטים.   –חפירה   

420X297 01 
10.11.2020 

02-3185 ES3  3מקלחת חוף תחנת שאיבה   

02/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

02/0010-3185  
סרגל   –תא ראשי  –לוח חשמל 

 מהדקים לבקרה.
420X297 

01 
10.11.2020 

02/0011-3185  
  – 1לוח חשמל תא משאבה 

 DC   V24פיקוד 
420X297 

01 
10.11.2020 

02/0012-3185   – 1לוח חשמל תא משאבה  
 AC  V230פיקוד  

420X297 01 
10.11.2020 

02/0013-3185   – 1תא משאבה   –לוח חשמל  
 סרגל מהדקים לבקרה.

420X297 01 
10.11.2020 

02/0014-3185  
.  1,2תא משאבה   –לוח חשמל 

 טבלת ממסרים, נוריות ומהדקים. 
420X297 

01 
10.11.2020 

-3185
2/0070/10  

חד קווי   –תא בקר  –לוח חשמל 
Vושדה הזנות פיקוד  24 .  

420X297 
01 

10.11.2020 

-3185
2/0070/20  

חד קווי   –תא בקר  –לוח חשמל 
Vושדה הזנות פיקוד  24 .  

420X297 
01 

10.11.2020 

–פיקוד משותף  –לוח חשמל  3185-02/0071 . 
24v DC  

297X420 01 10.11.2020 

02/0080-3185 תרשים  –תא בקר  –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

02/0081-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות ויציאות דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

02/0082-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

02/0083-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
המשך. –כניסות דיסקרטיות   

420X297 01 
10.11.2020 

02/0086-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות אנלוגיות.

420X297 01 
10.11.2020 

02/0096-3185  420X297 01 10.11.2020 רשימת כבלים. 

02/0097-3185  420X297 01 10.11.2020 רשימת כבלים. 

02/0102-3185  420X297 01 10.11.2020 תרשים הידראולי עקרוני.  
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 שם תוכנית  מס' תכנית 
מידות  
 גיליון

תאריך   מהדורה 
 עדכון

02/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

02/1001-3185 תחנת שאיבה  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

1188X841 01 
10.11.2020 

02/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

594X841 01 
10.11.2020 

02/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

02/3004-3185 סולמות  –פרטים   –מתקן חשמל  
 כבלים.

420X297 01 
10.11.2020 

02/3005-3185 יחידות פרט  –מתקן חשמל  
 חיבור קיר חשמל.

420X297 01 
10.11.2020 

02/3006-3185 מקרא והערות. –מתקן חשמל    420X297 01 10.11.2020 

02/3007-3185 פרט יסוד לבריכה  –מתקן חשמל  
פרטים.   –חפירה   

420X297 01 
10.11.2020 

3185-03 EN9  9תחנת שאיבה מקלחת חוף   

03/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

03/0010-3185  
סרגל   –תא ראשי  –לוח חשמל 

 מהדקים לבקרה.
420X297 

01 
10.11.2020 

03/0011-3185  
  – 1לוח חשמל תא משאבה 

 DC   V24פיקוד 
420X297 

01 
10.11.2020 

03/0012-3185   – 1לוח חשמל תא משאבה  
 AC  V230פיקוד  

420X297 01 
10.11.2020 

03/0013-3185   – 1תא משאבה   –לוח חשמל  
 סרגל מהדקים לבקרה.

420X297 01 
10.11.2020 

03/0014-3185  
.  1,2תא משאבה   –לוח חשמל 

 טבלת ממסרים, נוריות ומהדקים. 
420X297 

01 
10.11.2020 

-3185
3/0070/10  

חד קווי   –תא בקר  –לוח חשמל 
 V24ושדה הזנות פיקוד 

420X297 
01 

10.11.2020 

-3185
3/0070/20  

חד קווי   –תא בקר  –לוח חשמל 
 V24ושדה הזנות פיקוד 

420X297 
01 

10.11.2020 

03/0071-3185   –פיקוד משותף  –לוח חשמל  
24v DC . 

420X297 01 10.11.2020 

03/0080-3185 תרשים  –תא בקר  –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

03/0081-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות ויציאות דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

03/0082-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

03/0083-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
המשך. –כניסות דיסקרטיות   

420X297 01 
10.11.2020 

03/0086-3185 חיווט   –תא בקר   -לוח חשמל  
 כניסות אנלוגיות.

420X297 01 
10.11.2020 

03/0096-3185  420X297 01 10.11.2020 רשימת כבלים. 
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03/0097-3185  420X297 01 10.11.2020 רשימת כבלים. 

03/0102-3185  420X297 01 10.11.2020 תרשים הידראולי עקרוני.  

 

 

 

 

 שם תוכנית  מס' תכנית 
מידות  
 גיליון

תאריך   מהדורה 
 עדכון

03/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

03/1001-3185 תחנת שאיבה  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

1188X841 01 
10.11.2020 

03/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

594X841 01 
10.11.2020 

03/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

03/3004-3185 סולמות  –פרטים   –מתקן חשמל  
 כבלים.

420X297 01 
10.11.2020 

03/3005-3185 יחידות פרט  –מתקן חשמל  
 חיבור קיר חשמל.

420X297 01 
10.11.2020 

03/3006-3185 מקרא והערות. –מתקן חשמל    420X297 01 10.11.2020 

03/3007-3185 פרט יסוד לבריכה  –מתקן חשמל  
פרטים.   –חפירה   

420X297 01 
10.11.2020 

3185-04 EN4  4שוחת מגוף מקלחת חוף   

04/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

04/0070-3185  
חד קווי, שדה הזנות –לוח חשמל 

Vפיקוד   ופיקוד משותף   24 . 24v 
DC 

420X297 

01 
10.11.2020 

04/0074-3185  
פרט פיקוד עקרוני   –לוח חשמל 

הפעלה מבקר. –מגוף חשמלי  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

04/0080-3185 תרשים   –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

04/0081-3185 חיווט כניסות    -לוח חשמל  
 דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

04/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

04/1001-3185 שוחת מגוף  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

841X594 01 
10.11.2020 

04/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

594X841 01 
10.11.2020 

04/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297  
10.11.2020 

3185-05 EN5  5שוחת מגוף מקלחת חוף   

05/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 
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05/0070-3185  
חד קווי, שדה הזנות –לוח חשמל 

Vפיקוד   ופיקוד משותף   24 . 24v 
DC 

420X297 

01 
10.11.2020 

05/0074-3185  
פרט פיקוד עקרוני   –לוח חשמל 

הפעלה מבקר. –מגוף חשמלי  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

05/0080-3185  
תרשים   –לוח חשמל 

 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

05/0081-3185  
חיווט כניסות    -לוח חשמל 
 דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

05/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

05/1001-3185  
שוחת מגוף  –מתקן חשמל 

 ותשתית צנרת באתר. 

841X594 01 
10.11.2020 

 

 

 

 שם תוכנית  מס' תכנית 
מידות  
 גיליון

תאריך   מהדורה 
 עדכון

05/3001-3185  
הארקת יסוד  –מתקן חשמל 

 פרטים. 

841X594 01 
10.11.2020 

 
 

   
 

05/3003-3185  
פרט פס השוואת  –מתקן חשמל 
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

3185-06 EN8  8מקלחת חוף שוחת מגוף   

06/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

06/0070-3185  
חד קווי, שדה הזנות –לוח חשמל 

Vפיקוד   ופיקוד משותף   24 . 24v 
DC 

420X297 

01 
10.11.2020 

06/0074-3185  
פרט פיקוד עקרוני   –לוח חשמל 

מבקר.הפעלה   –מגוף חשמלי  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

06/0080-3185 תרשים   –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

06/0081-3185 חיווט כניסות    -לוח חשמל  
 דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

06/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

06/1001-3185 שוחת מגוף  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

841X594 01 
10.11.2020 

06/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

841X594 01 
10.11.2020 

06/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

3185-07 EN10  10שוחת מגוף מקלחת חוף   

07/0001-3185  
תרשים חד קוי כח   –לוח חשמל 

תא ראשי.  –  
420X297 

01 
10.11.2020 
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07/0070-3185  
חד קווי, שדה הזנות –לוח חשמל 

Vפיקוד   ופיקוד משותף   24 . 24v 
DC 

420X297 

01 
10.11.2020 

07/0074-3185  
פרט פיקוד עקרוני   –לוח חשמל 

הפעלה מבקר. –מגוף חשמלי  –  
420X297 

01 
10.11.2020 

07/0080-3185 תרשים   –לוח חשמל  
 קונפיגורציה. 

420X297 01 
10.11.2020 

07/0081-3185 חיווט כניסות    -לוח חשמל  
 דיסקרטיות. 

420X297 01 
10.11.2020 

07/0103-3185  420X297 01 10.11.2020 מקרא סמלים. 

07/1001-3185 שוחת מגוף  –מתקן חשמל  
 ותשתית צנרת באתר. 

841X594 01 
10.11.2020 

07/3001-3185 הארקת יסוד  –מתקן חשמל  
 פרטים. 

594X841 01 
10.11.2020 

07/3003-3185 פרט פס השוואת  –מתקן חשמל  
 פוטנציאלים. 

420X297 01 
10.11.2020 

 

  

 

  

 מרינה מסחרית שלב א'

 תאריך  קנה מידה  תיאור התוכנית  תכנית מס' 

 מים וביוב   

   25.01.1 1:250 מערכת מים וביוב שלב א'  –מרינה מסחרית  63-550-00

   מרינה מסחרית  –פרטים מיוחדים  

תוצרת   1 פרוסטלטית  מודל    KECOמשאבה 
900R  דגםM55   מק"ש   5.0, ספיקה 

  

   כיפה למשאבה פרלסלטית  2

עגלת שרות לשאיבת ביוב מסירות עם הפעלה   3
 אוטומטית מרחוק של תחנת השאיבה,  

   X7000  Aluminum Hose Cartמודל 

  

ההפעלה  4 עם  מהסירות  ביוב  שאיבה  עמדת 
מרחוק של תחנת השאיבה, כולל צינור גמיש  

 מטר.  20מ"מ באורך  40בקוטר 

REMOTE PUMPUNG CENTER  

  

לחיבור   5 מהיר  וחיבור  מגופים  צנרת  אביזרי 
 סירה למערכת יניקה 

  

    

 21.01.2021  אומדן תקציבי מוקדם   6750-17

 

 אדריכלות   
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0403D_PIT  21.01.21 1:250 מרינה מסחרית   

 

 הנדסה ימית 

 קנ"מ שם תוכנית  מס' תכנית 
תאריך  
 עדכון

EILAT MARINA OUTER-001  תנוחה כללית וחתך
 אופייני  

1:500 

26.01.21 

EILAT MARINA OUTER-002   תכנית ומיקום
 כלונסאות  

1:75 

26.01.21 

EILAT MARINA OUTER-003  תנוחה   - 2ו 1גשר
 כללית וחתכים 

1:50 
26.01.21 

EILAT_MARINA-005  תנוחה כללית וחתך
 אורך 

1:100 26.01.21 

EILAT_MARINA-005a 
- תנוחה כללית

זקפים, מגנים  
 ושרוולים לתשתיות 

1:100 26.01.21 

EILAT_MARINA-006   ראש כלונס ופלטת
 פרטים   -סיפון 

1:25 26.01.21 

EILAT_MARINA-007  תכנית  -ראש כלונס
    זיון

1:15 26.01.21 

EILAT_MARINA-007a   פלטת סיפון טרומית
 תכנית זיון   -

1:25 26.01.21 

EILAT_MARINA-010  תכנית   - 2ו 1גשר
    זיון

1:25 26.01.21 

BREAK WATER-01 
   תנוחה כללית

1:250 26.01.21 

BREAK WATER-02 
 חתכים 

1:125 26.01.21 

BREAK WATER-03 
 חתכים 

1:125 26.01.21 

 
 

  

 

 

 

 

 חשמל ותאורה   

1818-SPR-
EL-misharit-

A-250 

רציף שלב   –תכנית חשמל תאורה ותקשורת  
  א'

1:250 24.01.21   
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1818-SPR-
GR-misharit 

 25.01.21 משתנה  תכנית הארקה מזח מערבי, רציפים, תנוחה 

1818-SPR-
H03 

 25.01.21 משתנה    תכנית פרטים

1818-SPR-
H05 

 25.01.21 - סכמות לוחות חשמל ברציפים 

1818-SPR-
H06 

 25.01.21 משתנה    פרט עמוד תאורה
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 כללי  .1

מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י   .1.1

 מטעם המזמין   (Quality Assurance)הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות  

 .   , ככל שהמזמין יחליט להקים מערכת הבטחת איכות

בודות נשוא בכל הע (Quality Control)הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית  .1.2

מכרז/חוזה זה. מערך הבקרה יפעל לבקר, לבדוק, לאשר ולתעד את כל פעילויות הקבלן, 

 הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים. 

נתוני   .1.3 כל  ירוכזו  בה  רמדורנט(  במערכת  איכות  )מודול  מחשוב  מערכת  יספק  המזמין 

ניתוחם וכיו"ב. על הקבלן לעבוד באופן  רשימות תיוג, אי התאמות, תוצאות הבדיקות ו 

שוטף דרך מערכת זאת. אי שימוש יום יומי במערכת האיכות של המזמין תגרור הטלת 

 קנסות.  

דרישות האיכות מהקבלן, המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות גם לקבלן וגם  .1.4

יל מערכת לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. לצורך כך, הקבלן יפע

 בקרת איכות שתכלול גם את קבלני המשנה וכל ספקים.

 אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני המשנה שלו.  .1.5

המזמין תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת מערכת בקרת  .1.6

 רויקט. האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפ

צוות  .1.7 עם  ההתקשרות  באתר.  האיכות  בקרת  מנהל  ע"י  תתופעל  הפרויקט  מעבדת 

 . וועל חשבונ   ןהמזמי המעבדה תבוצע ע"י 

 

 תנאים וכוח אדם  –מערך בקרת האיכות  .2

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה, המבנה  .2.1

וקורות   האיכות  בקרת  מערך  של  התפקידים הארגוני  לאיוש  המועמדים  של  חיים 

השונים לביצוע עבודת בקרת האיכות בפרויקט. אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ"ל 

 יאפשר פסילת המציע על ידי המזמין. 

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות. מערך  .2.2

לפ או  לאשר  רשאי  יהיה  המזמין  מטעם  האיכות  לתפקידים הבטחת  מועמדים  סול 

 השונים המוזכרים לעיל בכל עת.  

של  .2.3 הביצוע  למערך  קשורה  שאינה  חיצונית  חברה  ע"י  תופעל  האיכות  בקרת  מערכת 

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.   7הקבלן ושלה ניסיון מוכח של 

 2-דנספח 

 בקרת איכות והבטחת איכות 
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ו    2.7.1מהנדסי בקרה בעלי ניסיון המפורטים בסעיפים    2מערך בקרת האיכות יכלול   .2.4

על  2.7.2 אחראי  יהיה  אשר  איכות  בקרת  מנהל  יעמוד  האיכות  בקרת  מערך  בראש   .

הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות  בפרויקט. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס 

שנים לפחות בתחום בקרת האיכות ובעל ניסיון בתחום הנדסה  5אזרחי בעל ניסיון של 

 שנים.  7אזרחית של לפחות 

ות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בפרויקט כמות אנשי בקרת האיכ  .2.5

ככל שידרשו   בעל ניסיון נדרש לעבודות לילהבכל שלבי הביצוע כולל תוספת כוח אדם  

עבודות לילה. כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל הבטחת האיכות מטעם 

 המזמין. 

תפקיד נוסף במערך העבודה של מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל   .2.6

 הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד. 

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדסי   2.5בהמשך לאמור בסעיף   .2.7

 בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:

בת .2.7.1 כולל  ופיתוח  עפר  עבודות  מערכות,  לתחום  אחראי  חום  מהנדס 

 ההידראוליקה והשפלת מים.

 מהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה.  .2.7.2

ניסיון של שלוש שנים לפחות  .2.8 בעלי  יהיה מהנדסים אזרחיים  מהנדסי בקרת האיכות 

 שנים  5בתחום בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות 

יפעיל הקבלן באמצעות ובשית .2.9 וף צוות בקרת האיכות צוותי  בתחומם הפעילות הנ"ל 

 מדידה בראשות מודד מוסמך.

בפרויקט  .2.10 וביצוע בקרת האיכות  בניהול  נוהלי האיכות,  בהכנת  העלויות הכרוכות  כל 

בגין   תשלום  תוספת  כל  יקבל  לא  והקבלן  הכמויות  שבכתב  היחידה  במחירי  כלולות 

 ביצוע עבודה זו.  

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.  .2.11

 

 לימוד הפרויקט .3

הנדרשים     3.1 המסמכים  כל  לקבלת  לדאוג  הפרויקט  של  האיכות  בקרת  מנהל  באחריות 

 מהמנהל לפני תחילת הביצוע.

על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים  3.2

 הבאים: 

 תיאור הכללי של הפרויקט  .3.1.1

 התוכניות )מכרז וביצוע(  .3.1.2

 המפרטים  .3.1.3

 הכמויות כתבי  .3.1.4

 הגורמים המעורבים  .3.1.5

 מבנה הארגוני של הפרויקט  .3.1.6

 חוזה עם המזמין  .3.1.7
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 מפרט בקרת איכות של המזמין  .3.1.8

 תכנית הבטחת איכות  .3.1.9

 

 תכנית בקרת איכות  .4

ביצוע  4.1 תחילת  לפני  מקרה  ובכל  עבודה  התחלת  צו  קבלת  מיום  ימים  שבועיים  תוך 

העבודות בפרויקט, יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין תכנית 

 בקרת איכות שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט.  

האיכות ועל סמך תכנית ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו בהתאם להנחיות הבטחת   4.2

 המסמכים הבאים: 

 החוזה הביצוע  .4.2.1

 דרישות ומפרטי האיכות של המזמין  .4.2.2

 מסמכי התכנון של הפרויקט, כולל תכניות, מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות  .4.2.3

 תקנים ומפרטים כלליים רלוונטיים  .4.2.4

 תכנית הבטחת האיכות  .4.2.5

 תכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים: 4.3

 של הפרויקט. תיאור כללי  .4.3.1

ויחסי   .4.3.2 הכפיפות  פרוט  כולל  בפרויקט  הקבלן  צוות  של  הארגוני  המערך  פרוט 

 הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט. 

 צוות בקרת האיכות  .4.3.3

 קבלני משנה כולל אנשי איכות .4.3.4

 מעבדות ומודדי הבקרה, כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה לפעילויות ולציוד  .4.3.5

 חומרים והאביזרים כולל אישור הספקים השונים תהליך אישור לכל ה  .4.3.6

 נקודות בדיקה ועצירה  .4.3.7

 נוהל מעקב וטיפול באי התאמות, כולל: .4.3.8

 התאמה - ייזום פתיחת אי .4.3.9

 פירוט דרגות חומרה  .4.3.10

 התאמה וריכוזים -טפסי אי .4.3.11

 התאמות חוזרות - התייחסות לאי .4.3.12

 הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות  .4.3.13

 אופן הדיווח   .4.3.14

 התאמות -איתיעוד   .4.3.15

 נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד.  .4.3.16

סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה שכבה / אלמנט /    -תכנית בדיקות לפרויקט   .4.3.17

 מוצר )פרוגראמת בדיקות(. 

 תכנית מדידות  .4.3.18

 ישיבות איכות  .4.3.19
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 ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות   .4.3.20

 נהלי ותהליכי העברת מידע  .4.3.21

 ת מסמכים ומידע  נהלי בקר .4.3.22

 ניתוח ועיבוד מידע  .4.3.23

 נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות  .4.3.24

 דיווחים ודו"חות  .4.3.25

 מבדקי איכות פנימיים  .4.3.26

 הכשרה והדרכה  .4.3.27

 תיעוד וניהול ריכוזי נתונים  .4.3.28

 בדיקות קבלה ומסירה  .4.3.29

 תיקי איכות לשלב המסירה  .4.3.30

 תכנית ותהליכי פיקוח עליון  .4.3.31

פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה .4.3.32 )מוקדמת, שוטפת, קבלה    נהלי איכות כולל 

 ומסירה( וטפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.

 סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.   4.4

 נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פעילות:

 מטרת הנוהל.  .4.4.1

 תפוצת הנוהל.  .4.4.2

 מסמכים ישימים.  .4.4.3

 הגדרות.  .4.4.4

 יישום השיטה:  .4.4.5

 מוקדמת. בקרה  .4.4.6

 ביצוע קטעי ניסוי.  .4.4.7

 בקרה בתהליך.  .4.4.8

 תכנית ניטור ובדיקה.  .4.4.9

הגורמים   .4.4.10 כולל  והבקרה,  העבודה  לשלבי  ועצירה  בדיקה  נקודות  פירוט 

 המשתתפים. 

 התאמה. - הגדרת סטיות מותרות / מה מהווה אי .4.4.11

 רשימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישורים, בדיקות, מדידות וכד'(.  .4.4.12

 סופיים נדרשים לאלמנט. קטע למסירה ואישורים  .4.4.13

 תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה.  .4.4.14

 רשימות תיוג.   .4.4.15
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 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .5

הנהלים   הכנת  הפרויקט.  של  האיכות  נהלי  את  מראש  יכין  הקבלן  של  האיכות  בקרת  מערך 

חומרים, ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש לפעילויות  תסתמך על לוחות הזמנים, ספקים,  

 השונות בפרויקט. 

מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י  

מהמכרז/החוזה,   נפרד  בלתי  חלק  המהווים  השונים  התקנים  ועפ"י  זה  מכרז/חוזה  מפרטי 

בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה, איכות הביצוע   ויאשר או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט  

 והמדידות שיתקבלו. 

כזה   ובאופן  הפרויקט,  של  הזמנים  לוח  במסגרת  הקבלן  יבצע  האיכות  בקרת  עבודת  כל  את 

שמועדי נטילת המדגמים, בצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה הבאים  

והמדידו הבדיקות  בתוצאות  תלוי  של  )שביצועם  הזמנים  בלוח  כלשהו  לפיגור  יגרמו  ולא  ת( 

הפרויקט. מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות החוזיות, אלא פירושו  

התאמות בנושאי איכות, חובת הקבלן לתקנן ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי  –כי גם אם נוצרו אי

 לפגוע בלוחות הזמנים של הפרויקט. 

עו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה, אלא אם  כמות הבדיקות שיבוצ

 כן נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המנהל, כמות בדיקות שונה מהנ"ל. 

מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים, המוצרים, ציוד, איכות הביצוע ניהול  

לבקרת עדכון תכניות, שליטה   תוצאותיהן,  תהליכי העבודה, מעקב  ניתוח  בבדיקות מעבדה, 

דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד הנתונים, טיפול באי  

 התאמות, הכנת תיקי מסירה למזמין.  

שפעילות   סוג  לכל  האיכות,  בקרת  תהליך  כל  של  ודיווח  רישום  יקיים  האיכות  בקרת  מנהל 

מיוחד דיווח  יומני  של  במתכונת  הפעילות  בפרויקט,  סוגי  האיכות.  לבקרת  תיוג(  )רשימת  ים 

במהלך   שיידרש  נוסף  פעילות  סוג  וכל  המצורפת  לרשימה  בהתאם  הינם  בפרויקט  לדיווח 

 העבודה: 

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים חוף קיימים והרכבתם.  .5.1

 חישוף שטח עבודה כללי.  .5.2

 עבודות חפירה.  .5.3

 לרמות הידוק מפרטיות. מילוי סוללה בהידוק מבוקר  .5.4

 )מתחת פני מים(. 5מילוי סוללה בתוך בריכה  .5.5

 שתית לעבודות המילוי.  .5.6

 שתית למבנים וצינורות.  .5.7

 עבודות מתכת  .5.8

 עבודות מים וביוב   .5.9

 עבודות חשמל  .5.10

 עבודות ניקוז  .5.11
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 עבודות בטון  יצוק באתר.  .5.12

 התקנת נקודות בקרת תזוזה. .5.13

 התקנת צינורות תצפית.  .5.14

 צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה.איזון ואיתור  .5.15

 (. HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ) .5.16

 השפלת מי תהום .5.17

 

במפרטי   כלול  הנ"ל  מהנושאים  אחד  בכל  הנדרשות  והמדידות  הבדיקות  של  מפורט  תיאור 

 החוזה. 

העבודה   שלבי  של  שוטף  תיעוד  הקבלן,  של  האיכות  בקרת  מערך  יבצע  לעיל,  לאמור  בנוסף 

ונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות השונות  הש

 וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הבצוע. 

 

 דיווחים שוטפים וחודשיים .6

האיכות   הבטחת  למערכת  ובצמידות  מלא  בתאום  יעבוד  הקבלן  של  האיכות  בקרת  מערך 

 והפיקוח של המזמין. 

האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים שעל פי  נציג בקרת  

דעתו ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה לחוזה. כל  

תוצאות   כל  את  שיתעד  הקבלן  של  האיכות  בקרת  לנציג  ידווחו  המעבדה  בדיקות  תוצאות 

ורות לפרויקט. איש בקרת האיכות ישמור ויעדכן  הבדיקות המבוצעות באתר ומחוצה לו והקש 

מיד את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו להכנת  

 דוחות בקרת איכות כפי שיפורט בהמשך. 

הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות בפרויקט  

ח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת עיבוד/כל אלמנט או שלב  יהיה באמצעות יומני הדיוו

 ביצוע. 

בקרת   מנהל  ע"י  הרלוונטית  התיוג  רשימת  תוכן  ומדידות,  בקרה  בדיקה,  פעילות  כל  לאחר 

האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של הבטחת האיכות בפרויקט  

 בכל עת שתידרש.  

האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת התאמתו    רק לאחר שמנהל בקרת

לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים, וכן שתוצאות הבדיקות ו/או המדידות, מאפשרות  

העבודות   בצוע  העבודות    –המשך  סדר  עפ"י  הבאות,  העבודות  בבצוע  להמשיך  הקבלן  יוכל 

 שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט. 

איכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי לתשלום  הוכחת קיום כל מסמכי ה

 עבור אותו אלמנט. 

דוחות   האיכות  הבטחת  ומנהל  המנהל  המזמין,  לנציג  הקבלן  יספק  השוטף  לדיווח  בנוסף 

 חודשיים שיכללו את הנושאים הבאים: 

 סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח.  .6.1

 שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח.  .6.2
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 וט של מיקום, סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות. פר .6.3

הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל והסיבות  .6.4

 לכך.

 תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש.  .6.5

 פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות.  .6.6

 התאמות ודרך הטיפול לסגירתן.פרוט עדכני של רשימת אי  .6.7

 שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.    -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום  .6.8

 

 שלבי  ביצוע בקרת האיכות  .7

 בקרה מוקדמת  

תכנית  א.  במסמכי  הנדרש  כפי  פעילות,  סוג  בכל  העבודה  תחילת  לפני  תבוצע  זו  בקרה 

שיופיע   המתאים  הזרימה  בתרשים  שתוצג  וכפי  של הבקרה  האיכות  בקרת  במדריך 

 הקבלן. 

 נושאי הבקרה המוקדמת. ב. 

 הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:  

בקרת   -   בתכנית  המפורטים  העבודה  ונהלי  החוזה  דרישות  של  ולימוד  קריאה 

האיכות. כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה  

 המסופקים לאתר. של החומרים והמוצרים 

  אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה  -  

אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט   -  

ובטון, אלמנטים טרומיים, מוצרים גיאוסינטטיים וכל מוצר תעשייתי המיועד  

 להתקנה באתר.  

 .אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר -  

 בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם. -  

 אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה.  -  

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים   -  

 המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה.  

 ביצוע קטעי ניסוי.  -  

 מתן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפת  -  

 ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת  -  

 ביצוע מול תכנון הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי  -  

ישמש   הניסוי  ניסוי. קטע  יבוצע קטע  פעילות,  של  סוג חדש  כל  של  ביצוע שוטף  לפני 

לבדיקת  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי החוזה. נציגי המזמין 

על קטעי   ו/או חזרה  ניסוי  ביצוע קטעי  ניסוי או לחייב  ביצוע קטע  על  לוותר  רשאים 

 איכות הנדרשת.ניסוי, עד להשגת ה

מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות לפחות,  

 שעות מראש.   48

עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה/אלמנט יופק דו"ח סופי כאמור לעיל )סעיף תכנית   

 בקרת האיכות(. 



28 

 
 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  ג. 

האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת הקבלן יגדיר בתכנית בקרת   

עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל, מהנדס הבקרה 

בתחום הייעודי של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן המשנה, מנהל עבודה 

מספ מפעל  של  ו/או  המשנה  קבלן  של  איכות  בקרת  נציג  המשנה,  הקבלן/קבלן  ק של 

 )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן(. 

יהיה    המזמין,  מטעם  והפיקוח  האיכות  הבטחת  ע"י  המוקדמת  הבקרה  הליך  אישור 

 תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן. 

 

 בקרה שוטפת  

באופן שוטף בהתאם לדרישות פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור   א. 

המוצגים  הזרימה  ובתרשימי  האיכות  בתכנית  וכמפורט  המיוחד  והמפרט  החוזה 

העבודה,  ביצוע  אחר  מעקב  כוללות  הפעילויות  הקבלן.  של  האיכות  בקרת  בתכנית 

בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. אבני הדרך 

טפת כוללות "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה" )שמועדן  שיקבעו במהלך הבקרה השו 

משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( וישיבות שבועיות קבועות, על פי הפרוט המובא 

 להלן: 

 נקודות עצירה   ב. 

נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים   

הבטחת האיכו נציגי  של  ופעילות  לפני המשך נוכחות  ו/או הפיקוח מטעם המזמין,  ת 

העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נוכחות ובחינה 

של גורמי המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה 

 באיכות העבודה ו/או מאיכות ציוד שסופק ו/או מתהליך של פעולות מתקנות.  

ק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של חל 

באתר  פיקוח  לנציג  האיכות  בקרת  נציג  של  דווח  ע"י  ייעשה  המתכנן  זימון  המתכנן. 

של   מוסכם(  פקס'  )למספר  בכתב  הפעילות   48בהתרעה  קיום  לפני  לפחות  שעות 

נית בקרת האיכות, חובת עצירה המדוברת. בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתכ

וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון: 

קרקע טבעית, יישום ראשוני של יריעות בקרקעות רגישות, וכו' כל מקרה של אי   ד עיבו

 התאמה מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.   

המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל בכל המקרים    

מוקדמת  להודעה  הנדרשים  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן  כן.  לעשות  המנהל,  אישור 

למזמין לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות 

 לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב. 

 נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת:להלן פירוט פעילויות  ג. 

מעודכנת(,   .1 תכניות  רשימת  )עפ"י  תכניות  כולל  החוזה,  מסמכי  וניהול  קיום 

 מפרטים, נהלים, אישורים וכד'.

 קיום וניהול תכנית ונהלי בקרת האיכות.  .2

 קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות.  .3
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 מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל.  .4

צמוד, מקצועי, קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה, בהתאם לנהלים ועפ"י  פיקוח  .5

 רשימות התיוג.

 בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר, כולל במפעלים ואצל ספקים. .6

 מילוי רשימות התיוג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים. .7

ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים )ביצוע   .8

 ול תכנון(. מ

 מעקב ובקרה על קיום הנהלים. .9

פיקוח הנדסי צמוד, מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים, המוצרים והציוד   .10

 שנכנסים לאתר, כולל ניהול טבלאות ריכוז. 

התאמתם   .11 ואישור  לאתר  המסופקים  והמוצרים  החומרים  בדיקת  וידוא 

 לדרישות, כולל עריכת בדיקות מדגמיות. 

 כות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך. התאמת תכנית בקרת האי .12

 תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע השונים, כולל:  .13

האיכות   -    לדרישות  ובהתאם  לפרוגראמות  בהתאם  בדיקות  הזמנת 

 במסמכי חוזה הביצוע. 

ניהול טבלאות   -    כולל  ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות,  מעקב אחרי 

 ריכוז. 

בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך   -   

 הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז. 

 דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות.  -   

 תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כולל: .14

 הזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע.  - 

ביצוע המדידות וקבלת   -  ניהול טבלאות  מעקב אחרי  כולל  התוצאות, 

 ריכוז. 

בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך   - 

 הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז. 

 דיווח על בעיות בתפקוד המודדים. - 

הפעילויות באתר   .15 כל  של  כולל תמונות  ומסודר  ותיעוד מקצועי  ניהול, מעקב 

 בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.המתבצעות ע"י מערכת 

 דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה. .16

 ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות.  .17

 ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע.  .18

 דיווח, תיעוד ומעקב אחרי פסילות.  .19

איכות   .20 בישיבות  והשתתפות  והבטחת  תיאום  ומנהל  המנהל  עם  שבועיות 

 האיכות. 
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העליון   .21 פיקוח  סיורי  ביצוע  אחרי  ומעקב  עליון  פיקוח  בסיורי  השתתפות 

 הנדרשים בהתאם לתכנית וקבלת הדו"חות.

 מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות ריכוז.  .22

ת ישיבות,  ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות במסגר .23

דו"חות   התכתבויות,  ולמדידות,  לבדיקות  התייחסויות  מבדקים,  סיורים, 

 פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי ביצוען. 

 התאמות )ראה פירוט בהמשך(: - ניהול וטיפול שוטף באי .24

ביצוע מבדקי איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות לפחות פעם בחודש, גם   .25

מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק    באתר וגם

למנהל ומנהל להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל פעילויות  

 הבקרה, כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת האיכות. 

זיהוי הצורך בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות עבור אנשי בקרת האיכות   .26

 חרים, ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.ועובדים א

 מתן הערכות לתפקוד / ביצועי ספקים, קבלני משנה וכד'. .27

ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים ומרכז   .28

הבקרה   פעילויות  מכלול  את  ולבקר  לתפעל  לנהל,  שמטרתו  אינטרנטי,  מידע 

ז במסגרת  בפרויקט.  האיכות  המבוצעות  מסמכי  ותיעוד  שמירה  תבוצע  ו 

תחזוקה   לצורך  ומסירתם  הסופי  המוצר  לאיכות  הקשורים  המידע  במערכת 

לרבות   שנסתיימו  הבדיקות  תוצאות  כל  והזנת  קליטה  כולל  בעתיד,  שוטפת 

 בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת.

ותוצא  .29 העבודה  תהליכי  כל  של  ומסודר  מקצועי  רישום  פעולות  שמירת  ות 

של   ברורה  הצגה  שתאפשר  בדרך  והמדידות,  המעבדתיות  הבדיקות  הבקרה, 

 רמות האיכות שהושגו. 

הנדרשים   .30 האיכות  מסמכי  כל  עם  הביצוע,  אלמנטי  לכל  איכות  תיקי  הכנת 

 והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.

 דיווחים שוטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות.  .31

 האיכות במקרים חריגים.דיווחים מידיים למנהל ולמנהל הבטחת  .32

לשלל   .33 התייחסות  יכללו  אשר  מצטברים  וחודשיים  שבועיים  דו"חות  הכנת 

בזמן   והפצתם  לעיל(  פירוט  )ראה  והשוטפות  המוקדמות  הבקרה  פעילויות 

 שנקבע מראש ע"י הפיקוח וניהול הפרויקט. 

 

 קטע למסירה  ד. 

לכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן למזמין. סיום קטע   

תוצאות  כל  את  שיכלול  למזמין  מסירה  תיק  מסירת  לאחר  רק  יהיה  עבודה/אלמנט 

הבדיקות, מדידות, רשימות תיוג, רשימת אי התאמות והליך הטיפול השוטף בהן עד 

 טע העבודה.  לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בק
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על בקרת האיכות להכין תיקי איכות לשלב המסירה, המוכיחים קיום של כל מסמכי    

לפי   יהיה  התיקים  פורמאט  שבוצעו.  האלמנטים  לכל  והשייכים  הנדרשים  האיכות 

  דרישות הבטחת האיכות. 

 

 ישיבות שבועיות  ה. 

לדיון בנושאי    מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות שבועיות  

הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני תחומים נוספים 

קיום  האיכות.  והבטחת  הפיקוח  במערך  נוספים  גורמים  או  מתכננים  זימון  ויבקש 

ע"י מנהל בקרת האיכות  יופצו  ישיבות שבועיות הינו חובה. מסמכי סיכום הישיבות 

 יכות. למנהל ולמנהל מערך הבטחת הא

 

 אי התאמות  .8

עלולה    פי החוזה,  על  לרמות האיכות הנדרשות  בפרויקט  שונים  של אלמנטים  אי ההתאמה 

להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה  

ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות  

 בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא: 

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד   -  1אי התאמה מדרגה   .8.1

 חוזר או תיקון, ללא התערבות גורמי המזמין. 

התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה בקטע וביצוע -אי   -  2אי התאמה מדרגה   .8.2

לתיקון   מיידית  מתקנת  ההתאמה  פעולה  אי  סגירת  מחדש.  וביצוע  פירוק  או  הבעיה 

 תתבצע לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.

חריגה מדרישות התכניות או המפרט והתקנים העלולה להשפיע    - 3אי התאמה מדרגה   .8.3

אי   של  ברמה  חריגות  של  מתמשכת  סידרה  או  העבודה,  של  הסופית  ההתאמה  על 

מנהל הבטחת האיכות ו/או המתכנן. אי    . יש צורך בהתערבות המנהל,2התאמה מסוג  

 התאמה מסוג זה, מוגדרת כנקודת עצירה. 

מדרגה   .8.4 התאמה  פירוק   -  4אי  נדרש  והתקנים,  המפרט  מדרישות  משמעותית  חריגה 

האלמנט או השכבה והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבות המתכנן. אי התאמה המוגדרת 

 כנקודת עצירה. 

וידווחו למנהל ולמערך הבטחת כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החו .8.5 מרה יתועדו 

האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי. במהלך תקופה זו, הקבלן לא יכסה  4-ו  3חומרה 

ותוצאותיה קיבלו  לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה  בבניית אלמנט    שטח או ימשיך 

 אישור מנהל. 

הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל, בתנאי שתאושר  .8.6

 מבעוד מועד ע"י מערך הבטחת האיכות.  

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק  .8.7

ויפור וכו'(  אחר  או  זה  עבודה  צוות  משנה,  קבלן  מוצרים,  או  האמצעים חומרים  טו 

 שננקטו למניעת הישנות הבעיות.  
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תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת האיכות שיגלו   .8.8

מתקנת"  פעולה  "דרישת  של  במתכונת  לקבלן  יועברו  שונים,  מסוגים  התאמות  אי 

הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו 

 יל. לע

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות  .8.9

ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט 

באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא 

ד אי התאמה, טיפול ועד סירתה ירשמו  נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו. תיעו

 באופן רציף במסד הנתונים. 

 התאמות הנדרשות: - להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי .8.10

 פתיחה  .8.10.1

 תיעוד  .8.10.2

 שעות לפיקוח ולהבטחת איכות   24דיווח תוך   .8.10.3

 קביעת דרגת חומרה  .8.10.4

 קביעת תאריך משוער לטיפול .8.10.5

 ניתוח  .8.10.6

 התאמות חוזרות - התייחסות לאי .8.10.7

 לות מתקנות ומונעות נדרשות קביעת פעו .8.10.8

 תיעוד הפעולות שננקטו  .8.10.9

 התייחסות לעמידה בלו"ז  .8.10.10

 סגירה  .8.10.11

ההתאמות שבקרת האיכות נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים  -פתיחת כל אי .8.10.12

ולמדידות,   לבדיקות  התייחסויות  מבדקים,  סיורים,  ישיבות,  במסגרת 

איכות וכד' ומעקב  התכתבויות, דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת 

 אחרי הטיפול בהן. 

ההתאמות משלב הפתיחה עד לשלב הסגירה, כולל  - ניהול ומעקב אחרי כל אי .8.10.13

 ניהול טבלאות ריכוז. 

התאמות ועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר של מנהל -סגירת אי -ניכויים עקב אי .8.11

 בקרת האיכות .  

 : כללי 

 ות הנדרשת.התאמה תטופל על ידי הקבלן בזמן ובאיכ - כל אי 

 התאמה יציג הקבלן את מועד הסיום המתוכנן לסגירה. -בפתיחת אי 

 במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע.  

ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן על תהליך  -בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי 

  תיקון הליקויים.

ההתאמה וטרם תוקן הליקוי, תינתן לקבלן אפשרות להציג את  - איבמידה וחלף זמן סגירת   

 ההתאמה.-סיבת דחיית סגירת אי
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 התאמה בנפרד(: -חישוב הניכויים )לכל אי 

 ₪ ליום  1000 –אי שימוש במערכת איכות של המזמין  

 הסגירה המאושרת  -כמות ימי איחור = הסגירה בפועל  

 הניכוי הכספי    xניכוי חודשי = כמות ימי האיחור 

 

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מתחת ל  

 ש"ח ליום   100=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום   200=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום   500=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום  1000=  4ריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה ח 

 

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל  

 ש"ח ליום   200=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום   500=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום  1000=  3מתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה חריגה ממועד הסיום ה 

 ש"ח ליום   3000=  4חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 

 ערכי ניכוי עקב אי נוכחות צמודה של מנהל בקרת איכות באתר 

מהקבלן  על כל יום בו לא תהא נוכחות צמודה באתר )משמרת יום ו/או משמרת לילה( ינוכה   

ש"ח. למען הסר ספק, נוכחות מנהל בקרת איכות הינה צמודה לכל הפעילויות    1,500סכום של  

בלילה. בהעדר מנהל בקרת  ביום או  נערכת  בין אם העבודה  הקבלניות המתרחשות בשטח, 

איכות חובה על הקבלן באמצעות מערכת בקרת האיכות מטעמו להציב מנהל בקרת איכות  

הפעיל  לתחום  ביומן  רלוונטי  האיכות  בקרת  במדריך  כאמור  תתועד  הפעילות  הקבלנית.  ות 

 איכות יומי.

 

 שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות  .9

יהיה עליו לנקוט באמצעי    –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן   9.1 

לן  תיקון כפי שיורה נציג הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקב 

עבודה  כולה. הפסקת  העבודה  את  להפסיק  יחויב הקבלן  הבטחת האיכות,  לתביעות 

כאמור בסעיף זה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות 

 נוספות, מעבר למצויין בחוזה.

של  9.2  האיכות  בקרת  במערך  שינוי  כל  על  האיכות  הבטחת  למערך  בכתב  יודיע  הקבלן 

שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות. למען הסר ספק,  הפרויקט.

כל שינוי מעין זה, גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום 

 נוסף. 

 

 (Quality Assurance)הבטחת איכות  .10
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כמערך פיקוח על עבודת    (Quality Assurance)המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות   

 בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט.  

הקבלן    של  האיכות  בקרת  מערך  מול  הבאות  הסמכויות  תהיינה  האיכות  הבטחת  למערך 

 המבצע:

לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות. הפחתה או הגדלה בהיקף כוח  .10.1

 האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי הפרויקט. האדם של מערך בקרת 

 לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתכנית בקרת האיכות.  .10.2

הסמכות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי החוזה  .10.3

)כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות 

 ק וכו'(.  במקרים של ספ 

מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצרים המסופקים  .10.4

 לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה. 

בקרת  .10.5 תכנית  אישור  )בשלב  מבוקר  תהליך  של  שלב  בכל  דרך  אבני  לקבוע  הסמכות 

נקודת עצירה" בנהלי העבודה או במהלך ביצוע  התהליך והמסירה( כולל "/האיכות ו

 של הקבלן. 

טפסי   .10.6 הבקרה,  יומני  את  ויבדקו  מבדקים  ביקורים,  יערכו  האיכות  הבטחת  אנשי 

 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת . 

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת  .10.7

ה והפעילות  במידה  האיכות.  אי בקרת  מגלה  האיכות  הבטחת  מערכת  של  שוטפת 

מבדק  קיום  על  להורות  המזמין  מטעם  הפרויקט  מנהל  רשאי  משמעותית,  התאמה 

 שעות בלבד. 24איכות בהתראה של 

 הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.  .10.8

להערכת .10.9 בהם,  במקרים  הפסקתה  או  העבודה  עצירת  על  להורות  מערכת   הסמכות 

אי   או  האיכות,  בקרת  מערכת  בתפקוד  חמורות  תקלות  מתגלות  האיכות,  הבטחת 

 התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש. 

לא  .10.10 או  מתאימים  לא  חזותית  שיראו  משנה  שטח  או  אצווה  כל  לפסול  הסמכות 

 הומוגניים. 

הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת ב"א לפתוח אי   .10.11

 ת. התאמו

 

 כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.   

כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך הפיקוח   

 על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו. 
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 3-דנספח 

 בטיחות

 

 

 

 

 כללי:  .1

 הפרויקט מושא המכרז מתייחסות להסדרת קוו החוף באזור הביניים עבודות   1.1 

 ביצוע העבודה שלעיל, כרוך בסיכונים מרובים.  1.2 

לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפיד לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה   

 את העבודה, בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.

העבודה   1.3  מבצע  הקבלן  מיועד על  שינוי  הסכמה,  אי  הבנה,  אי  שכל  כך,  ולפעול  לדעת 

עוד  המזמין,  של  הבטיחות  ממונה  לידיעת  להביא  עליו  יהיה  להלן,  מהכתוב  וכדומה 

 בטרם ביצוע, על מנת לקבל את אישורו בכתב . 

 לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר העבודה, מצורף כנספח א'.  1.4 

 

 ע העבודה:דרישות בטיחות לביצו .2

רישום    2.1 לתקנות  בהתאמה  זה  מסוג  עבודות  לביצוע  כקבלן  מוסמך  להיות  הקבלן  על 

 .   1988קבלנים  לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

לטובת ביצוע העבודה המתוכננת, בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה, המעלה  2.2

 את הסיכונים הבאים: 

 עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע סיכוני   

סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית )ובהם התהפכות כלים, הדרדרות, טביעה   

 וכיו"ב( 

 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה   

 סיכוני עבודה בגובה   

 סיכוני חשמל   

 סיכונים סביבתיים כלליים   

 כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר( סיכוני עבודה   

    

 סוג הסיכון  מס'
חומרת 

 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

סיכוני עבודות בניה      1.2.1

כלליים בעבודות  

תשתית וסלילה  

 וביסוס קרקע 

ועד   בינונית  העבודה  מתחילת  הקבלן  עבודות  מוגדרות  כל   סופה 

כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך יבוצעו בנוכחות מנהל 

 עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו. 

התמ"ת,  משרד  במינוי  בטיחות  ממונה  ע"י  ילוו  העבודות 

 מטעם הקבלן. 
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 סוג הסיכון  מס'
חומרת 

 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

העבודה  תחילת  לפני  יכין  הקבלן  מטעם  הבטיחות  ממונה 

לביצוע  סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות המיועדות  

לפני   לאישורו,  המזמין  הבטיחות  למנהל/ממונה  ויעבירם 

נהלי הבטיחות   )ראה בהקשר לכך  תחילת העבודות באתר 

מדרישות  נפרד  בלתי  חלק  והמהווים  המצורפים  במזמין 

 אופיון זה(.

המזמין   ודרישות  לנהלי  בהתאמה  יבוצעו  וכן    –העבודות 

 בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה, ראה הערה למטה. 

 להלן  1.2.7ניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף לע

עבודות בניה בסביבה   1.2.2

 ימית 

הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת מגבלת רוחב  גבוהה 

עילי,  חשמל  קו  של  גובה  ומגבלת  למים  קרבה  בגלל 

בכלים  ושימוש  מתאימה  בצורה  פעולה  המחייבים 

לידיעת   להביא  יש  כבדים מתאימים.  בכלים  הנוהגים 

שטחי   לצדי  בירידה  הכרוכים  הסיכונים  את  ובמשאיות 

 העבודה והחשש להידרדרות/התהפכות למים/טביעה. 

מיותרים  עובדים  להרחיק  יש  דינמי  הידוק  ביצוע  בזמן 

 מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית. 

עם   1.2.3 בעבודה  סיכונים 

 ציוד ומתקני הרמה  

 יוד ומתקני הרמה יש להקפיד על: בעבודה עם צ גבוהה 

ולמתקנים  לציוד  מוסמך  בודק  ותסקירי  רישיונות 

 הרלבנטיים. 

 רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים.

עגורנים/מנופים,  בין  ופעולה  עבודה  גזרות  ותאום  תכנון 

 במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר. 

 שימוש בקסדות מגן.

פי הוראת -פי כללי הבטיחות על - כל עבודה בגובה תתבצע על  גבוהה  בגובה עבודה  1.2.4

 כל חוק או תקנים מחייבים. 

בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן ההיתר ולפני  

את  הקבלן  של  הבטיחות  אחראי  יבדוק  העבודה  תחילת 

התקנתו   ושיטת  הבטיחות  ציוד  תקינות  העבודה,  מערך 

 העבודה. ויאשר את תחילת 

על כל העובדים בגובה להיות בעלי הסמכה בתוקף ל"עבודה 

 בגובה". 

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן  

 אישי מתאים ל"עבודה בגובה ". 

בעלי   גבוהה  חשמל  1.2.5 עובדים  ע"י  ורק  אך  יבוצעו  החשמל  עבודות  ביצוע 

 רישיון חשמל מתאים. 
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 סוג הסיכון  מס'
חומרת 

 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

עובדים אלו מוטלת   מגן אישי על  בציוד  החובה להשתמש 

 מתאים לעבודתם. 

לחוק  בהתאם  יעשה  מטלטל  חשמלי  בציוד  השימוש 

 ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על:

שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול )גידים ומעטפת(, 

 מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי שטח.

מוגבהים או  מוגנים  בנתיבים  ייפרשו  מאריכים  , כבלים 

 מטר(, למניעת סיכוני פגיעה והיתקלות.  2.50)בגובה מעל 

תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית תוך שיחזור  

 מלא של הבידוד ואטימותו.  

 אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך. 

חשמליים  בכבלים  ושימוש  חשמליים  עבודה  כלי  הזנת 

 באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה. 

אמפר כנגד זרמי    0.03מפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות  ה

 קצר. 

כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים, מתאימים לכל 

לעובד  מותאמים  יהיו  הכלים  קיים.  ותקן  חוק  הוראת 

 ומתאימים לסוג ואופי העבודה המיועדת. 

 להוראות ובכפוף פי-על יהיה ידניים  עבודה בכלי השימוש

 .הכלי של יצרן הזהירות וכללי

 ובצורה יעיל באופן הכלים  תחזוקת  על להקפיד חובה

 ניקיונם.  ,התקין על מצבם לשמור ,שוטפת

ידי בעל - כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על

 חודשים.  6  -חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל

התחשמלות. יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש  

לציוד,  הנוגע  בכל  החשמל  תקנות  לפי  ולעבוד  להקפיד  יש 

 לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה. 

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת 

לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל  

 לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח הגבוה /העליון. 

עפ" תבוצע  התנאים העבודה  עפ"י  וכן  ותקנות  החוק  י 

שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה 

 וחפירה עמוקה. 
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 סוג הסיכון  מס'
חומרת 

 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

סביבתיים   1.2.6 סיכונים 

 כלליים 

"מגדיר   בינונית  עפ"י  תנועה  נת"יעבודה  הסדרי  לבטיחות  ביחס   "

 באזור.

ובסיום  במהלך  יום  מדי  סביבה  ממפגעי  האתר  ניקוי 

פסולת  פסולת    –העבודה   באתר  להטמנה  תועבר  רעילה 

 רעילה עפ"י החוק. 
 

סיכוני עבודה כלליים   1.2.7

)כולל תנועה  

 ותעבורה באתר(  

עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן לבודד את  בינונית 

אתר העבודות, ע"י הקמת צמתים זמניים, סגירת מסלולי  

 כבישים וגידור מתאים. 

שבוא   מקום  בין  בכל  אפשריות  מפגש  נקודות  יתקיימו 

הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבלן )שינוע, הובלת 

הקבלן   על  יהיה  בזה(  וכיוצא  בחופים  העבודות  חומרים, 

לתת  כן  וכמו  אלו  נקודות  שלו  הבטיחות  בתכנית  לכלול 

 מענה להפחתת הסיכונים בנקודות אלו. 

תנועת כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם מתקיימת  

 כלי רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(. 

הקבלן   ע"י  יעשו  תנועה  בהסדרי  הכרוכות  העבודות  כל 

לביצוע הסדרי תנועה    נת"יבעזרת אנשים "מוסמכים מטעם  

 באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים". 

אזהרה  בשלטי  מלווים  יהיו  לאתר  הכניסה  ופתחי  הגידור 

והגדר לאתר  הכניסה  פתחי  בשלטי    מתאימים.  ישולטו 

 אזהרה מתאימים. 

על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי  מתאים למניעת 

נפילה, מעידה, החלקה, חיתוך מכלי עבודה חדים )וקרינה 

 כתוצאה מעבודות ריתוך במידה ויהיו( וקסדות מגן. 

חמה"   "עבודה  היא  גלויה,  באש  עבודה  של  מקרה  בכל 

 )חיתוכים, ריתוכים(: 

סו כל  לבצע  הרשאה אסור  קבלת  ללא  חמה  עבודה  של  ג 

 בכתב ממונה הבטיחות מטעם הקבלן. 

לביצוע  מוסמכים  יהיו  הריתוכים  את  המבצעים  העובדים 

 עבודות אלו. 

 ביצוע עבודה חמה: 

של התלקחות  להגיב במקרה  שידעה  "צופה אש"  מחייבת 

 דליקה 

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה 

יהיה מהסוג ובגודל המתאים ציוד הכיבוי בידי צופה האש  

הנמצאים  הפוטנציאליים  הבערה  חומרי  לכיבוי  ומיועד 

 בקרבת מקום העבודה. 
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 סוג הסיכון  מס'
חומרת 

 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה החמה, זאת עוד 

 לפני תחילת כל עבודה. 

במערכות ריתוך )חיתוך( בגז חובה להתקין בולמי להבה על 

בקר ההספקה  לנקודות  בסמוך  לריתוך  הגזים  בת צנרת 

 ווסתי הלחץ ובקרבת נקודת החיבור למבער. 

יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו/או חיתוך בקשת חשמלית 

 באמצעות סרט אדום. 

ידית הריתוך החשמלי )מחזיק האלקטרודה( תהיה מבודדת 

המרבי   הזרם  לעצמת  תתאים  העובד,  על  להגנה  כראוי 

לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר כאשר הידית תונח 

 גבי חומרים מוליכים המוארקים לאדמה. -על

אמצעי   לנקוט  חובה  בגובה,  ובריתוך  הראש  מעל  בריתוך 

 הגנה כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם בעובדים אחרים.

חיתוך  לעבודות  אישי  מגן  בציוד  ישתמשו  העובדים  כל 

היפגעות   למניעת  אוזניים  מגן/פקקי  באזניות  וכן  וריתוך 

 מרעש.

מפ להיזהר  שריר  יש  משאות    –גיעות  להרים  ולא  שלד 

 כבדים.

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב יבוצעו על  

 גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת.  

עקב  מתאימות  והפסקות  מרובה  שתייה  על  להקפיד  יש 

 עומס החום שבאתר העבודות.

עזרה  וציוד  אמצעי  העבודה  בשטח  להחזיק  הקבלן  על 

 ל באירוע תאונתי במידה ויקרה.  ראשונה לטיפו

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן  

למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם 

 נפגעו. 

 

 שלבי ביצוע העבודה המתוכננת באופן כללי: 

 עבודות מוקדמות. 

 עבודות עפר. 

 עבודות מצעים ותשתיות.

  עבודות ניקוז. 

 סוללה הקמת 

 ועבודות פיתוח חוף כמפורט בפרט זה 

 

אלה   והם  המזמין  מנהל  ע"י  יינתנו  מפורטים,   ביצוע  ושרטוטי  תכניות  כולל  ביצוע  מפרט 

 המחייבים את הקבלן לביצוע העבודה מבחינה איכותית. 
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 הערות כלליות: .4

הליו, ביחס  כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין ולנ 

 לעבודות קבלנים. 

 מצ"ב נהלי בטיחות רלבנטיים לצורך: 

 הכרת הדרישות של המזמין  

 עמידה בדרישות במהלך כל העבודה   

 מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן. 

 

 נהלים מצורפים:  .5

 מדיניות הבטיחות המזמין  1נוהל מספר  

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין   4נוהל מספר  

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית  5נוהל מספר  

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה  8נוהל מספר  

 תגובה באירועי חירום בעבודה  9נוהל מספר  

 שמירה על איכות הסביבה  10נוהל מספר  

 . נת"ייות בהנחיות ומגדיר משימות כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישות המצו

יהיו   עבודתו,  וכלי  ציודו  מתקניו,  שכל  הקבלן,  מאת  לדרישה  בנוסף  הינו  לעיל,  הנאמר  כל 

תקינים, כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, במשך כל תקופת עבודתו  

 באתר זה. 

 

 אזהרה:  

הנדרש   הטפסים  כל  העברת  לפני  בעבודות  להתחיל  של  אין  הבטיחות  בנהלי  המופיעים  ים 

 המזמין לממונה הבטיחות של המזמין וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו 

 

 

 

 הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  .6

ו יהיה "קבלן ראשי"  )עבודות    -הקבלן  "מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

ועל כן יישא  1988  -בניה( תשמ"ח   באחריות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים  , 

באתר. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא כי כל העבודות מבוצעות בהתאם  

 לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין. 

 

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה    .7

אשונה שיהיו נוכחים באתר  הקבלן יעסיק מנהל עבודה רשום, ממונה בטיחות וממונה עזרה ר

בכל עת ביצוע העבודות. לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. העבודה תבוצע תוך  

שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים )ראה להלן(  

וכו', ינהגו  וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות. הקבלן, על כל עובדיו, מבקריו  
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יטופלו   כן  כמו  ושהותם באתר.  כל מהלך העבודה  והגהות, במשך  הבטיחות  לנוהלי  בהתאם 

בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר, כלי רכב, מכבשים, ציוד חשמלי והידראולי וכו'. המזמין  

יתייחס בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית בטיחותית, עד כדי הפסקת עבודת הקבלן, על כל  

 מכך.   המשתמע

 אמצעי כיבוי אש   

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן ויתקין אמצעי כיבוי אש, וכל הדרוש למילוי  

אש,   מכבי  כגון:  המוסמכות,  הרשויות  דרישות  פי  על  בעבודה  והזהירות  הבטיחות  הוראות 

 המזמין. משטרת ישראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב ודרישות ממונה הבטיחות של  

 

   ביגוד מגן ואמצעי זהירות .8

הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, חליפה  

ולובשים/מרכיבים   בהם  משתמשים  עובדיו  כי  ויוודא  ידניים,  עבודה  כלי  על  ומגנים  זוהרת 

והבגד. כל סולם יהיה עפ"י תקן  אותם בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד  

ישראלי רשמי ומתוחזק כחדש. כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן  

לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי ידני יתוחזק במצב תקין, כלי החיתוך יהיו  

מקצוע המוכשרים לכך.    חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי

יחבר כבל מאריך אחד רצוף, בגודל המתאים לזרם,  בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי 

מאובטח על ידי מנתק מעגל ומוגן נגד ניתוק מקרי. בורות ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו או  

פ בשטחים  יבוצעו  מסוכנים  בנוזלים  אחר  ושימוש  צביעה  מיד.  ויסומנו  לבטח  תוחים  יגודרו 

 ומאווררים כנדרש. 

 

  סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי .9

המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד,  

אשר, עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית  

 רעה למהלך העבודה.את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפ

 

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים  .10

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים  

או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות  

עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי  עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או  

 בטיחות וגהות נאותים כנדרש עפ"י כל דין ו/או החוזה.

 

 תכנית בטיחות    .11

על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני תחילת העבודה באתר, סקר  

סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות החיים של  

עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל הממונה על  

עבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן )לרבות עובדיו  בטיחות. לפני תחילת ה 

לפני   לקבלן  מצורף   כך  לצורך  ראשונה.  ועזרה  בטיחות  נוהלי  הוראות  משנה(,  קבלן  כל  של 

תחילת עבודתו מפרט בטיחות מטעם המזמין, אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו באתר 

 )ראה נספח ג'(. 
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 וחללים מוקפים  עבודה בביבים ובמקומות .12

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, או מקומות וחללים  

מוקפים אחרים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים או החללים המוקפים, להמצאות  

גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, בצמידות להוראות הכלליות והספציפיות  

ה מטעם הממונה על הבטיחות. במקרים של הימצאות גזים רעילים תתבצע העבודה רק  למקר

  באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
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להגנות ים  הממשלתית  מדיניות הבטיחות והגיהות בחברה   - 1נוהל מס' 

 המלח בע"מ )חל"י( 

 

 כללי . 1

 המלח בע"מ )חל"י(, רואה בשמירה על חיי אדם ערך עליון. להגנות ים הממשלתית א. החברה  

ב. לפיכך, מקיימת החברה מערך ניהול בטיחות וגיהות, שתפקידו לגרום לתפקוד איכותי ובטיחותי,  

השזור בכל פעילויות החברה, במתקנים ובתהליכי העבודה, החל משלב ייזום הפרויקט, בתכנון, בביצוע  

 וכלה בהפעלה של המתקנים.

על מנת לבסס את ניהול הבטיחות קבעה הנהלת החברה מדיניות בטיחות וגיהות ברורה ומחייבת,  ג. 

 "תעודת הזהות הבטיחותית" של החברה.  -המשמשת כ

 

 עקרונות מדיניות הבטיחות והגיהות . 2

 מדיניות הבטיחות של חברת חל"י תאופיין בקווים המנחים הבאים: 

לקיום תהליכי ניהול בטיחות  מקצועיים מתוך רצון   מדיניות הבטיחות משקפת מחויבות הנהלה .א

 לשיפור מתמיד.  

 מדיניות הבטיחות הינה נגזרת של אופי החברה, אופי הפעילות והסיכונים הקיימים.  .ב

מדיניות הבטיחות מחייבת את החברה והגופים המנהלים את התכנון והביצוע עבורה לעמוד   .ג

ות ובדרישות אחרות שהחברה קיבלה על  בדרישות הדין, התקנים המקצועיים ותקני הבטיח 

 עצמה.

מדיניות הבטיחות תופץ ותמסר לכל העובדים והמנהלים ותהיה זמינה לגורמים רלבנטיים   .ד

 נוספים.

מדיניות הבטיחות תיסקר ע"י ההנהלה ותתעדכן מעת לעת, על מנת לוודא כי היא רלוונטית   .ה

 ומותאמת ליעודה. 

 לבי התכנון והביצוע של הפרויקטים.מדיניות הבטיחות תקבל את ביטויה בכל ש  .ו

מדיניות הביטוחות כאמור לא תגרע מאחריות הגורמים השונים אשר יבצעו עבור או מטעם חל"י   .ז

 עבודות שונות. 

 

 הצהרת מדיניות הבטיחות והגיהות . 3

 חברת חל"י מצהירה בזאת: 

 מדיניות חברת חל"י בנושאי בטיחות וגהות 

וכל   מחויבותה לעשות ככל שניתן להבטחת בטיחות עובדיההחברה מצהירה בזאת על  .1

האנשים שיש להם גישה למתקני החברה/אתרי העבודה, לרבות עובדי קבלן ומבקרים )להלן  

תוך עמידה בכל החוקים והתקנות של מדינת ישראל ושל  "כלל הגורמים הרלבנטיים"(,

שונים אשר יבצעו מטעמה  ומבלי לגרוע מאחריות הגורמים ה היא פועלת וב  תחום הפעילות

 . ו/או בעבורה עבודות שונות
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בחברה  החברה תיישם הצהרה זו, ע"י הפעלת מערך מקצועי של ניהול הבטיחות והגהות .2

 ובמתקניה. 

 תפקידו של מערך זה: 

  .להבטיח שיפור מתמיד ומתמשך של רמת הבטיחות והגהות 

  בטיחות וגהות. למתן דוגמא אישית בנושאי  העידוד מנהלי החברה ועובדי 

בהן מועסקים עובדים, מחויבים להשגת היעדים  ותהשונ החטיבותהנהלת החברה ומנהלי  .3

הרכוש   נותני השירותים שלה וכל הגורמים הרלבנטיים,  ,לבטיחות עובדי החברה

והמבנים, כפי שפורטו לעיל, יקצו את המשאבים הדרושים לשיפורים הטכנולוגיים,  

להדרכה, להכנת נהלים והוראות בטיחות, לביצוע סקרי בטיחות, להוראות בטיחות  

עמידה   יוודאוהמתחייבות מהחוקים ומהתקנות, לביצוע ביקורות ומבדקים פנימיים ו

 בדרישות הבטיחות. 

בטיחות  המשאבים הניהוליים והפיננסים להשגת יעדי ההנהלת החברה מחויבת להקצאת  

 שפורטו. 

 

הנהלת החברה רואה בהשגת יעדים אלה, חלק בלתי נפרד מאסטרטגית החברה, להבטחת   .4

 . סביבת מתקניהכן ו , כלל הגורמים הרלבנטייםלקוחותיה שלום עובדיה,

 

ות וגיהות בכל פעולותיה ולכל מחויבת לקיום רמה נאותה של בטיח חל"י

 עובדיה וכלל הגורמים בעלי העניין.

 

 על מנת לעמוד במשימה זו חל"י מצהירה כי בכוונתה: .5

לקיים ולתחזק מערך ניהול בטיחות וגיהות הולם ומקצועי התואם את אופי החברה ותומך   •

 בביצוע פעילותה. 

לעמוד בתקנים ודרישות אחרות,  ליישם את דרישות הבטיחות והגיהות החוקיות וכן  •

 הישימים לפעילות החברה בקשר עם לקוחתיה. 

 לעודד תרבות ואורח חיים בטיחותי בקרב העובדים והמנהלים.  •

לקבוע מטרות ויעדים בתחומי הבטיחות והגיהות השונים, מתוך שאיפה לשיפור  מתמיד   •

 בביצועים. 

 לפעול להטמעת מטרות ויעדים אלו בקרב עובדי החברה.  •

 פשר הפצת מסמך מדיניות זה ולהופכו לנחלת כל בעלי העניין. לא •

 לעדכן את המדיניות ולהתאימה לנסיבות משתנות עפ"י הצורך. •

 

 



45 

 

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח חל"י  - 4נוהל מס' 

 .1 כללי 

  1.1 חל"י מבצעת לעיתים עבודות בניהולה ופיקוחה הישירים.

לסיכונים הכלליים הקיימים בחל"י וכן לסיכונים ספציפיים הקשורים  קבלנים ועובדיהם חשופים 

 בסוג העבודה אותה מבצע הקבלן. 

1.2  

הקבלן ועובדיו עלולים לייבא סיכונים נוספים לחצרי חל"י כפועל יוצא מפעילותם או מהציוד בו  

 הם משתמשים. בנוסף, פעילות הקבלן ועובדיו עלולה לגרום גם לנזק סביבתי. 

1.3  

נוהל זה מתייחס לעבודת קבלנים בעבודות ופרויקטים המנוהלים ומפוקחים ישירות  על ידי חל"י,  

 במטרה למנוע ולצמצם ארועי בטיחות בלתי רצויים. 

1.4  

  1.5 אדם המתגברים את מערך השרות, תפעול וניהול של חל"י. -נוהל זה אינו דן בעובדי חברות כח

כל חוק / תקנה / פקודה / נוהל / הנחיית עבודה אלא בא להוסיף  נוהל זה אינו מבטל או גורע מכח 

 ולפרט. 

1.6  

  

 .2 מטרה 

  מטרת נוהל זה לקבוע:

שיטה בה חל"י תביא לידיעת הקבלן ועובדיו את דרישות הבטיחות הכלליות והייחודיות  

 לסיכונים שבחצריה ככלל ומקום עבודתם בפרט. 

   א.

ותפקח על הקבלן ,עובדיו וציודו בעמידתם בדרישות הבטיחות  השיטה בה חל"י תנהל  

 הקבועות בחוק ונהלי חל"י. 

   ב.

   ג. גורמים אחראים לביצוע הנדרש בנוהל זה. 

  

 .3 הגדרות

  לצורך נוהל זה יוגדרו: 

מקום בו החוק מחייב המצאות מנהל עבודה בעל אישור והסמכה יעודי )כגון  - מנהל עבודה מוסמך

בעבודות בניה ובניה הנדסית( ימונה כמנהל עבודה מי שהוסמך לכך על ידי משרד התמ"ת וישמש   -

 בפועל כמנהל העבודה באתר מטעם הקבלן. 

 מנהל העבודה ישמש כאיש הקשר בין הקבלן לבין נציג חל"י לצורך כל עניין. 

3.1  

  3.2 עבודת הקבלן. עובד שמונה ע"י הנהלת חל"י לשמש כאחראי ומפקח על   -מפקח 

חברה או אדם, המומחים בתחום עיסוקם , שאינם עובדי חל"י והחתומים על חוזה /    -קבלן 

 הזמנת עבודה עבור חל"י.

3.3  

עובדים המועסקים ע"י הקבלן ומבצעים את השרותים עליהם התחייב הקבלן בחוזה   - עובדי קבלן 

 הזמנת עבודה, בשטח חל"י. /

3.4  

עבודה המתוכננת להיעשות על פי דרישת נציג חל"י,לפרויקט מוגדר, ע"י   -מועד  עבודה קצרת 

 קבלן שלגביה הוצאה הזמנה ייחודית. 

3.5  

עבודה שלגביה זכה קבלן במכרז  להתקשרות ארוכת טווח והפעילות   -עבודה ארוכת טווח  

קף גדול שלגביה  מבוצעת לאורך כל תקופת ההתקשרות על פי קריאה של נציג חל"י או  עבודה בהי

 תתקבל החלטה של נציג חל"י להגדרתה שכזו. 

3.6  
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 .4 שיטה 

, ממונה הבטיחות של החברה שייעץ  לפי הצורךבכל אפיון עבודה, לצורכי מכרז, או חוזה, ישותף, 

 בהכנת וכתיבת הפרק הדן בהיבטי ובדרישות הבטיחות של הפרוייקט. 

דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית  לנוהל זה " נספח א'בכל מקרה, בכל מכרז וחוזה, יש לכלול את 

 . "לניהול סיכונים בעבודתו

4.1  

בועדה הבוחרת את הקבלנים שישתתפו במכרז ,ישותף לפי הצורך, ממונה הבטיחות שיציג את  

 היבטי הבטיחות הקשורים לבחירה. 

4.2  

העבודה, ידגיש נציג חל"י את נושאי הבטיחות ואיכות הסביבה שצוינו  במהלך סיור קבלנים באתר  

 במכרז. במידת הצורך ייסתייע בממונה הבטיחות למתן מידע בנושאים הישימים   שיועלו . 

4.3  

בהסכם / חוזה שיחתם עם הקבלן ימצא פרק "בטיחות" שמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומתבסס  

 הבטיחות במכרז.על המידע שנכתב בפרק 

4.4  

לפני תחילת ביצוע העבודה יידרש הקבלן להציג לממונה הבטיחות בחל"י את כל האישורים  

לנוהל זה   נספח א' הנדרשים, בהתאם לחוקים, תקנות ופקודות העבודה הרלוונטיים ותכנית על פי

   ."דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו"

4.5  

  4.6 מנהל עבודה שימצא בקשר ישיר עם נציג חל"י במשך כל ביצוע העבודה. הקבלן ימנה 

הקבלן יתודרך בהנחיות הבטיחות הכלליות של חל"י והייחודיות לאתר עבודתו ע"י ממונה  

אישור לתדרוך בטיחותי ורישום  הבטיחות או נציג אחר מטעם חל"י. הקבלן יוחתם על טופס "

 .נספח ב'ב " המופיע קבלן -ציוד ורשיונות 

4.7  

לקבלן ינתן הסבר בדבר הנושאים שעליו להדריך את עובדיו , בנוסף להדרכה הבטיחותית שניתנה  

 לעובדיו בנושאי עיסוקם.     

4.8  

באחריות הקבלן להדריך את עובדיו, לרבות מנהל העבודה שמינה ולהחתימם על טופס "הצהרת  

 (.לקיום דרישות הבטיחות"נספח ג' "הצהרת קבלן/עובד קבלן בטיחות" )

4.9  

 ממונה הבטיחות של חל"י, או נציג אחר מחל"י, ימלא ויחתום על טופס 

)כמופיע שבדק את הנדרש  לאחר" וזאת  קבלן -אישור לתדרוך בטיחותי ורישום ציוד ורשיונות " 

 בנספח א'(. 

4.10  

 הבטיחות על ידי הקבלן עובדיו. ממונה הבטיחות של חל"י יערוך בקרה על יישום הנחיות  

 דו"ח ביקורת בעקבות בקרה זו יצא בהתאמה לנספח ד'.  

4.11  

כנגד מפירי הוראות בטיחות ינקטו אמצעים בהתאם למקובל בחל"י, בכלל זה קנס כספי, הפסקת  

עבודה לזמן מוגבל או לצמיתות, דיווח למשטרת ישראל בגין הפרות הכרוכות בפלילים, דיווח  

 בודה איזורי וכו'. למפקח ע

4.12  

    

 .5 פרוט ההוראות

  5.1 בפרק "בטיחות" שבמכרז ירשמו בין היתר הנושאים הבאים:

   א. אופי הסיכונים הקיימים באתר העבודה. 

   ב. דגשים ופרוט לסיכונים עיקריים )במידה וקיימים(.

   ג. חובת תאום הפעילות עם נציגי חל"י ומערך הבטיחות בחל"י. 

   ד. צורך בתאום הפעילות עם מנהל האתר בו מתבצעת העבודה.
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חובת הקבלן לעמוד בכל דרישות הדין והחוק הקשורות לבטיחות ואיכות הסביבה בעבודה  

 ולפקח על עובדיו. 

   ה.

איסור כניסת עובדי הקבלן למתקנים / אזורים להוציא אלו שהוגדרו בהזמנת העבודה 

 מראש. ודרכי הגישה אליהם שהוגדרו 

   ו.

התחייבות הקבלן כי לכל אורך יום עבודה ובסופו, לא יושארו מפגעי בטיחות העלולים 

 לגרום לתאונות, שריפות או נזק אחר. 

במידה וקיימים מפגעים, הנוצרים במהלך עבודת הקבלן ואין אפשרות לסילוקם המיידי, 

 למקום. מחויב הקבלן בסימונם וגידורם באופן שימנע גישת עובדים 

   ז.

התחייבות הקבלן כי הנו בקי בכל דרישות הבטיחות הקשורות לעיסוקו ועובדיו הודרכו על  

 ידו , בנושאים אלו. 

   ח.

התחייבות הקבלן לא להשתמש או לקחת כל ציוד או כלי עבודה השייך לחל"י, אלא אם 

 קיבל אישור בכתב מנציג המפעל. 

   ט.

ה וציוד תקני ) כגון ציוד חשמלי, סולמות, פיגומים התחיבות הקבלן להשתמש בכלי עבוד

 וכד'(.

   י.

התחייבות הקבלן לדווח מיידית לנציג חל"י  על כל תאונת עבודה או אירוע בטיחותי שעלול  

 היה לגרום לתאונה. 

   יא.

חובת הקבלן למנות מנהל עבודה באתר, שימצא בחל"י במשך כל ביצוע העבודה ושהחלפתו  

 ורק באישור נציג חל"י. תעשה אך 

   יב.

על הקבלן לחתום על כל מסמך )הודעה, בקשה, הצהרה, אישור וכיו"ב( ולעשות כל פעולה  

שתידרש כלפי הרשויות הרלבנטיות, על מנת להבטיח כי הוא לבדו יהיה אחראי לקיום כל 

על   הוראות ודרישות הדין בנוגע לבטיחות בעבודה וכי לצורך ביצוע העבודות הוא מקבל

עצמו את החזקה והאחריות לשטח המתקן ו/או האתר והוא יחשב כתופש המקום/החצרים  

 עפ"י כל דין. 

   יג. 

  5.2 הקבלן יידרש להציג בפני ממונה הבטיחות מסמכי מקור של האישורים הבאים:

   א. אישור בר תוקף של מנהל העבודה. 

   ב. בדיקה לציוד הנדרש על פי חוק. ביטוח תקף לכל כלי הרכב שבהם ישתמש ותסקירי 

רשיונות לעובדים לעיסוק במקצוע או להפעלת ציוד מיוחד )כגון: ציוד הנדסי, שימוש 

במקורות קרינה, נהיגה במלגזה, שימוש בעגורן, רשיון חשמלאי, מנהל עבודה, מדביר, 

 טכנאי גז וכד'(. 

   ג.

   ד.  אישור של חשמלאי מוסמך לתקינות כל הציוד החשמלי בו ישתמש במהלך עבודתו  

  5.3 הצהרות הבטיחות של עובדי הקבלן ימסרו לממונה הבטיחות. 

ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר רשאים להפסיק עבודתם של עובדי הקבלן במקרים  

 הבאים: 

5.4  

   א. במקום.מנהל העבודה לא נוכח 

הפרת הוראות בטיחות המסכנות את עובדי הקבלן, או חל"י, או העלולות לגרום לנזק לציוד  

 או לסביבה. 

   ב.

   ג. הקבלן או מי מעובדיו משתמש בציוד השייך לחל"י ללא רשות.
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ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר רשאים לדרוש הפסקת עבודתו והחלפתו של מנהל  

 עבודה שלדעתם לא מיישם את התחייבות הקבלן בנושאי הבטיחות. 

5.5  

בעת הדרכת הקבלן ע"י ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר, יש לציין את העבודות בהן  

 רמת הסיכון ונוהלי החברה מחייבות קבלת אישור עבודה )"היתר בטיחות"( ואישור ביצוע.  

5.6  

חל"י לעובדי הקבלן ציוד מגן אישי ייחודי הנדרש מעבודתם באתר שבו  במידת הצורך תספק  

הצהרת קבלן/עובד קבלן   קיימים סיכונים הנובעים מפעילות חל"י. הציוד שינתן ירשם בטופס "

 .שבנספח ג'"  לקיום דרישות הבטיחות

  

לקבלן ועובדיו יינתנו הוראות בכתב להתנהגות בעת חירום ומספר הטלפון להתקשרות בעת  

 חירום.  

  

נציג חל"י לא יאפשר ביצוע עבודה הדורשת "היתר בטיחות" ללא היתר חתום ע"י ממונה  

 הבטיחות בחברה.

5.7  

קופת ביצוע  במידת האפשר, בעת ביצוע עבודת קבלן כלשהי, יוגדר הקבלן כ"תופש החצרים" בת

העבודה ויהיה אחראי בטיחותית לעבודה המתבצעת. כמו כן יוגדר "קבלן ראשי" אחד לביצוע  

העבודה. במקרים אלו, לא יהיו נוכחים עובדי חל"י במקום, למעט מפקח מטעם חל"י )עובד  

שימונה לכך(. תישקל האפשרות לגידור אזור העבודה בדרך שניתן יהיה להכריז כי האזור  

   הבלעדית של הקבלן. במקרה זה תינתנה לקבלן הנחיות בטיחות כלליות של חל"י בלבד.באחריות 

5.8  

 

בכל מקרה של שינויים במהות, היקף או מקום העבודה ידווח נציג חל"י לממונה הבטיחות, אשר  

 יבחן את משמעות השינוי לגבי דרישות הבטיחות ויחליט על פעולות נדרשות. 

5.9  

בהדרכת בטיחות לכל עובד חדש המועסק על ידו, החתמתו על טופס "הצהרת הקבלן מחויב 

בטיחות" ומסירת הטופס לממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר וכמו כן ימסור העתקי  

  רשיון מקצועי במידה ונדרש.

5.10  

על ידי  ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר, יערכו ביקורת על ביצוע הוראות הבטיחות 

עובדי הקבלן. במידה ונמצא עובד המפר את ההוראות, יימסר למנהל העבודה דוח בכתב  או בע"פ  

 שבו יידרש לפעול מיידית להפסקת ההפרה וטיפול במפיר ההוראה. 

5.11  

בעבודה ארוכת טווח )הסכם שנתי או עבודה בהיקף גדול( יקבע ממונה הבטיחות בחברה את  

הצהרת קבלן/עובד הוראות הבטיחות לעובדי הקבלן ויוודא החתמתם על טופס "תדירות רענון 

( לאחר כל רענון. המועד הבא לעריכת רענון הוראות  נספח ג'" )קבלן לקיום דרישות הבטיחות

 הבטיחות ירשם בטופס. 

5.12  

  בסיום עבודת הקבלן יערכו ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר ומנהל העבודה סיור 

באתר ויוודאו כי לא נשארו כל מפגעי בטיחות הקשורים לעבודת הקבלן )כגון: בורות פתוחים, 

 שאריות חומרים, פסולת וכו'(.

5.13  

    

 .6 אחריות 

  6.1 סמנכ"ל הנדסה.

  6.2 מפקח, נציג חל"י אחראי לפיקוח על עבודת הקבלן בהתאם להוראות נוהל זה. 

  6.3 ליישום נוהל זה. ממונה הבטיחות אחראי  
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 נספח א'

 דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו 

קבלן הנכנס לאתרי חל"י בע"מ , נדרש להכין תכנית ניהול סיכונים בעבודתו, וזאת בטרם יכנס לאתרי  

 החברה. 

 העבודה. את התוכנית יש להגיש לאישור למנהל/ממונה הבטיחות ו/או לנציגו לפני תחילת 

 בהגשת התוכנית, יגיש הקבלן:

 תיאור מפורט של כל אחד משלבי העבודה.  .1

 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן. -רשימת סיכונים חתומה על .2

 פירוט בכתב כיצד מתכוון הקבלן להימנע/להקטין סיכונים אלו.  .3

4. ( ת.ז.  מספר  הכוללת:  המקצוע,  בעלי  כל  של  שמית  פ  9רשימה  שם  משפחה,  ספרות(,  שם  רטי, 

 מקצוע, תפקיד. כל בעלי המקצוע כולם ללא יוצא מן הכלל, יהיו ללא רישום פלילי. 

במהלך   .5 אותו  שישמשו  לעבודה  הנדרשות  הרמה  מכונות  מכונות,  כלים,  חומרים,  ציוד,  רשימת 

 עבודתו בפרויקט. 

 הכוללת: מס' רכב, סוג הרכב. רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו   .6

 אישורי כשירות לעגורנים, מנופים, מנופים ניידים, מלגזות וכו'.  .7

 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט:  .8

 אישור הסמכה למנהל/י עבודה; •

מפעילי   • אתתים,  מנופאים,  עגורנאים,  השונים:  למפעילים  הסמכה  אישורי 

שי נוסף  אישור  וכל  כבד  מי  ציוד  או  בפרויקט  הבטיחות  מנהל  ידי  על  ידרש 

 שהוסמך לכך על ידו. 

 אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך(.  •

 אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק. 

 אישור מיחידת הביטחון, לפי צורך )קב"ט(. 

 הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין. 

 עבודתו במתקני החברה. ללא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את  
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 נספח ב'

 קבלן  -אישור לתדרוך בטיחותי ורישום ציוד ורשיונות  -טופס 

 ___________________ אל:    

 מאת: __________________ 

 קבלנים  –אישור לתדרוך בטיחותי הנדון : 

 _________________ בתאריך ________   הופיע במשרדנו מר _______  ת.ז  

 נציג בא כוח הקבלן ____________  המיועד לבצע עבודה ב :______________________ 

 משך העבודה המתוכנן ___________________ 

לנ"ל נמסר תדרוך בטיחותי מקיף, כמו כן הובאו הוראות ונוהלי הבטיחות לידיעתו ולתדרוך עובדיו וכל  
 רשיונות המקצוע ומסמכים לרכב / ציוד כדלקמן :  כמו כן נבדקו   המועסקים על ידו.

 
תעודת 
בודק 
 מוסמך

מס' רישוי /  מסמכי רישוי  מסמכי ביטוח 
 זיהוי

 מס' סוג הרכב /הציוד

      

      

      

      
 

 מס' שם העובד מקצוע סוג הרשיון מספר רשיון 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 י . " לאישור קבלת התדרוך,הוחתם על טופס "הצהרת בטיחות " שצורף לתיקו בחל

 

 שם_________________ תפקיד__________________חתימה ________________ 

 העתק : לקבלן, לתיק הקבלן אצל ממונה הבטיחות 

 

 הערה

יורחק מתחום שטחי  י  ו /או "רכב / ציוד שלא עמד בדרישות הנ"ל לא יורשה להיכנס לשטחי חל

 עבודות החברה.

 ______________________  המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות
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 נספח ג'

  הצהרת קבלן/עובד קבלן לקיום דרישות הבטיחות -טופס 

 
י, באמצעות קבלן או כקבלן, מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי  "אני החתום מטה, המועסק בשטחי חל 

י ככלל ואתר העבודה בפרט וכי נהירים לי הסיכונים הקיימים  " טיחות הנהוגים בחלהוראות ונוהלי הב
 י ומתקני החברה והדרכים הנדרשות למניעת תאונת עבודה בגינם."בשטחי חל

י  "הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים בחל
 ולנהוג בהתאם להוראות.

י או מנציג מערך הבטיחות לפעול מידית  " יב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מנציג חלהריני מתחי
 בהתאם.

 הוסברו לי הצעדים המשמעתיים העלולים להינקט נגדי בתוקף הפרת נוהלי והנחיות הבטיחות. 
 

 קבלתי ציוד מגן אישי ייחודי מסוג  ____________________  והודרכתי בדרך השימוש בו. 
 

 _________________         מס' ת"ז: ________________________ שם: 
 מס' רשיון )במידה ונדרש(: ____________   מקצוע: ___________________ 

 כתובת: ___________________________ 

 ________________________ שם הקבלן: 

 מקום העבודה: _____________________ 

 חתימה_________________   ______________ תאריך__          

 המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות ____________________ 

===================================================== 

 הקבלן או נציגו יחתום על סעיף זה  

לעיסוקם ואלו שניתנו לי  אני מצהיר בזאת כי הדרכתי את כל עובדי בכל דרישות הבטיחות הקשורות 

 י ואני מתחייב להקפיד כי עובדי יעבדו בהתאם להם."מנציג חל

 שם הקבלן ______________ תאריך ____________  חתימה _____________ 

 המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות_____________________ 

 ====================================================== 

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק מחוברת הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים הקיימים בשטחי  

 י. "חל

 שם המדריך: ______________                חתימה: ________________________ 

 

 המקור : לממונה הבטיחות                                   

 העתק : לקבלן המעסיק 
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 לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו )למסירה לקבלן(דף הסבר 

קבלן הנכנס לאתרי חל"י בע"מ , נדרש להכין תוכנית ניהול סיכונים בעבודתו, וזאת בטרם יכנס  

 לאתרי החברה. 

 את התוכנית יש להגיש לאישור למנהל/ממונה הבטיחות ו/או לנציגו לפני תחילת העבודה.

 הקבלן:בהגשת התוכנית, יגיש 

 תיאור מפורט של כל אחד משלבי העבודה.  .1

 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .2

 פירוט בכתב כיצד מתכוון הקבלן להימנע/להקטין סיכונים אלו. .3

4. ( ת.ז.  מספר  הכוללת:  המקצוע,  בעלי  כל  של  שמית  שם    9רשימה  פרטי,  שם  ספרות(, 

תפקיד. מקצוע,  רישום   משפחה,  ללא  יהיו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם  המקצוע  בעלי  כל 

 פלילי.

אותו   .5 שישמשו  לעבודה  הנדרשות  הרמה  מכונות  מכונות,  כלים,  חומרים,  ציוד,  רשימת 

 במהלך עבודתו בפרויקט. 

רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו הכוללת: מס' רכב,  .6

 סוג הרכב.

 כשירות לעגורנים, מנופים, מנופים ניידים, מלגזות וכו'.אישורי  .7

 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .8

 אישור הסמכה למנהל/י עבודה; •

אתתים,   • מנופאים,  עגורנאים,  השונים:  למפעילים  הסמכה  אישורי 

הבטיחות   מנהל  ידי  על  שיידרש  נוסף  אישור  וכל  כבד  ציוד  מפעילי 

 בפרויקט או מי שהוסמך לכך על ידו.

 אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך(.  •

 אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק.

 אישור מיחידת הביטחון, לפי צורך )קב"ט(. 

 הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין. 

 ללא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו במתקני החברה. 

 בהצלחה,  

 דוד גבריאלוב   

 מנהל וממונה הבטיחות 
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 דו"ח ביקורת בטיחות על עבודת קבלן   -נספח ד' 

 

 

                                            לכ' חברת חל"י   

 תאריך:  

 מר/גב'.....  

 מפקח     

 דו"ח ביקורת בטיחות על עבודת קבלן הנדון: 

 ________________________________________________  ביקור באתר :

 

 בביקורי באתר ..................בתאריך  ........... ערכתי סיור בטיחות. להלן הממצאים:

 

 באחריות -לביצוע עד המלצות/הערות לטיפול  תמונה  ממצאים  מקום  

 מחנה+ 

 אתר/שטח 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

 מנהל עבודה לטיפולך והחזרת משוב טיפול.  
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 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית  -  5נוהל מס  

 כללי  .1

על מנת להציב תשתית בטיחות מתאימה בעבודות שונות הנעשות מטעם חל"י, באמצעות חברות  

, אשר השוני  ופרויקט לכל פרויקט ניהול ו/או מפקח חל"י  באתרים שונים, יש להכין תכנית בטיחות 

 מיוחדת.  בהם  מחייב התייחסות  

 מטרה  .2

 פרויקטלית הגדרת התהליך ותחומי האחריות להכנת תכנית בטיחות 

 תחולה  .3

 הנוהל חל על כל הפרויקטים המנוהלים/מבוצעים מטעם חל"י 

 סימוכין .4

 1970פקודת בטיחות בעבודה )נוסח חדש( 

 1988תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(  

 שיטה  .5

פרויקטלית   מנהל הפרויקט מטעם חברת הניהול הנבחרת לפרויקט מסויים, יכין תכנית בטיחות   

 המתבססת על המשפיעים הבאים לפחות:  

 שם אתר העבודה  - 

 מיקומו  - 

 שם חברת הניהול העוסקת בפרויקט  - 

 שם הקבלן המועסק  - 

 דרכי התקשרות )טלפונים וכד'( - 

 הבטיחותיים הצפויים בפרויקט )בשילוב ממונה הבטיחות(רשימת הסיכונים   - 

 : תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה )עפ"י הנאמר להלן( - 

 

 

 תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה  

 דרכי גישה לאתר והיציאה ממנו  •

 דרכי התנועה באתר,דרכי פסולת  •

פן מיוחד מיקום ומשטחי  דרכי שינוע ושיטות שינוע חומרים )כולל ציוד הרמה בכלל ובאו  •

 עגורני צריח( 

 מיקום אחסון חומרים  •

 מיקום מבני עזר )בתי מלאכה, מחסנים, משרדים וכד'(  •

מיקום ופרוט מבני רווחה לעובדים)מקום מנוחה ואכילה, מלתחה, נוחיות, מי שתיה, עזרה   •

 ראשונה( 

 מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה  •

 העבודה וחלוקת הזרם בתוך המבנה הזנת זרם חשמל למבנה לשם ביצוע  •

 אש וברזי שריפה -פרוט מיקום ציוד כיבוי •



55 

 

 סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים  •

 נוהל בקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם  •

 נוהל לביצוע עבודות מיוחדות)חפירות, הרכבות, הקמת פיומים וכד'(  •

 ביצוע הסדרי בטיחות עם הגורמים הרלבנטיים שבאזורם מתבצעת פעולת הבניה. נוהל תיאום  •

 נוהל בדיקת ציוד וכלים, רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת  •

 נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם •

 לפי מקצועות -כללית וספציפיתתוכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית  •

שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים   •

 או קשורים לאתר הבניה 

 שילוט מסביב לאתר ובו שם החברה המבצעת, מנהל העבודה וממונה הבטיחות. •

 

 נוהלי חירום 

 שונה רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה רא •

 נוהל פינוי נפגעים  •

 נוהל הודעות על תאונות  •

 רשימת מספרי טלפון למקרה חירום  •

 נוהל פינוי האתר במקרה חירום )כולל מועדי תרגול(  •

 

 אחריות  .6

באחריות חברת הניהול של הפרויקט, להכין מסמך התחייבות לגבי אחריותה לביצוע    תכנית   -

 ניהול. בטיחות בפרויקטי ניהול ופיקוח חברות 

באחריות ממונה הבטיחות חל"י, להכין מסמך התחייבות לגבי אחריות חל"י לביצוע    תכנית בטיחות   - 

 בפרויקטי ניהול ופיקוח חל"י.

 מפקח מטעם חל"י, יבצע פיקוח לביצוע התכנית   - 

 מנהלי פרויקטים בחברות ניהול   - 

 ממונה הבטיחות חל"י  - 
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 ועים ותאונות עבודה דיווח וטיפול באיר - 8נוהל מס' 

 כללי  .1

לעיתים מתרחשים אירועים ו/או תאונות עבודה באתרי העבודה השונים, להם צריך להיערך   

 ולתת מענה בזמן, אם ע"י דיווח ואם בפינוי הנפגע לקבלת עזרה רפואית. 

 מטרה  .2

יצירת תהליך מוסדר לדיווח על אירוע/תאונת עבודה, על דרך הטיפול ופינוי הנפגע, שיטת  

 ותהליך תחקור האירוע וחזרה לשגרת העבודה. 

 תחולה  .3

 כל מנהלי ועובדי החברה  

 סימוכין .4

 . 1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד  4.1 

 1995 -חוק הביטוח הלאומי  )נוסח משולב(, התשנ"ה  4.2

 1945פקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה(,  4.3

 

 שיטה  .5

אירוע  במקום העבודה או בדרך אליו ו/או ממנו, או תוך כדי ביצוע עבודה   – תאונת עבודה 

עבור ומטעם מקום העבודה, שכתוצאה ממנו נגרמו פגיעה גופנית בעובד או לעובד אחר, שאינן  

 ימים ויותר.  3מאפשרות לו לעבוד 

 ווח והטיפול כוללים את התהליך הבא: הדי 

 שיטת הדיווח  -

 טיפול ופינוי הנפגע  -

 תחקור הארוע  -

 חזרה לשגרת העבודה  -

 שיטת הדיווח 

לממונה הבטיחות ולסמנכ"ל   מיידיתעם קרות אירוע/תאונת עבודה, ידווח מנהל העבודה 

 הנדסה על אודות האירוע. 

 במכתב. הדיווח יעשה הן בע"פ )בטלפון,פלאפון( והן 

 טיפול ופינוי הנפגע 

לנפגע יש להגיש עזרה ראשונה על ידי אדם מיומן לכך ו/או לפנותו לקבלת עזרה רפואית 

 במרפאה או בית חולים סמוך.

 תחקור הארוע 

תחקור האירוע יעשה ע"י ממונה הבטיחות ויכלול פירוט מדויק של המעורבים באירוע, נסיבות  

 ו, מסקנות ולקחים.האירוע, גורמי הכשל והכשלים שניצפ 

 התחקור יבוצע על גבי טופס תחקיר ארוע/תאונת עבודה המופיע בנספח א'.

 חזרה לשגרת העבודה 

תוך שלושה ימים מגמר התחקיר, יופץ דו"ח האירוע לכל הנוגעים בדבר )הנדסה, מתכננים,  

 קבלנים, מנהלי פרויקטים וכיו"ב( וכן תינתן הדרכה מתאימה לבל ישנה המקרה. 



57 

 
 

 אחריות  .6

 ממונה בטיחות חל"י.  
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 - ספח א' נ

 טופס תחקיר ארוע/תאונת עבודה

 

  מקום העבודה

  תאריך 

 הנפגע

 

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' תעודת זהות / דרכון 

  כתובת

  טלפון בבית

  טלפון נייד

  טלפון בעבודה

  מין

  מצב משפחתי 

  תאריך לידה 

  תפקידו במקום העבודה 

  תיאור התפקיד 

  מקום עבודתו )אגף/מחלקה(

  טלפון במקום עבודתו 

  ותק בעבודתו הנוכחית 

  שנות העסקתו

  האם עבד בעבודתו הרגילה

 

 פרטים על התאונה 

  תאריך התאונה 

  שעת התאונה )לערך( 

  מקום התאונה

 תיאור התאונה בקצרה 
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 תיאור התאונה והטיפול 

 

  חלקי גוף שנפגעו 

  טיפול במקום

  

  עזרה ראשונה במקום 

  שם מגיש העזרה הראשונה

  אופן הפינוי

  להיכן פונה

 המשך טיפול:

 בית חולים

 

  אושפז

  שוחרר לביתו

 הערות
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 תנאי סביבה )לתאונה בתוך מבנה( 

 

  תאורה

  רעש

         אקלים

  אוורור

  

 

 המעורבים בתאונה  –הציוד / הכלים 

 

  הציוד / הכלי 

  תוצרת

  סוג הנעה

 

  בודק מוסמך

 

 הדרכות

 הנפגע

 הדרכת :

 ע"י מי

 נושא ההדרכה: 

 ע"י מי:

 קיבל הדרכה על הציוד/הכלי

 ע"י מי: 

 ניסיונו על הכלי/הציוד 

               

 האם הציוד/הכלי היה עבודתו )כמו: מלגזה( 

 )כמו:מקדחה( האם הציוד/הכלי היה בעבודתו 

 האם יש לו רישיון או הסמכה לציוד/לכלי 
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 גורמי חוץ שהוזמנו לחקור 

 

 דווח לגורמים הבאים:

 

 עדויות

 שם ומשפחה:  

 העדות

 

 

 

 

 

 שם ומשפחה: 

 העדות : של העובד

 

 

 מימצאים 

 א.

 

 ב.

 ג.

  

 עובדות

 א. 

 ב.

 ג.

 ד.

 ה.

 

 מסקנות

 א

 ב.

  ג.
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 סיכום והמלצות

 לביצוע עד אחראי לביצוע מהות הפעולה מס"ד

1    

2    

3    

4    

 נכתב ע"י

 

 תפקיד שם ומשפחה 

 

 העתקים   
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 תגובה באירועי חירום בעבודה  - 9נוהל מס' 

 כללי  .1

כל פרויקט המתבצע באתר מסוים, טומן בחובו סיכונים שונים, לרבות הסיכונים הנובעים מאופי  

כדי   העבודות המוגדרות, סיכונים העלולים להתפתח  למצבי חירום, שיש להיערך להם מראש 

למזער נזקים ולמנוע במידת האפשר הגדלת הסיכון. הנוהל הוא נוהל כוננות ותגובה לאירועים  

 המוגדרים כאירוע חירום מטעם מנהלת האתר, בהתאם לנהלים שהוגדרו. 

 בין מצבי החירום ניתן למצוא:

 יסת מבנה עם ו/או בלי נפגעים. . קר1

 .התמוטטות תעלות וחפירות עם לכודים. 2

 .התנגשות רכב /אנשים. 3

 .פריצת שריפה עם נפגעים. 4

   .פעולות פח"ע או פגיעות עם נפגעים.5

 . הצפות/שיטפונות.7

 .רעידות אדמה. 8

 מטרה  .2

באתר, ואת סדר מטרת הנוהל הינה להגדיר אחריות וסמכות של בעלי תפקידים חיוניים  

 . הפעולות הנדרש בעת אירוע חירום בשטח האתר

  תחולה  .3

 כל פרויקטי חל"י  

 סימוכין .4

 1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  

 שיטה  .5

 להלן פירוט סדר הפעולות העיקרי שיש לבצע  בהתאם למצב חרום כלשהו:    

 בהתרחשות אירוע חירום באתר/מתקן אחר/ מפעל סמוך: 5.1

 וודא מיקומו של האירוע וברר פרטיו.   5.1.1

קבל החלטה והתארגן בהתאם לנסיבות )הפסקת עבודה  ו/או פינוי עובדים,  5.1.2

 מלא או חלקי(. 

 להחלטה שקיבלת ודווח לבעל תפקיד בכיר יותר .  פעל בהתאם 5.1.3

 בהתרחשות אירוע חירום  באתר/מתקן אחר/ מפעל סמוך:     5.2

 וודא מסירת הודעה מתאימה למנהל האתר או מנהל עבודה. 5.2.1

 הפסק כל פעילות והרחק שוהים בלתי חיוניים.     5.2.2

 תוכנית פעולה. צא מייד למקום האירוע,הערך את המצב וקבע  5.2.3
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 הפעל את התוכנית החירום האתרי.  5.2.4

 הפעל אנשים נוספים לביצוע פעולות חירום נדרשות כגון:  5.2.5

 הפסקת כל פעולות העבודה.  (1)

של   (2) המקום  בקרבת  גלויה  ואש  חשמל  מקור  כל  הדממת  או  ניתוק,  כיבוי, 

 פריצת הגזים או נוזלים דליקים.

 ולנס וגורמים רפואיים מוסמכים.בהתאם לצורך, הזעק אמב  (3) 

 בהיוודע או בקבלת הודעה על מצב חירום:    5.3

 הפסק מייד כל פעילות.    5.3.1

 נתק כל מקור חשמל באתר.    5.3.2

כינוס   5.3.3 לאזור  עובדי האתר  ופנה את  לתגובה מתאימה  צוות העובדים  הפעל את 

 בטוח. 

ה מנהל  יפעיל  לעיל,  מהאמורים  נדרש  מקרה  בכל  אתרי, הערה:  תגובה  צוות  עבודה 

בהתאם לסוג האירוע / או בהתאם להוראות כוחות הביטחון /גופים מורשים )  

 במידה והאירוע מחייב התערבות כוחות חיצוניים(. 

 חזרה לשגרה: 5.4 

 חזרה לשגרת העבודה תיעשה אך ורק לאחר אישור מנהל הפרויקט של האתר.  

 ויופקו מסקנות ע"י מנהל האתר. לאחר החזרה לשגרה יקוים תחקיר   

 אחריות  .6

באתר,  6.1 הקבלן  של  העבודה  מנהל  על  חלה  באתר,  הנוהל  להפעלת  והסמכות  האחריות 

 בהתאם לשיקול דעתו ולהנחיות מגופים מוסמכים חיצוניים.

 מנהל העבודה של הקבלן אחראי לתרגול או סימולציית  חירום של הנוהל הנדון.    6.2

 הניהול מטעם חל"י למסור נוהל זה לקבלן לפני תחילת עבודתו באתר.באחריות חברת    6.3
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 שמירה על איכות הסביבה   - 10נוהל מס' 

 כללי  .1

 בעת ביצוע העבודה באתר עלולים להיגרם מפגעים ונזקים סביבתיים.    1.1

 מניעת מפגעים סביבתיים והשפעותיהם הינה חלק משגרת הבטיחות באתר.  1.2

 מטרה  .2

להנחות את הקבלנים על הפעולות בהן יש לנקוט על מנת להבטיח שמירה    -מטרת הנוהל   2.1

 על איכות הסביבה. 

 תחולה  .3

 כל אתרי העבודה של חל"י.    3.1

 סימוכין .4

 דיני הגנת הסביבה    4.1 

 שיטה  .5

באשר למניעת  כלליות,  באתר הנחיות    חל"י, או חברת הניהול מטעמה, בהתאמה, יקבעו   5.1

כפועל יוצא מהעבודות המתבצעות בו, סוגי הציוד והחומרים   ים סביבתיומפגעים  זיהום  

 הנמצאים בו ותהליכי העבודה. 

יבו לקיים  ידי מנהל העבודה באתר בנושא זה ויחו-יונחו ויודרכו  על קבלני ביצוע לסוגיהם, 5.2

לעובדיהם הסביבתיים    ,הדרכה  הסיכונים  הסביבה,  איכות  על  בשמירה  הצורך  בדבר 

 הקיימים והדרישות לביצוע למניעת נזקים. 

ידי מנהל העבודה באתר וידרשו לפעול למניעת  - קבלנים המבצעים עבודות באתר יונחו על     5.3

 זיהום סביבתי בהתייחס לנושאים הבאים: 

סב 5.3.1 נזק  ודלקים  מניעת  שמנים  כגון  מזהמים,  בחומרים  משימוש  כתוצאה  יבתי 

יש להשתמש במאצרות     ומניעת נזקים כתוצאה אפשרית של חלחולם לקרקע. 

 במקומות הנדרשים.

שיפורי   5.3.2 לצורך  בטון  לאשפרת  בחומרים  משימוש  כתוצאה  סביבתי  נזק  מניעת 

 וכו'.חוזק, לחות, השפעה על זמן הגעה לחוזק מקסימאלי  

 מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי איטום למיניהם.  5.3.3

ידי גורם מוסמך, לאתרים  - על  -הנחיות בדבר סילוק פסולת ואשפת בנין מהאתר   5.3.4

 מאושרים ובכלי רכב המיועדים לכך. 

ופסולת   5.3.5 מזון  פסולת  סילוק  שירותים,  בתאי  הולם  סביבתי  לטיפול  הנחיות 

 אורגנית אחרת. 

 מניעת נזקים סביבתיים כתוצאה מרעש, שפך חומ"ס ,פליטות עשן וכו'.   5.3.6

 מניעת כל נזק אחר הנובע ממתקן, ציוד ו/או תהליך אחר. 5.3.7
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הפעילות תבוצע על בסיס טופס בדיקה לנושאים אלו, אשר יתווסף לתיק תכנית        5.3.8

 (. 5)ראה נוהל מספר  תבטיחות פרויקטאלי

 טופס הבדיקה מוצג בנספח א' לנוהל זה. 

 אחריות . 6

 . חל"י, או חברת הניהול מטעמה, בהתאמהאחריות לביצוע נוהל זה חלה על    6.1

 כל קבלן המבצע עבודה באתר אחראי ליישום הנחיות נוהל זה בתחומו.    6.2

 "י ממונה הבטיחות חל"י. בקרה על ביצוע הנוהל ע"י כל הגורמים לעיל, תבוצע ע    6.3
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 טופס בדיקה לשמירה על  נושאי אכות סביבה –נספח א' 

 ________________________________________      שם האתר:

 __________________________________ :    שם הקבלן המבצע

 _________________________________________    נבדק ע"י:

 _____________________________________    תאריך הבדיקה:

 ממצאי הבדיקה  נושא הבדיקה  מס'

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים   1

מזהמים, כגון שמנים ודלקים ומניעת נזקים  

יש   ) כתוצאה אפשרית של חלחולם לקרקע

 . (להשתמש במאצרות במקומות הנדרשים

 

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים   2

 . לאשפרת בטון 

 

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי   3

 . איטום למיניהם

 

הנחיות בדבר סילוק פסולת ואשפת בנין  קיום  4

ידי גורם מוסמך, לאתרים  -על -מהאתר 

 .המיועדים לכךמאושרים ובכלי רכב 

 

הנחיות לטיפול סביבתי הולם בתאי  קיום  5

שירותים, סילוק פסולת מזון ופסולת אורגנית  

 אחרת.

 

כתוצאה מרעש, שפך   מניעת נזקים סביבתיים 6

 חומ"ס ,פליטות עשן וכו'. 

 

מניעת כל נזק אחר הנובע ממתקן, ציוד   7

 ו/או תהליך אחר. 
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 4-נספח ד

 מתקן ותוכניות עדותספר 

  

בנספח  –ראה בהמשך 

 וההפעלה  התחזוקה
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 5-דספח נ

 קרקעדו"ח 
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 כללי.

 
(. החופים  1העבודה מחולקת לשלושה מקטעים: חופים צפוניים, חוף אלמוג וחופים דרומיים )איור   .א

 שיטופלו הם: 

 ממן, חנניה, נפטון, ניין ביץ', ציון, קיסוסקי   –חופים צפוניים  •

 מיקונוס והגולשים, בן הרוש ובר ביץ'  –חוף אלמוג  •

 מגדלור, צוללים, הנסיכה  –חופים דרומיים  •

 במסגרת העבודה יטופלו סוגי האלמנטים הבאים:  .ב

 שבילים מרוצפים  •

 שמשיות  •

 סוכות מציל  •

 דקים/מזחים •

 גשרונים חודרי ים  •

מפלס   .ג עד  החוף  לאורך  הממוקמים  האלמנטים  כל  יטופלו  המזמין,  החלטת  פי  שהוגדר  2.0על   +

 כמקסימום הצפוי לעליית מים במקרה של סופה חוזרת.  

הדו"ח שבהמשך הינו מוקדם ומטרתו לתאר את חתך הקרקע הצפוי ופתרונות אפשריים לביסוס   .ד

 האלמנטים השונים. 

 

 . מוקדי תכנון לאורך החוף. 1איור 

 

 אור פרופיל הקרקע.  ית

 
מ' )מיקום הקידוחים, תיאור   15-קידוחי ניסיון לעומק של כ 24לצורך חקירת הקרקע בוצעו   .א

 הקידוחים וחתכים מפורטים מופיעים בנספח(. 

 חופים צפוניים
 חוף אלמוג 

 חופים דרומיים
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תערובת של חול, צרורות וחרסית   –על פי קידוחי הניסיון. חתך הקרקע מורכב ברובו מסחף   .ב

 והוא תוצר של ריסוק הסלעים הגרניטיים המקוריים. 

מ"מ עם גושים מקומיים סלעיים גדולים יותר )לרוב    1-4החומר המרוסק הוא בגודל גרגירי של 
 בשכבות העליונות(. 

 ת סנטימטרים לפלטות בגודל של מספר מטרים. גודל גושי הסלע משתנה בין עשרו
בחופים: אלמוג, כפר הצוללים והנסיכה. מופיע הסלע בכמויות גדולות שצפויות להשפיע על  

 הביצוע כדלקמן: 

מ'.   10-מ' לכ 2 -פני השטח מכוסים בסלע. עובי שכבת הסלע משתנה בין כ   –חוף אלמוג  •

 מתחת לשכבת הסלע מופיע סחף.

 -מ' מופיעה בחלקו הדרומי של החוף בעומק של כ 2 -ה סלע בעובי כ שכב –כפר הצוללים  •

 מ'.  2-4

מ'.    6 -מ' ל 2פני השטח מכוסים בסלע. עובה שכבת הסלע משתנה בין  –חוף הנסיכה  •

 מתחת לשכבות הסלע מופיע סחף.

 ומשתנים כתלות בגאות ובשפל.  0.0 –מי תהום נמצאים בפני הים   .ג

 
 

 סיסמולוגיה 

 

 . 413על פי תקן – Dשכבות הסחף נמצאות בצפיפות יחסית גבוהה ומתאימות לסיווג  .א

 .Z= 0.27שנה  50 – ב  5%תאוצת התקן בהסתברות של  .ב

 בתחום החופיים הצפוניים עוברים העתקים פעילים.  .ג

סביר להתפתחות תזוזות וסידוק על פני השטח. פירוש הדבר הוא שברעידות אדמה קיים סיכוי   

 ק"מ( ומכוסה בשכבות של אלוביום. 2-3ההעתק נוצר על פני הסלע הנמצא בעומק רב , )  .ד

עקב העובי הגדול של הסחף , השפעת ההעתק העמוק על פני השטח תורמת מעט )אם בכלל( לסיכונים   .ה

 סיסמיים.  

מההעתק לכן, החופים הצפוניים נמצאים בתוך  מ'   200על פי התקן, תחום העתקה הפעילה הוא עד   .ו

 (.2תחום העתקה פעילה )איור 

 

  

 . מפת העתקים הפעילים. 2איור 
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 בנוסף, על פי המפה להגברות שתית של המכון הגיאולוגי, העיר אילת נמצאת בסיכון להגברת שתית.  .ז

באזור יש להתחשב בסקר תגובת אתר בחישוב  עקב הקרבה להעתק פעיל וחשש מהגברות שתית,   .ח

של   חישובים  כולל  אילת  העיר  עבור  בנושא  מקיף  מחקר  ערך  הגיאופיזי  המכון  הקרקע.  תאוצות 

ספקטרום התגובות באתר. העיר חולקה לאזורים בעלי התנהגות דומה, החופים הצפוניים נמצאים  

 )הדו"ח המלא מצורף בנספח(. 1והדרומיים באזור    13באזור 

 
 

 מסקנות 

 
 בזמן סופה, גלים גדולים עולים מכיוון הים לחוף וחוזרים חזרה לים דרך שכבות הסחף העליונות. 

 כתוצאה מכך, קורות שתי תופעות מרכזיות : 

 הגלים לוקחים איתם את השכבות העליונות של הקרקע.  – שטיפה של חומר  •

בזמן העליה והחזרה של הגלים, מתפתחים לחצי מים על גבי המבנים.   –התפתחות לחצי מים  •

לחצי המים מתפתחים בכיוון הזרימה, ז"א שבעליה של המים הם פועלים בכיוון אחד ובחזרה  

 בכיוון השני. 

 עקרונות התכנון נקבעו בהתאם לתופעות הצפויות והם כדלקמן: 

קרה של סחיפת שכבות הקרקע  תכנון המבנים יעשה בצורה שתבטיח את יציבותם גם במ  •

 בתחתית המבנה. 

 תכנון האלמנטים הקונסטרוקטיביים יאפשר מעבר של מים ללא יצירת לחצי מים עודפים.  •

 

 המלצות 

 מבנה שביל הטיילת 

 
+ מ' או גבוה יותר(, ניתן לתכנן  2בקטעים שאינם צפויים להיות מוצפים בזמן סופה )מפלס אבסולוטי  

 שכבות של מצעים מהודקים בבקרה מלאה.  2את שביל הטיילת כמנוח על  

 משני צידי השביל יש לתכנן סגירה של המצעים כדי למנוע סחיפה של החומר.
(. הסלעים  3על פי הצעת האדריכל, מומלץ לתכנן את סגירת השביל עם סלע גדול מכל צד שלו )איור 

 ישוקעו בבטון. 
 מקובלת.כל אלטרנטיבה חלופית שתבטיח סגירה של המצעים  

 
 
 
 
 

 

 

 הקטעים הצפויים להיות מוצפים הינם מועטים וממוקמים בעיקר בתחום החופים הצפוניים. 

 .  5.2קטעים אלו יתוכננו כתלויים על כלונסאות. תכנון הכלונסאות ייעשה על פי ההנחיות בסעיף 

ס"מ   40-בחופים בהם מופיע סלע בפני הקרקע, ביסוס שביל הטיילת ייעשה על פלטת בטון שתחדור כ

 לסלע.  

 

 קירות תומכים

 

סלעים משוקעים בבטון   שכבות מצעים שביל הטיילת 
 לסגירת המצעים

 חתך עקרוני של שביל הטיילת. 3איור 

 פני קרקע 
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 קירות תומכים יתוכננו על פי הפרמטרים הבאים: 

 טון/ מ"ק  2 -העפרמשקל מרחבי של  •

 98% -חומר נברר מהודק ל -חומר מילוי •

 0.3 -מקדם אקטיבי  •

 ס"מ מצע א'   20 - החלפת קרקע בתחתית •

 טון/ מ"ר  20 -מאמץ מותר בתחתית •

 0.4 -מקדם חיכוך בתחתית •

 מ'  1.5כל   -פתחי ניקוז •

 מ' מפני הקרקע הסופיים   0.6 -עומק הביסוס  •

 

 קירות דיפון 

 
פי הפרמטרים הבאים:קירות דיפון יתוכננו על   

 טון/ מ"ק  2 -משקל מרחבי של העפר •

 98% -חומר נברר מהודק ל -חומר מילוי •

 0.3 -מקדם אקטיבי  •

 3 -מקדם פסיבי •

 טון/ מ"ק  1500-1600 -מקדם מודול מצע אופקי פסיבי •

 מ'  1.5כל   -פתחי ניקוז •

 

 ביסוס מבנים 

 
 שמשיות, דקים וגשרונים חודרי ים.המבנים המתוכננים בפרויקט כוללים: סוכות מציל, 

כדי להבטיח את יציבות המבנים בזמן סופה ובהתחשב בחתך הקרקע, כל המבנים יבוססו על  

 כלונסאות למעט בחופים בהם קיימת שכבת סלע עבה. 

 חלופות לביצוע כלונסאות:  2בתנאי הקרקע הקיימים, ישנן 

 כלונסאות מוחדרים המורכבים מצינור פלדה חלול  •

כלונסאות קטני קוטר המבוצעים עם מכונה סיבובית חזקה.   –ות מיניפייל כלונסא  •

 כלונסאות אלו יבוצעו בעזרת קייסינג.  

 תכנון הכלונסאות יעשה על פי הפרמטרים הבאים:

 3.0 חיכוך מותר לאורך הכלונס ]טון/מ"ר[
 50 מאמץ מגע מותר בתחתית ]טון/ מ"ר[ 

 1,800-2,000 מ"מ  5הזזה מקסימלית מותרת  –מקדם קפיץ לכוחות אופקיים ]טון/מ"ק[ 
 

 מ'.  5 - אורך כלונס מינימלי מומלץ

 ס"מ   20-30  –ס"מ, מיניפייל  40 –כלונסאות מוחדרים  –קוטר כלונס

  -כבחופים בהם מופיע סלע בפני הקרקע, ביסוס המבנים ייעשה על פלטות בטון יצוקות. הפלטות יחדרו 

 ס"מ לשכבת הסלע. היציקה תעשה כנגד הדופן החצובה. 40

טון/מ"ר.  20-18 –מאמץ מותר בתחתית היסוד   
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 טריבונות 

 
בהחלטה משותפת של הקונסטרוקטור ואדריכל הנוף, הוחלט שהטריבונות יתוכננו כמבני בטון  

 5.4מבוססים על כלונסאות או על גבי הסלע לפי סעיף  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 התייחסות פרטנית לחופים

 

 חוף קיסוסקי 

כלונסאות או גביונים. בנוסף, קיים   –ביסוס דק על כלונסאות וביסוס מדרגות לים באחת מהשיטות 
 קטע משביל הטיילת שיבוסס על כלונסאות. 

 

 
 

 ביסוס מדרגות על כלונסאות.   – A. 4איור 

 ביסוס מבנים בחוף קיסוסקי . 5איור 
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 . קטע משביל הטיילת שיבוסס על כלונסאות. 6איור 

 

 אום רשרש 

  כלונסאות או גביונים. –ביסוס שמשיות ע"י כלונסאות וביסוס מדרגה לים באחת משתי השיטות 

 

 . ביסוס מבנים בחוף אום רשרש.7איור 

 
 

 חוף ציון 

כלונסאות או גביונים. בנוסף, קטע   –ביסוס דק על כלונסאות וביסוס מדרגות לים באחת מהשיטות 
 משביל הטיילת יהיה מבוסס על כלונסאות. 

-בחלקו הצפוני של החוף, מתוכננת רחבה מוגבהת כחלק מרחבת הטיילת. לשם כך מתוכנן קיר בגובה כ 
עליית המים מצד אחד שלו ובזמן ירידת המים מצדו  מ'. על קיר זה צפויים לפעול לחצי מים בזמן  3

 השני. 
 תכנון הקיר יתחשב לחצי המים הצפויים. 

 ביסוס הרחבה יהיה על כלונסאות. 
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 . ביסוס מבנים חוף ציון. 8איור 

 

 

 . קטע משביל הטיילת שיבוסס על כלונסאות. 9איור 

 

 חוף כניסה מרכזי 

ביסוס על כלונסאות.  –כניסה לטיילת ומוצא ניקוז    
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 . חוף כניסה מרכזי. 10איור 

 חוף ניין ביץ' 

כלונסאות או גביונים. –ביסוס שמשיות ע"י כלונסאות וביסוס מדרגה לים באחת משתי השיטות   
 

 

 . ביסוס מבנים בחוף ניין ביץ'. 11איור 

 
 

 חוף נפטון 

 רמפות ירידה למים וסוכת מציל יבוססו על כלונסאות. 
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 מבנים לביסוס על כלונסאות.   –. חוף נפטון 12איור 

 
 

 חוף ממן 

כלונסאות או גביונים.  –ביסוס שמשיות על כלונסאות וביסוס מדרגה באחת משתי השיטות   
 

 

 מבנים לביסוס.   –. חוף ממן 13איור 

 

 חוף חנניה 

 ביסוס שביל גישה לים על כלונסאות.
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 אות. מבנה לביסוס על כלונס  –. חוף חנניה 14איור 

 
 

 חוף בן הרוש ובר ביץ 

 מתוכננת מרפסת דק הנכנסת לתוך הים. ביסוס המרפסת יהיה על כלונסאות.  
(. יידרש לבצע קידוח מקדים בסלע על מנת  17באזור זה, על קו החוף, קיימות פלטות סלע קשה )איור  

 לאפשר ביצוע כלונסאות. 
 

 

 מתוכננת בחוף בן הרוש. . מרפסת 15איור 

 

 

 . פלטות הסלע הקיימות בחוף. 16איור 
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בנוסף, מתוכננות מדרגות ירידה לחוף בשילוב טריבונות ישיבה. מפלס הטריבונות קרוב למפלס פני  

 הים ולכן, מומלץ לבסס על כלונסאות.  
 

 

 ף. . מדרגות ירידה לחו17איור 

 
 
 
 
 

 חוף מיקונוס 

 +, על פי הגדרות העבודה לא נדרש טיפול. 2.2כל המבנים נמצאים במפלס גבוה מ  
 

 

 . חתך בחוף מיקונוס. 18איור 

 
 

 חוף המגדלור 

מתוכנן דירוג של השטח ע"י קירות סלעים. מומלץ לתכנן גביונים כדי לאפשר מעבר של מים בזמן  
 הצפה. 
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 . מסלעה מתוכננת בחוף המגדלור. 19איור 

 
 

 בנוסף, מתוכננות סככות חוף, כל עמוד של הסככה יבוסס על יסוד מוטמן. 

 

 . סככה מתוכננת.20איור 

 

 כפר הצוללים  –חוף סנובה 

 אין אלמנטים מבניים המתוכננים בתוך התחום הצפוי להיות מוצף בזמן סופה.  
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 . חתך לרוחב כפר הצוללים. 21איור 

 בין החוף לחניה מתוכננת מסלעה. המסלעה תתוכנן לפי העקרונות הבאים: 

 מ'  0.8מ' ורוחבה המינימלי יהיה  3גובה המסלעה יהיה עד  •

 מ'  0.3-0.4מ' וגובהם  0.8הסלעים יהיה רוחב  •

 1:2שיפוע המסלעה יהיה  •

 מ' לפחות לתושבת בטון   0.3-האבן בשורה התחתונה תחדור כ •

 מאחורי המסלעה יונח בד גאוטכסטייל מנקז  •

 חוף הנסיכה 

+ בהערכה ומועד להצפות, חשוב לתכנן מערכת ניקוז יעילה ברחבה  0.5מבנה המלתחות נמצא במפלס 
ההגנה למלתחות. שבין קיר   

 

 

 . מבנה מלתחות וקיר הגנה בחוף הנסיכה. 22איור 
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 כללי 

 מפרט זה הוא להגנה נגד קורוזיה, גלוון וצביעה.  .1

בדרישות:  .2 יעמדו  אטמוספרית  לחשיפה  המיועדים  וציפויים  הצבעים   כל 

 ISO 12944-5: 2018 Corrosivity Category C5, Very high durability > 25 years . 
מעל   לאחר  תבוצע  גדולה  ראשית  תחזוקה  שצביעת  כך  וייושמו  יבחרו  צבע  שנה.    15מערכות 

 Durability is not a guaranteeהקיים או התקופה עד לשיפוץ גדול אינה תקופת אחריות.  

time. 

אינן מופיעות במפורש במפרט זה או/ו עבור אלמנטים  עבור מערכות הגנה נגד קורוזיה וצבע ש .3
והצבע המוצעת לאישור   נדרש להגיש את מערכת ההגנה  זה, הקבלן  שאינם מוזכרים במפרט 

,  years C5, High durability 15 <לסביבה ימית    לפחות מראש. בכל מקרה המערכת תתאים  
 ונדרש שתקבל את אישור המפקח מראש. 

ציפויים הקבלן יגיש לאישור תעודות בחינה ממפעל הייצור והצביעה  לכול החומרים, צבעים, ו .4

 .Inspection Certificates acc. to EN 10204, Type 3.1המקורי לפי  

הקבלן יאשר מראש אצל המפקח  את החומרים, מערכות ההגנה מקורוזיה, הצבעים, מפרטי  
דוח   להגיש  חייב  וביצוע. הקבלן  רכש  ומפעל הצביעה, טרום  בחינת  הצבע  של  בחינה מקצועי 

תעודות ללא  בתהליך.  הצביעה  עבודת     Paint inspection certificatesעבודת  תאושר  לא 
 הצביעה.  

ויידרש   במידה  מחו"ל  צבעים  ייבוא  כולל  מאד,  בעוד  מראש  וצבעים  בחומרים  להצטייד  יש 
 באמצעות הספקים המקומיים )טמבור, נירלט, גילאר(. 

אפ תעודות בחינה  - השונים לאישור המפקח ויצרף לתוכניות המוק  אפ לפרטים -הקבלן יכין מוק .5
לדגום את החומר ולשלוח      רשאי  המפקח  מקוריות לחומרים, ודוגמא של חומר לבדיקת מעבדה.  

 לבדיקת מעבדה מטלורגית, לפי החלטת המפקח.

ת"י   .6 לפי  באמבט  חמה  בטבילה  גלוון  יהיה  הוא  גלוון,  נדרש   . 'א  מוסףב כמפורט    918כאשר 
 מפרט גלוון חם, וגימור שטח הגלוון במפעל הגלוון. - 'א מוסף

כול החלקים המגולוונים יהיו צבועים על פי המפרטים לעיל. במיוחד יש לשים לב שכול קטע   .7
יש לצבוע   יהיו  גם ברגים מגולוונים אם  וצבוע.  יהיה מגולוון  או בטון  מגולוון שנכנס לאדמה 

 לאחר הרכבה. 

נדרש מקדם ביטחון לקורוזיה    .8 ירידת עובי  Corrosion Allowanceלכלונסאות באדמה  , לפי 

 (. (per EN 1993-5: Pilingשנה.  50מ"מ עבור  1.75שנים, או    25מ"מ עבור   1.00דופן של 

מ"מ לפחות. כל הריתוכים יהיו מלאים,   2במסגרייה לפני צביעה, יש לעגל קצוות חדים לרדיוס  .9
וחלקי ללא  רציפים  בועות,  וללא  חלקים  יהיו  הריתוכים  הריתוך.  נתזי  כול  את  להסיר  יש  ם. 

 או בליטות. יש לאטום חורי גלוון.  porosityנקבוביות 

יש להגיש לאישור מוקדם את    .המפקחאפ לאישור תהליך הייצור והגימור ע"י  -יש לבצע מוק .10
 חומרי המבנה והגימור. 

 ים: פמוס  8מפרט זה כולל   .11

 גלוון חם וגימור שטח הגלוון במפעל הגלוון.מפרט  –' מוסף א .א

 גלוון חם וצביעה רטובה של שמשיות חוף.  –' מוסף ב .ב

 מפרט צביעת מעקות מגולוונים בחום של מזח אלמוג.  –' מוסף ג .ג

 Aנספח 

 הגנה מקורוזיה
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 מערכת צבע רטוב על גלוון חם עבור תאי הלבשה בלבד.  –' מוסף ד .ד

 בדפיקה ביבשה. מפרט צביעת ראש כלונסאות / עמודים   –' מוסף ה .ה

 ייצור ובחינה גדר פלב"מ דופלקס חדשה לחוף אלמוג / רט"ג.  – ' מוסף ו .ו

 צביעת כלונסאות פלדה ביבשה )לא במזח אלמוג(.  Annex G –' מוסף ז .ז

 צביעת כלונסאות מזח חוף אלמוג.  Annex H  –' מוסף ח .ח

 
 

מהמפקח. יש    ,לקבל אישור מראש ובכתב של מפעל הצביעה, מערכת הצבע, והצבעיםהקבלן  על   .12
 להזמין הצבעים מראש ובעוד מועד בהתחשב בזמני ייבוא.

להשלים את כל עבודות המתכת לפני תחילת עבודות הגלוון או/ו הצביעה ולקבל את    הקבלן   על .13
צביעה.   ולפני  השטח  הכנת  עבודות  התחלת  לפני  המפקח   אישור 

באתר לאחר הרכבה, כולל  הקבלן להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע הנדרשים    על
 פגיעות מכאניות על ידי אחרים.

אין להעביר את הצביעה לקבלני משנה ללא אישור מראש מהמפקח. לא תבוצע כל עבודת צביעה   .14
במפעל או באתר ללא נוכחות מנ"ע מקצועי במקום. זאת, בנוסף לעבודת מחלקת בקרת האיכות  

 של הקבלן. 

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש טופסי בחינת צביעה ממולאים לכל מנת ביצוע, תעודות   .15

 של חומרי גלם, ופגי תוקף. כל הצבעים יהיו לפי המפרט ומגוונים במפעל. COCהתאמה 

צבעים.  .16 מנת  לכל  הצבע  מיצרן  מעבדה  תעודות  למפקח  להגיש   יש 
.  על הצביעה    הקבלן  עה, יבוצע פקוח  בנוסף למערכת בקרת האיכות העצמאית של מפעל הצבי 

 הבטחת איכות. המזמין רשאי לבצע גם 
ידי המזמין   על  איכות  ,  והקבלן  במקום בקרת האיכות של מפעל הצביעה  ה בא  ה אינ  הבטחת 

ההגנה    הקבלן את    ת פוטר  הואינ  מערכת  ועמידות  העבודה  איכות  בעניין  המלאה  מאחריותו 
  מקורוזיה.

ניקוי הגרגירים והצביעה יבוצעו בחומרים מאושרים ע"י הרשויות המוסמכות מהיבט הבטיחות,   .17
 אקולוגיה וגהות, ושאושרו ע"י המזמין מבחינה מקצועית.

ניקוי בגרגירים שוחקים   .18 לפני  חייבת להיות הפרדה מוחלטת בין אזור  )הכנת שטח  מאושרים 
ללא   סככה  מתחת  סגור  שטח  או  באולם  ייעשו  הצביעה  עבודות  הצביעה.  אזור  לבין  צביעה( 
חשיפה לרוחות, גשם ושמש. החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון או אספלט  

 בגובה מתאים מהרצפה. לא תורשה צביעה בחוץ, שלא במבנה מקורה עם רצפת בטון.

ה .19 לשטח  עבודות  הובלה  לצורך  החלקים  כל  של  ומתאימה  מקצועית  אריזה  כוללות  צביעה 
ואחסון, וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים לאחר הרכבה באתר. לא תתקבל ותאושר הרכבת  
קונסטרוקציה כלשהיא ללא שבוצעו בה כל תיקוני הצבע הנדרשים בשטח על ידי הקבלן, ועל  

 חשבונו.

 ון בטבילה בחום שאינו צבוע במערכת אפוקסי לפי המפרט.לא יהיה בפרויקט אלמנט מגולו  .20

כול    פוליש ב"לימת"- ( אשר יעברו גימור אלקטרוA4-80או  (A4 -70   316ברגים יהיו פלב"מ   .21

 מגולוון בחום חייב להיצבע לאחר הרכבה מכל הכיוונים במערכת צבע מלאה. HDGבורג 

 
 דרישות מהמסגרייה לפני מסירה לגלוון וצבע

וצביעה.כל   .1 הגלוון  עבודות  תחילת  לפני  יגמרו  הריתוך   עבודות 

התקן   לפי  יהיו  המתכת  עבודות  החלקת ISO 8501-3 grade 3גימור  כוללות  והן   ,
 ריתוכים, עיגול קצוות ופינות. יש להסיר את כול נתזי הריתוך. 

כל הריתוכים יהיו מלאים וחלקים. יש להסיר באופן מוחלט את כל שלקות הריתוך,   .2
י ריתוך, פיקים, וקשקשת. יש להשחיז )להחליק( ולעגל את הריתוך. יש להשלים  נתז

 . 100%ריתוכי אטימה 

 וללא בועות, בליטות חדות ושקעים.     porosityתפרי הריתוך יהיו ללא נקבוביות 

 מ"מ לפחות. 2לרדיוס   edgesיש לעגל פינות חדות וקצוות  

 לצורך ניקוי אברזיבי וצביעה.   הריתוכים יהיו חלקים, וניתנים לגישה מתאימה 
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מחברי הריתוך יבוצעו בריתוך מלא ורציף. תפרי הריתוך יהיו חלקים וללא פגמים, ללא  .3
לטיפול  ורציף  מלא  אטימה  בריתוך  להשתמש  יש  גבוהות.  ונקודות  חורים  חרירים, 

 במרווחים צרים ונקיקים. 

ת למנוע אפשרות אין להשאיר חללים פנימיים פתוחים לאטמוספירה סביבתית, על מנ .4
אטומים  יהיו  חלולים  מפרופילים  העשויים  שחורה  פלדה  חלקי  פנימית.  לקורוזיה 

 מהסביבה. 

 יש לזמן את המפקח לפני תחילת עבודות גלוון או התזת גרגירים לפני צביעה. .5
מ"מ( קצוות חדים,   2הדרישה הבסיסית בייצור היא לעגל ולהחליק )רדיוס מינימאלי  

קונסטרוקציה, פינות וריתוכים לפני התזת גרגירים וצביעה, ולרתך בריתוך מלא שפות 
 וחלק בלבד. נדרשת מצבעה עם מבנים מקורים, ומערכת בק"א לצביעה מקצועית. 

 

 (DLS03שמשית חוף מגולוונת וצבועה )פרט  – 1פרק 
מוסף  צבע רטובה לפי  וצבועים במערכת 918עמוד הפלדה וקורות הפלדה יהיו מגולוונים בחום לפי ת"י 

 גלוון חם וצביעה רטובה של שמשיות חוף.  – ב'
  -מטר מעל הבסיס של עמוד הפלדה המגולוון בעובי צבע מוגדל. כלומר כ 1.2מודגש שיש לצבוע לגובה  

ס"מ מעל מפלס האדמה. בסיס עמוד הפלדה יהיו אטום לכניסת מים, חול ואדמה לתוך עמוד   70
נדרש אישור המפקח. יש לצבוע את פנים עמוד הפלדה המגולוון מהבסיס  הפלדה. בכל מקרה אחר 

 מטר במערכת הצבע באדמה בעובי המוגדל. הקונוס יצבע כמו החלק הטמון בחול.  1 -לעומק כ 

  A4לפי אישור הקונסטרוקטור. ברגים, אומים ודסקות פלב"מ  A4-80או  A4-70ברגים יהיו פלב"מ 

רחבות )דסקות נירוסטה רחבות( מתחת   A4להרכיב דסקות פלב"מ  פוליש. יש - יעברו טיפול אלקטרו
לראש הבורג ולאום. הקבלן חייב להרכיב דסקות מתחת לראש הבורג ומתחת לאום. ברגים יהיו פלב"מ  

316L במידה ויאושר בורג  המפקחפוליש באישור -עם גימור אלקטרו .HDG  מיקרון    52מגולוון בחום
 במערכת הצבע של השמשייה.   כבהאבץ, עליו להיות צבוע לאחר הר

   מפרט הצבע על הגלוון של שמשיית חוף:
  490  - מטר תחתונים, ובקטע הטמון בחול עובי צבע יהיה כ   1.2מטר ראשונים מהבסיס: ) 1.2

 . לא נדרשת שכבת הצבע העליון. ממש בתוך אדמה מיקרון מעל לגלוון החם( 

Tambour System: 

HDG: sweep blasting.  

Intergard 269 @ 40 µm 

Interzone 954 @ 2x200 µm (buried up to 1.2 m from base). Do not use a thinner.  

Interthane 990SG (Semi-Gloss) @ 50 µm 

TDFT: 490 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

סככ  תחת  מאושר  במפעל  תבוצע  עליון  הצביעה  צבע  ובצל.  תוך    Interthaneה  שעות    24ייצבע 

מקסימום   יישום    שעות   48ועד  לאחר  Interzone 954מגמר  בעליון  צביעה  ובמיוחד    4.  ימים 
עד   קצר  המתנה  זמן  מאד  חשוב  לכן  לביניים.  העליון  בין  אדהזיה  של  בעיה  תיצור  בקיץ, 

 . 990SGלבין אינטרטן    954בין שכבת האינטרזון    שעות   48מקסימום  

Gilar – Sika System: 

HDG: sweep blasting.  

SikaCor EG-1 @ 50-60 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 190 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 190 µm (buried up to 1.2 m from base) 

SikaCor EG-5 silky gloss @ 60-80 µm. 

TDFT: 490 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

 
 תהיה:מטר מהבסיס, מערכת הצבע  1.2בקטע הגבוה של שמשית החוף והכיסוי שמעל 

HDG: sweep blasting.  

Intergard 269 @ 40 µm 
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Interzone 954 @ 225 µm (above 1.2 m from base).  

Interthane 990SG (Semi-Gloss) @ 50 µm 

TDFT: 315 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

Note: Control thickness of Interzone 954 by adjusting the distance from the object 35-40 

cm, and by controlling the airless spray movements. Do not thin Interzone 954 more than 

5%, especially at summer. 

  24ייצבע תוך    Interthaneתחת סככה מקורה בצל. צבע עליון  במפעל מאושר   הצביעה תבוצע  

ימים    4. אם הצביעה בעליון לאחר  Interzone 954שעות מגמר יישום    48מקסימום  עד  שעות  
ובמיוחד בקיץ, תתקבל בעיית אדהזיה בין העליון לביניים. לכן חשוב מאד זמן המתנה קצר עד  

 . 990SGלבין אינטרטן    954שעות מקסימום בין שכבת האינטרזון    48

Or: 

HDG: sweep blasting.  

SikaCor EG-1 @ 50-60 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 200 µm (above 1.2 m from base) 

SikaCor EG-5 silky gloss (or SikaCor PUR colour New for silky matt) @ 60-80 µm. 

TDFT: 315 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

 
עליון(:  סיכום  בחלק  הגלוון  )מעל  נומינלי  כולל  יבש  צבע  עובי  סה"כ   :153    + לפחות  מיקרון 

 מריחות במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות. 
כ   1.2 צבע  בעובי  יהיו  צינור  תחתית  ופנים  בחול  הטמון  הקטע  כול  כולל  תחתונים    490  - מטר 

 הצבע העליון. שכבת   מיקרון מעל לגלוון החם. בקטע ממש בחול ובבסיס ניתן לוותר על 
 

 , וכלונסאות אחרים( DF06צביעת ראש כלונס פלדה )פרט  – 2פרק 
מפרט צביעת ראש כלונסאות / עמודים    -   'מוסף המטר העליונים לפי    2.5  -כלונסאות הפלדה יצבעו ב

בדפיקה ביבשה. הצביעה תהייה מראש הכלונס לכיוון מטה. הנ"ל לא מתייחס לצביעת כלונסאות ממשה  

DL05 מוסף ח+   3פרק  –, ולא לכלונסאות מזח אלמוג, שלהם פרק נפרד אחר' -  Annex H. 

 מיקרון לפחות.   70-60לפחות, להשגת פרופיל חספוס  Sa 2.5: ניקוי בגרגירים משוננים רכת הצבעמע

 מיקרון.  650בשכבה אחת רטוב על רטוב לעובי יבש  CARBOGUARD 101Sיישום 
 לפי נפח.    1.75:1יחסי ערבוב  

 . השימוש במדלל אסור בהחלט. אין לדלל את הצבע
 

כלונסאות   לראש  חלופית  צבע  זלפי    mµ501 @ 600 -SikaCor SWפלדה תהייה  מערכת    '  מוסף 

Annex G – לא במזח אלמוג ולא במזח ממשה(. ביבשה  צביעת כלונסאות פלדה(  

 
 וכלונסאות אחרים(  DF04, DF05, DF06, DLS03)פרט  הנ"ל גם לצביעת חלקי פלדה בקרקע

 

 ( DL05מפרט צביעה כלונסאות ממשה )פרט    – 3פרק 
מטר. מערכת   4מאורך הכלונסאות הכולל, ולפחות   2/3כלונסאות ממשה יצבעו מראש כלונס לעומק 

 צבע היא כמו לכלונסאות מזח אלמוג.

 מיקרון לפחות.  70-60לפחות, להשגת פרופיל חספוס  Sa 2.5: ניקוי בגרגירים משוננים הכנת שטח

 . Annex H   - 'מוסף חלפי  mµ501 @ 550 -SikaCor Zinc R + Sika Cor SW: מערכת הצבע
 צביעת כלונסאות מזח חוף אלמוג.  - 'מוסף חראה 

 

 (DL07גדר חוף המגדלור / גדר הפרדה ליד הים )פרט   – 4פרק 

 עמידה נגד שחיקה:  GFבמערכת צבע אפוקסי מחוזק בסיבי זכוכית  ע צבתיגדר מפלדה שחורה  
 הכנת שטח לפלדה:



88 

 
 : הצביעה תבוצע במפעל מאושר במבנה מקורה ומתאים, ולא באוויר הפתוח. צביעה במפעל

 אברזיבי לבין אזור צביעה. יש להפריד בין אזור ניקוי 

, ולאחר מכן שטיפה  2230: יש להסיר שומנים בשטיפה עם סבון אקוקלין  (SSPC SP 1)  ניקוי ראשוני

ניטרלי. יש להסיר מלחים, שומנים וגריז במדלל או/ו סבון וקיטור    pHיסודית במים מתוקים עד קבלת  
 בלחץ גבוה.  

, מאושרים על ידי  Grit blastingשוננים זוויתיים  , התזת גרגרים מISO 8501  :Sa 3)-(1  הכנת שטח

נראים כמו אבק,  - . השטח יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא Sa 3הרשויות המוסמכות, לדרגת ניקיון  
  שמן, גריז, עיבוי ומלחים.

 . y5Rמיקרון  90-65, חספוס זוויתי  ISO 8503 :Grade Medium -Comparator G)-(2  חספוס
 הביצוע  ע"י התזת גרגירים שוחקים משוננים מאושרים ע"י הרשויות, לדוגמא: 

Eurogrit - Aluminium Silicate Type X (0.5-1.6 mm)   או גרגירי פלדה משונניםGRITS      :טמבור
 בזלת.  מ"מ. אין להשתמש בחול או  0.2-2מ"מ או נירלט: ג'ט בלאסט   0.2-2טמגריט 

22µg/cm )או    NaCl 220 mg/m  -(: מקסימום מוליכות מתאים ל ISO 8502-6) רמת מלחים מותרת  

NaCl.) 

אבק  אבק  ISO 8502-3)   הסרת  דרגת  שומנים.  וללא  רטיבות  ללא  יבש,  אוויר  עם  נישוב   :)1 . 

 או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.                                                               Sika: אינטרנשיונל או  יצרן הצבע

Option 1: Tambour / International Paint system: 

(System 7 according to Norsok M501 rev. 6). 

Surface preparation: Sa 3, roughness 60-90 µm 

Interzone 954GF @ 300 µm 

Interzone 954GF @ 300 µm 

Interthane 990SG (Semi-Gloss) @ 50 µm (Required onshore for appearance, only where 

visible) 

Total DFT: 650 microns minimum + Stripe coats at edges and welds every layer. 

עד  שעות    24ייצבע תוך    Interthaneהצביעה תבוצע במפעל מאושר תחת סככה בצל. צבע עליון  

ובמיוחד    4. אם הצביעה תבוצע לאחר  Interzone 954מגמר יישום    שעות   48מקסימום   ימים 
שעות    48עד  ים. לכן חשוב מאד זמן המתנה קצר  בקיץ, תתקבל בעיית אדהזיה בין העליון לביני 

 . 990SGלבין אינטרטן    954בין שכבת האינטרזון    מקסימום 
 

 או החלופה של מערכת צבע "סיקה" עם יסוד עשיר אבץ נגד קורוזיה, ובעלת חוזק מכאני גבוה מאד.  

Option 2:  Sika / Gilar System, with Zinc rich epoxy primer and high mechanical strength 

Sa 3, Profile Roughness 60-90 µm. 

SikaCor Zinc R @ 50 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 225 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 225 µm 

SikaCor EG-5 silky gloss @ 60-80 µm (where needed, only when visible). 

TDFT: 560 µm minimum + Stripe coats at edges and welds every layer. 

 
 

 

 (DLS13.2, DLS13.1(, ותאי שירותים ) DLS02תאי הלבשה )פרט  – 5פרק 
ת"י   לפי  חם  גלוון  תעבור  הלבשה  לתאי  לפי    918פלדה  הלבשה  לתאי  רטוב  בצבע  דוצביעה   '.  מוסף 

 אין להשתמש בפרופילים מפח מגולוון מראש! 
 גלוון חם עבור תאי הלבשה בלבד. מערכת צבע רטוב על   –' מוסף דראה 

 את חורי הגלוון יש לסגור בריתוך, ולצבוע לפי המפרט לקבלת אטימות לחלל הקורות. 
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 (   המפקח: )יצרן "טמבור" או שווה ערך מאושר ע"י  מערכת צבע על גלוון לתאי הלבשה בלבד

 . 9642בז'  מיקרון בלבד. גוון    50-40"אפוגל", בעובי    -   יסוד 
"אקופוקסי    80"אקופוקסי    -   ביניים  )או  בעובי    80אלומיניום"  בהיר  אפור  בגוון    150מיו"( 

 מיקרון בשכבה אחת או שתיים. 

", בשכבה אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי המפקח  PE"טמגלס    –   עליון 

)טמגלס  י מבריקמשי, מט או חצוברק    .PE    יסופקReady Made .)    יצרן במפעל  רק  הצבע  גוון 
 הצבע. 
הגלוון(:    סה"כ  )מעל  יבש  צבע  שכבה    לפחות מיקרון    250עובי  כל  לאחר  במברשת  מריחות   +

 בריתוכים, קצוות ופינות חדות. 
 מיקרון לפחות מעל לגלוון החם.   350קטע קבור בחול או טמון בבטון יהיה בעובי צבע  

 
 מזח חוף אלמוג מפרט צביעת כלונסאות, וצביעת קורות הדק – 6פרק 

. Annex H   -  מוסף ח'לפי   הכלונסאות לעומק וקורות המזח יהיו מפלדה שחורה ויצבעו במערכת צבע
 צביעת כלונסאות מזח חוף אלמוג. - 'מוסף ח

 מיקרון לפחות.   70-60לפחות, להשגת פרופיל חספוס  Sa 2.5: ניקוי בגרגירים משוננים מערכת הצבע

Paint System of Annex H: SikaCor Zinc R + Sika Cor SW-501 @ 550 µm. 

  2. הכלונסאות יצבעו מראש הכלונס ועד עומק  Annex H  – '  מוסף חהכלונסאות חייבים להיצבע לפי  

מטר בתוך    0.5ומתחת לקו החפירה, או לפחות  (into the mud) מטר לפחות מתחת לקרקעית החוף  
 כלונסאות הבטון. 

קורות דק  או באחת משתי החלופות הבאות )  Annex H  -  מוסף ח'  יצבע לפי   או  בלבד  Deckלגבי קורות  
 (:בלבד

 הכנת שטח הפלדה: 
 : הצביעה תבוצע במפעל במבנה מקורה ומתאים. צביעה במפעל מאושר

 יש להפריד בין אזור הניקוי אברזיבי לבין אזור הצביעה. 

, ולאחר מכן שטיפה  2230: יש להסיר שומנים בשטיפה עם סבון אקוקלין  (SSPC SP 1)  ניקוי ראשוני

ם וגריז במדלל או/ו סבון וקיטור  ניטרלי. יש להסיר מלחים, שומני  pHיסודית במים מתוקים עד קבלת  
 בלחץ גבוה.  

, מאושרים  Grit blastingלפחות, התזת גרגרים משוננים זוויתיים    ISO 8501  :Sa 2.5)-(1  הכנת שטח

נראים כמו  - . השטח יהיה חופשי מזיהומים נראים ולאSa 3על ידי הרשויות המוסמכות, לדרגת ניקיון  
  אבק, שמן, גריז, עיבוי ומלחים.

 . y5Rמיקרון  90-60, חספוס זוויתי  ISO 8503 :Grade Medium -Comparator G)-(2  סחספו
 הביצוע  ע"י התזת גרגירים שוחקים משוננים מאושרים ע"י הרשויות, לדוגמא: 

Eurogrit - Aluminium Silicate Type X (0.5-1.6 mm)   או גרגירי פלדה משונניםGRITS      :טמבור
 מ"מ. אין להשתמש בחול או בזלת.  0.2-2מ"מ או נירלט: ג'ט בלאסט   0.2-2טמגריט 

22µg/cm )או    NaCl 220 mg/m  -(: מקסימום מוליכות מתאים ל ISO 8502-6) רמת מלחים מותרת  

NaCl.) 

אבק  אבק  ISO 8502-3)   הסרת  דרגת  שומנים.  וללא  רטיבות  ללא  יבש,  אוויר  עם  נישוב   :)1 . 

 או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.       Sika: אינטרנשיונל או  עיצרן הצב

Option 1:  Sika / Gilar System with Zinc rich epoxy primer and high mechanical strength. 

Sa 21/2, Profile Roughness 60-90 µm. 

SikaCor Zinc R @ 50 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 225 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 225 µm 

SikaCor EG-5 silky gloss @ 60-80 µm. 

TDFT: 560 µm minimum + Stripe coats at edges and welds after every layer. 

 

Option 2: Tambour / International System: 



90 

 

Sa 21/2, Profile Roughness 60-90 µm. 

Intezinc 52 @ 50 µm 

Interzone 954 @ 2x225 µm 

Interthane 990SG Semi-Gloss @ 50-60 µm 

TDFT: 560 µm minimum + Stripe coats at edges and welds after every layer. 

ועד  שעות    24ייצבע תוך    Interthaneהצביעה תבוצע במפעל מאושר תחת סככה בצל. צבע עליון  

ובמיוחד    4. אם הצביעה תבוצע לאחר  Interzone 954מגמר יישום    שעות   48מקסימום   ימים 
אדהזיה בין העליון לביניים. לכן חשוב מאד, לשמור על זמן המתנה קצר  , תתקבל בעיית  בקיץ 

 . 990SGלבין אינטרטן    954בין שכבת האינטרזון    שעות מקסימום   48עד  
 
 
 

 ( DL15מעקה מזח חוף אלמוג )פרט  – 7פרק 

וצבועים    (HDG after fabrication and welding)  918יהיו מגולוונים בטבילה חמה לפי ת"י  העמודים  

 . 316L. הרשתות יהיו פלב"מ כל הריתוכים יהיו מלאים וחלקיםלפי מפרט גלוון וצבע למעקות. 
 מפרט צביעת מעקות מגולוונים בחום של מזח אלמוג ©  – 'מוסף ג

HDG (I.S 918) Surface Preparation:  Cleaning of HDG with detergent Ecoclean 2230 + 

fresh water washing to remove all detergent, and then sweep blasting with ultrafine non-

metallic abrasives (Eurogrit A1) to create roughness of 25 – 40 µm.  

Tambour / International Paint System: 

Intergard 269 @ 40 microns.  

Intershield 300 @ 2 x 125 microns.  

Interthane 990SG Semi-Gloss @ 50 µm 

Total NDFT: 340 µm. 

המתנה  .  ימים  3עד מקסימום  ולפני יישום שכבה נוספת    Intershield 300זמן המתנה מותר לאחר יישום  

שכבה   Intershield 300לכן, יש ליישם על  ימים תיצור בעיית אדהזיה בין השכבות.    3מעל   בין השכבות
 . הצביעה תבוצע בסככה מוצלת בלבד. שעות בלבד  24לאחר מקסימום נוספת  

Or 

HDG (I.S 918) Surface Preparation: Cleaning of HDG with detergent Ecoclean 2230 + fresh 

water washing to remove all detergent, and then sweep blasting with ultrafine non-metallic 

abrasives (Eurogrit A1) to create roughness of 25 – 40 µm. 

Nirlat Paint System: 

SigmaPrime 200 Green @ 80 μm. (or Amercoat 71T/C @ 50-60 µm maximum) 

SigmaShield 880 Gray 5177 @ 200 μm. (Maximum thinning not to exceed 8%).  

SigmaDur 520 semi-gloss @ 70-60  μm.  

Total NDFT: 340 μm. 

שעות עד    24ייצבע תוך    SigmaDurהצביעה תבוצע במפעל מאושר תחת סככה בצל. צבע עליון  

ימים    4. אם הצביעה בעליון תבוצע לאחר  SigmaShield 880שעות מגמר יישום    48מקסימום  
זמן   על  להקפיד,  מאד  חשוב  לכן  לביניים.  העליון  בין  אדהזיה  בעיית  תהייה  בקיץ,  ובמיוחד 

 . SigmaDur 520לבין יישום     SigmaShield 880שעות מקסימום בין שכבת   48המתנה קצר עד  
 
 

 ( D05גדר רט"ג / גדר אלמוג )פרט  – 8פרק 

פוליש או פסיבציה / צריבה  -שיעברו אלקטרו  316Lאו פלב"מ    2205עמודים חדשים מפלב"מ דופלקס  
 חמה.  
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עם משחת ניקוי    pickling / passivationבכול ריתוך לחיבור חלקים יבוצע ליטוש לריתוך וטיפול ניקוי 

 אדום.   Polinex-P Rapidופסיבציה כדוגמת אלוקסיד ג'ל אדום או 

 פוליש. -יעברו טיפול גימור אלקטרו  316Lכול רכיבי המתכת, הפרזול והברגים מנירוסטה 
 

דופלקס   ברגים  יהיו  פלב"מ    2205הברגים  ברגים  מיוחד  באישור  ליטוש    316 (A4)או  שיעברו 

כול אבזרי החיבור,  .  HILTI - HCRיים יהיו פלב"מ עילי מאושר מראש, כמו אלקטרוכימי. ברגים כימ
מפלב"מ   יהיו  ודסקות  ברגים  )אלקטרו  2205או    316צינוריות,  אלקטרוכימי  ליטוש  פוליש(, -שיעברו 

 למשל בחברת "לימת".  
 

 סוכות מצילים   – 9פרק 

במערכת   צבועה  מפלדה  יהיה  הפלדה   .Sika Poxicolor SW Neu/New or Interzone 954GFשלד 
על גבי השלד יורכב חיפוי עץ. אין לבצע חורים לאחר הצביעה. הצביעה תהייה לאחר גמר ייצור, לאחר  

 ריתוכים ולאחר קידוח חורים.
 הכנת שטח הפלדה: 

 : הצביעה תבוצע במפעל במבנה מקורה ומתאים.צביעה במפעל
 הצביעה. יש להפריד בין אזור הניקוי אברזיבי לבין אזור 

, ולאחר מכן שטיפה  2230: יש להסיר שומנים בשטיפה עם סבון אקוקלין  (SSPC SP 1)  ניקוי ראשוני

ניטרלי. יש להסיר מלחים, שומנים וגריז במדלל או/ו סבון וקיטור    pHיסודית במים מתוקים עד קבלת  
 בלחץ גבוה.  

, מאושרים על ידי  rit blastingG, התזת גרגרים משוננים זוויתיים  ISO 8501  :Sa 3)-(1  הכנת שטח

נראים כמו אבק,  - . השטח יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא Sa 3הרשויות המוסמכות, לדרגת ניקיון  
  שמן, גריז, עיבוי ומלחים.

 . y5Rמיקרון  90-65, חספוס זוויתי  ISO 8503 :Grade Medium -Comparator G)-(2  חספוס
 שוננים מאושרים ע"י הרשויות, לדוגמא: הביצוע  ע"י התזת גרגירים שוחקים מ

Eurogrit - Aluminium Silicate Type X (0.5-1.6 mm)   או גרגירי פלדה משונניםGRITS      :טמבור
 מ"מ. אין להשתמש בחול או בזלת.  0.2-2מ"מ או נירלט: ג'ט בלאסט   0.2-2טמגריט 

22µg/cm )או    NaCl 220 mg/m  -(: מקסימום מוליכות מתאים ל ISO 8502-6) רמת מלחים מותרת  

NaCl.) 

אבק  אבק  ISO 8502-3)   הסרת  דרגת  שומנים.  וללא  רטיבות  ללא  יבש,  אוויר  עם  נישוב   :)1 . 

 .                                                           מפקחאו שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י ה Sika: אינטרנשיונל או  עיצרן הצב
 שלד פלדה שחורה )לא מגולוון( צבועה במערכת צבע מחוזקת בסיבי זכוכית עמידה נגד שחיקה: 

Option 1: Tambour / International System 7, according to Norsok M501 rev. 6. 

Surface preparation: Sa 3, roughness 65-90 µm 

Tambour Paint system: 

2 x 300 microns of Interzone 954GF  

1 x 50 microns Interthane 990SG (Required above water line, only where visible and most 

time dry) 

Total DFT: 650 microns minimum + Stripe coats at edges and welds every layer. 
בקטע הטבול בתוך המים, ובאזור ההתזה לא נדרש צבע עליון.    

שעות ועד    24ייצבע תוך    Interthaneהצביעה תבוצע במפעל מאושר תחת סככה בצל. צבע עליון  

יישום    48מקסימום   מגמר  לאחר  Interzone 954שעות  תבוצע  בעליון  הצביעה  אם  ימים    4. 
זמן המתנה קצר   לכן חשוב מאד,  לביניים.  בין העליון  בעיית אדהזיה  ובמיוחד בקיץ, תתקבל 

 . 990SGלבין אינטרטן    954שעות מקסימום בין שכבת האינטרזון    48עד  
 

 מערכת צבע "סיקה" עם יסוד עשיר אבץ נגד קורוזיה , ובעלת חוזק מכאני גבוה מאד.  או חלופה של 

Option 2:  Sika / Gilar System with Zinc rich epoxy primer and high mechanical strength 
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Surface preparation: Sa 3, Profile Roughness 60-90 µm. 

SikaCor Zinc R @ 50 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 225 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 225 µm 

SikaCor EG-5 silky gloss @ 60-80 µm (where needed above water line, only when visible 

and most time dry). 

TDFT: 560 µm minimum + Stripe coats at edges and welds every layer. 

 צבע עליון. שכבת  תבקטע הטבול בתוך המים, ובאזור ההתזה לא נדרש  
 ראה הדרישה לכלונסאות יסוד.

 אלמנטים נוספים בסוכות המצילים: 

 .Annex Hכלונסאות יסוד סוכת מציל יצבעו לפי מפרט צביעת כלונסאות מזח חוף אלמוג   .א

לביצוע אילגון    לפחות. יש לקבל תעודות  AA25ונות אלומיניום יקבלו טיפול אלגון / אנודייז  חל .ב

 . 325 לפחות, לפי תקן ישראליAA25 בדרגה 

רציפים    .ג מלאים,   יהיו  הריתוכים  שכול  להקפיד  יש  במעקות  מלוטשת.  מנירוסטה  יהיו  מעקות 
 וחלקים לקבלת אטימות מלאה והתאמה לצביעה. 

ו'   .ד נספח  לפי  ושער כניסה מפלדה  לפי גדר רט"ג או    2205פלב"מ דופלקס     -קונסטרוקציות גדר 
גדר חוף מגדלור / גדר הפרדה ליד הים    4בעדיפות שנייה ולפי אישור המהנדס יכול להיות לפי פרק  

 מפרט שלד הפלדה של סוכת מצילים כאן.או בעדיפות שנייה לפי 

 פרופילים פלדה יצבעו כמו שלד הפלדה של סוכת מצילים.  .ה

גלישה    . ו דופלקס    –מוט  פלב"מ    2205פלב"מ  בלבד  שנייה  בעדיפות  או  או    316Lמלוטש  מלוטש 

 .SCH 80למשל ,  מתאים SCHובי צינור המוט עם אלקטרו פוליש. חשיבות לחוזק מכאני וע 

מלוטש    316Lמלוטש או בעדיפות שנייה בלבד פלב"מ    2205פלב"מ דופלקס    -מאחז יד למדרגות   .ז

 .SCH 80או אלקטרו פוליש. חשיבות לעובי דופן מתאים במאחז, למשל 

תהיה מגולוונת בחום וצבועה לפי מפרט הצביעה של שלוש שכבות אבקה )או צבע    – מזחלת מים   .ח
ימות ע"י יריעת איטום  לאט   יטופל  הפנימי  החלקמיקרון מעל לגלוון(.    300רטוב על גלוון בעובי צבע  

מ"מ לפחות( או    1.2בעובי     ER1000מ"מ )סוג אטמית ארז  1.2כדוגמת פי.וי.סי עמיד באש בעובי  
. לפני ביצוע האיטום  250מ"מ לפחות מסוג מריסיל  1.8איטום בציפוי פוליאוריטני לאיטום בעובי 

ניקוז   ונקודות  מתאימים,  שיפועים  לוודא  יש  בריתוך.  החיבורים  באזורי  צבע  תיקוני  לבצע  יש 
 במקומות הנמוכים. 

 
 ברגים   – 10פרק 

  A4 (AISI 316))עוגן חץ( פרזולים ואביזרי חיבור אחרים יהיו פלב"מ    ברגים, אומים, דסקות, עוגנים

 Classאו    Class 70של רמת חוזק הברגים. )למשל, רמת חוזק    מפקח, עם אישור הISO 3506לפי תקן  

  .Class 8.8לבורג פלדה  קרובהוא בחוזק   Class 80(. בורג פלב"מ 80

מפלב"מ   והברגים  הקשיחים  אלקטרוכימי.   316SSכול  ליטוש   יעברו 
 פוליש.  -עם אלקטרו 316מתחת לראשי ברגים יש להרכיב דסקות פלב"מ 

 יש להגיש תעודת בחינה מקורית מהיצרן להרכב כימי של הברגים והתכונות. 

 .  המפקחעם תעודות לאחר אישור  A4 (316)ברגים בפרטי עץ יהיו פלב"מ 

, ולא סוג  SS 316יג תעודת בחינה מקורית מהיצרן להרכב כימי של הפלב"מ, שחומר הבורג  הקבלן יצ
 פלב"מ אחר.  

 
  בגוון לפי בחירת המפקח.ברגים מפלדה חזקה וקשיחה עם ציפוי קרמי  : ברגיי עץ

 על פי ההגדרה הבאה:

UFO – Enhanced 2000PPG -    ,שעות בתא    2,000לעמידות  בורג פלדה עם ציפוי דופלקס אבץ/קרמי

 . ספק: סטילקו בע"מ.UFO – Universal Fastener Outsourcing , LLC, USAתוצרת חברת    מלח.

 ראש שקע סטנדרטי לעץ רך )עץ אורן או סידר(. עם  , וIPEהבורג יוזמן עם ראש שקע קטן לעץ איפאה  
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אורן   לעץ  המיועדים  ברגים  בין  ויישום  בהזמנה  יבדיל  ברגלהקבלן  איפאהבין  לעץ  המיועדים   . !ים 

 . UFO – Enhanced 2000PPGהקבלן חייב לספק תעודות בחינה מקוריות לפי מספרי מנה שהבורג  
 PPG. הבורג עם ציפוי דופלקס קרמי מסוג  10B21 )החומר ממנו עשוי הבורג פלדת בורון גמישה מסוג

שעות    2,000על גבי ציפוי אבץ אלקטרוליטי עם פסיבציה צהובה. לציפוי זה אחריות לעמידות של    2000
  (.ASTM B 117לפחות במבחן תא מלח לפי  

 

   esistant) Rorrosion Cighly H( HCR -HILTIברגים : ברגים כימיים יהיוברגים כימיים

 לפחות, ועם תעודות בחינה מקוריות מהיצרן.  A4או פלב"מ 

 

 ריהוט רחוב   – 11פרק 
הגנה מקורוזיה, נדרשת    –   11עבור כל ריהוט רחוב ופרטי דגמים נוספים שאינם מופיעים ספציפית בפרק  

בסביבה אישור      C5, High durability > 15 yearsימית  עמידות  את  יקבל  שהקבלן  נדרש  לפחות. 
למשך    מפקחה הימית  לסביבה  שיתאימו  כך  ולגימור,  לחומרים  לפחות.   15מראש   שנה 

ימית.   לסביבה  מאושר  לא  בתנור  פוליאסטר  אבקת  של  אחת  בשכבה  וצביעה  חם  גלוון   כעקרון, 

מיקרון    19, )עובי ציפוי אבץ  Z275עבור מוצרים מפח מגולוון )פח גל(, הפח יהיה לפחות פח עם גלוון סוג  
  918ל הפח(, במידה ויאושר ע"י המפקח כתחליף לגלוון בטבילה חמה באמבט לפי ת"י  לפחות בכל צד ש

במקרה זה לפני צביעה, הפח המגולוון יעבור ליטוש מכאני לחספוס פני    .ISO 1461או תקן בינלאומי  
 . שטיפה אברסיבית בגרגיריםשטח הגלוון במקום 

 
רחוב, יצבע לפי מפרט צביעת פלדה שחורה    ריהוט  -  11כל אלמנט אחר מפלדה שחורה שלא מפורט בפרק  

כאן. בשום מקרה, הקבלן לא יצבע אלמנט מפלדה שחורה באבקה בשכבה אחת בתנור   13המופיע בפרק 
 או בשתי שכבות אבקה בתנור. הקבלן יגיש חומרים וגימור לאישור מוקדם.  

 

" )או פרט דגם  "BRESSANONE  ספסל דגם, (DS05)פרט  קולר   (,DLS04)דגם "ספייס" פרט    אשפתון

DLS08)  לא יאושר בצביעה באבקה בתנור בשכבה אחת, אלא יצבעו באחת מהחלופות הבאות לאישור ,
 של ריהוט רחוב.

 

  918כוס הפלדה ופלטת הפלדה תהייה מגולוונת בחם לפי ת"י   - (DL03)פרט   פרט תושבת לשמשייה
 מיקרון מעל הגלוון.  350צבע וצבועה לפי מפרט שמשיות חוף חלק עילי בעובי 

Sweep blasting HDG 

Intergard 269 (40µm) + Interzone 954 (250µm) + Interthane 990SG (50µm) 

TDFT: 340 µm above the HDG. 

 
וצבוע במערכת של    918בולרד( יהיה מגולוון בחום לפי ת"י  -)עמוד חסימה חשמלי טמון    –  עמוד מחסום

 מיקרון לפחות מעל הגלוון.    250שלוש שכבות צבע רטוב מסוג אפוקסי על הגלוון, בעובי מערכת צבע  
 

לביא יסוד    –(  4955)מק"ט    מחסום  לדוגמא:  רטוב.  אפוקסי  צבע  שכבות  שלוש  צבוע  יצוקה  פלדה 

  PE  (50מיקרון(, ועליון טמגלס    125מיו )  80מיקרון(, ביניים אקופוקסי    125אלומיניום )  80וקסי  אקופ
כולל   צבע  בעובי  וריתוכים.  300מיקרון(,  בקצוות  במברשת  מריחות   +    מיקרון 

באישור מראש לצבוע באבקה  מיקרון בלבד או   280כאן, בעובי צבע  13ניתן גם לצבוע לפי המפרט בפרק 

 מיקרון לפחות, בכל נקודה.  350לעובי   Abcite x60או   PPA 571ית תרמופלסט 
 

לביא לאופניים  קשירה  רטוב.     -(  4990)מק"ט    מתקן  אפוקסי  צבע  שכבות  שלוש  צבוע  יצוקה  פלדה 
)  80לדוגמא: יסוד אקופוקסי   )  80מיקרון(, ביניים אקופוקסי    125אלומיניום  מיקרון(, ועליון    125מיו 

כולל  מיקרו   PE   (50טמגלס   צבע  בעובי  וריתוכים.   300ן(,  בקצוות  במברשת  מריחות   +    מיקרון 
 מיקרון בלבד.  280כאן, בעובי  13ניתן גם לצבוע לפי המפרט בפרק 
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AAMA 2604  ,80 -AAMA 2604 powder @ 60אלומיניום צבוע אבקה    –  תוחם אלומיניום לריצוף

µm . 
 

 :להלן החלופות לריהוט רחוב 
א ת"י    -'  חלופה  לפי  בחום  מגולוון  בשלוש    918ריהוט  רטוב  אפוקסי  בצבע  )פיסטולט(  בהתזה  וצבוע 

הבאה:  במערכת   שכבות, 
שטח להשגת    -  הכנת  כלורידים,  מכילים  ושאינם  מתכתיים  לא  עדינים  בגרגירים  אברסיבית  שטיפה 

 מיקרון לפחות.  20÷25חספוס לפני השטח גלוון בין  
 : מערכת צבע

 מיקרון.  50רכיבי מתאים לגלוון, אפוגל בעובי  -אפוקסי דו צבע יסוד 
 מיקרון.  150מיו בעובי  80רכיבי אקופוקסי -צבע ביניים אפוקסי דו

 מיקרון.  50בעובי   PEרכיבי טמגלס -שכבה עליונה פוליאוריטן דו 
כולל  סה"כ צבע  עובי  החם.   250:  הגלוון  מעל   מיקרון 

רכיבי,  -פתון וקולר. לא מאושר צביעה בצבע סינתטי חדמפרט זה גם מתאים עבור צביעה רטובה לאש
לאשפתון וקולר, אלא נדרש צביעה במערכת אפוקסי על גלוון בדומה    FD-22כדוגמת צביעה אחת ודי  

 לחלופה א', כאן. 
 

ב ת"י    -'  חלופה  לפי  בחום  מגולוונים  אחרים  ופרטים  תרמופלסטית  918ריהוט  באבקה   וצבוע 
PPA 571    אוAbcite x60   קבלן יבצע בדיקת הולידיי רטוב במתח  המיקרון לפחות בכל נקודה.    350ובי  בע

צביעה חייב להיות בעל ניסיון מוכח בצביעה תרמופלסטית לסביבה  מבצע הוולט בפינות וריתוכים.    90
 ימית ובעל מערכת בק"א מאושרת. 

 
בע של שלוש שכבות אבקה  וצבוע במערכת צ  918ריהוט ופרטים אחרים מגולוון בחום לפי ת"י    –'  חלופה ג

 מאושרות מראש ע"י המפקח.
 :שכבות אבקה איכותיות 3 -מפרט צביעה ב

)במפעל הגלוון יבוצע קירור אוויר ולא קירור מים( וצבוע במערכת צבע של   918מגולוון בחום לפי ת"י  
 שלוש שכבות אבקה כדלקמן:

וניקוי בלחץ מים להסרת שאריות הסבון או ניקוי בדטרגנט /   2230: שטיפה בסבון אקוקלין הכנת שטח
ע"י גרגירים אברזיביים בלחץ נמוך לחספוס כול פני   Sweep Blastingמדלל / מסיר שומנים אחר + 

 שטח הגלוון.
 סיר גרגירים שוחקים ואבק ממקומות הצטברות ונסתרים, לפני התחלת צביעה. יש לה

 ":נירלט / "אוניברקול   מערכות צבע
 מיקרון.  80-70, עובי 9400סדרה  שכבתי-רב אפוקסי פנולי יסוד - שכבה ראשונה

 מיקרון.  80-70, עובי  9400סדרה   שכבתי-רב אפוקסי פנולי יסוד  - שכבה שנייה
מיקרון. גוון לפי   80-70בלבד(, עובי   20דור -סופר) 7700פוליאסטר משופר סדרה -סופר  – שכבה שלישית

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

  :AXALTA מערכת צבע טמבור /
 80-70לעובי    Zero Zinc Degassing AXALTAמאושרת,    Barrierאבקת אפוקסי    -  שכבה ראשונה
 מיקרון לפחות. 
 80-70לעובי    Zero Zinc Degassing AXALTAמאושרת,    Barrierאבקת אפוקסי    -  שכבה ראשונה
 מיקרון לפחות. 

 80-70", תוצרת טמבור, לעובי  20סופר דור  פוליאסטר טהור "-אבקת סופר דוראבל   -   שלישיתשכבה  
 מיקרון בגוון לפי המפקח.

 מיקרון מעל הגלוון.  240 - : עובי צבע כסה"כ
 בק"א

מהצבעים  ה לכ"א  מנה  מס'  שטח,  הכנת  פירוט  כולל  הצביעה,  עבודת  של  בחינה  דוחות  יוציא  קבלן 
מעבדה   תעודות  מלווה.  COTבשימוש,  פח  דגם  על  ואדהזיה  עוביים  האבקות,  מיצרן   לצבעים 

 קבלן יבדוק את עובי הגלוון לפני התחלת צביעה.  ה
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 יודיע למזמין העבודה טרום צביעה, לתיקונים של הגלוון לפי הצורך.   הקבלןבמידה ויהיו פגמים בגלוון,  

 

ד דופלקס    316Lפלב"מ    –'  חלופה  פלב"מ  אל2205)או  ליטוש  שעבר   קטרוכימי.   ( 

)פרט   למדרגות  יד  מאחז  עבור  ופסיבציה. (DL01למשל,  ליטוש  לבצע  יש  ריתוך  באזורי   . 
 יש לאשר את קוטר ועובי הפרט, כך שיעמוד בדרישות המכאניות של הקונסטרוקטור.

 
 גופי ועמודי תאורה, ארונות חשמל, תעלות וסולמות כבלים - 12פרק 

 C5, Very High durability > 25ימית  נדרש עמידות הציפוי בסביבהעבור כל ציוד חשמלי ותאורה,  

years   . 
  25הקבלן נדרש לקבל את אישור המפקח מראש לחומרים ולגימור, כך שיתאימו לסביבה הימית למשך  

 .שנה  

 .  AISI 316 electropolished SSעבור גופי תאורה פלב"מ נדרש לפחות  
 
 

וירה ימית בלבד במקומות אחרים, לאחר אישור המפקח בלבד. )לפי  צביעת פלדה שחורה לאו  -   13פרק  

NORSOK M-501 – System 1) 

אלמנטים מפלדה שחורה נוספים לחשיפה אטמוספרית, שלא במגע במים, אדמה או באזור ההתזה, ושלא  
,  מהמפקחהוזכרו ספציפית במפרט זה, ניתן לבחון את מערכת הצבע הרטוב הבאה, ורק באישור בכתב  

 כדלקמן: 
 הכנת שטח: 

 : הצביעה תבוצע במפעל במבנה מקורה ומתאים.צביעה במפעל
 אזור הניקוי אברזיבי לבין אזור הצביעה. יש להפריד בין 

 : יש להסיר מלחים, ושומנים וגריז במדלל או/ו שטיפה בקיטור בלחץ  (SSPC SP 1)  ניקוי ראשוני
, ולאחר מכן שטיפה יסודית במים מתוקים עד קבלת  2230גבוה. ניתן להסיר שומנים עם סבון אקוקלין  

pH   .ניטרלי 

, מאושרים על ידי  Grit blasting, התזת גרגרים משוננים זוויתיים  ISO 8501  :Sa 3)-(1  הכנת שטח

נראים כמו אבק,  - . השטח יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא Sa 3הרשויות המוסמכות, לדרגת ניקיון  
  שמן, גריז, עיבוי ומלחים.

 . y5Rמיקרון  85-65, חספוס זוויתי  ISO 8503 :Grade Medium -Comparator G)-(2  חספוס
 ביצוע  ע"י התזת גרגירים שוחקים משוננים מאושרים ע"י הרשויות, לדוגמא: ה

Eurogrit - Aluminium Silicate Type X (0.5-1.6 mm)  משוננים פלדה  גרגירי  או   GRITSאו   ,
 מ"מ או נירלט: ג'ט בלאסט. אין להשתמש בחול או בזלת.  0.2-2טמבור: טמגריט 

22µg/cm )או    NaCl 220 mg/m  -ום מוליכות מתאים ל (: מקסימISO 8502-6) רמת מלחים מותרת  

NaCl.) 

אבק  אבק  ISO 8502-3)   הסרת  דרגת  שומנים.  וללא  רטיבות  ללא  יבש,  אוויר  עם  נישוב   :)1 . 
 : אינטרנשיונל או טמבור או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.                                                              יצרן הצבע

 "(International: )"מערכת צבע

 מיקרון.  60, בעובי  Interzinc 52יסוד אפוקסי עשיר אבץ   •

 מיקרון.   110, עובי  Intercure 420 (fast cure)שכבת ביניים ראשונה אפוקסי מהיר ייבוש   •

 מיקרון. 110, עובי  Intercure 420 (fast cure)שכבת ביניים שנייה אפוקסי מהיר ייבוש   •

מיקרון, בשכבה אחת    60, עובי  Interthane 870 (or Interthane 990SG)שכבה עליונה פוליאוריטן   •
 , וגוון לפי המפקח.חצי מבריקאו שתיים לכיסוי מלא. ברק  

נומינלי  סה"כ פילם יבש כולל  יישום מריחות במברשת לאחר כל שכבה    מיקרון לפחות +  340: עובי 

, כאשר הכיול על משטח  ISO 19840. בדיקת עובי צבע יבש תבוצע לפי  בקצוות, ריתוכים ופינות חדות
 ק. חל
 

 : )טמבור( או מערכת צבע
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 מיקרון.  60, בעובי SSPCיסוד אפוקסי עשיר אבץ  •

 מיקרון.  115מיו, עובי   80שכבת ביניים ראשונה אפוקסי אקופוקסי  •

 מיקרון.  115מיו, עובי  80שכבת ביניים שנייה אפוקסי אקופוקסי  •

טמגלס   • פוליאוריטן  עליונה  עובי  PEשכבה  או    50,  אחת  בשכבה  מלא.מיקרון,  לכיסוי   שתיים 
 ברק משי או חצי מבריק, וגוון לפי המפקח. 

נומינלי  סה"כ פילם יבש כולל  יישום מריחות במברשת לאחר כל שכבה    מיקרון לפחות +  340: עובי 

, כאשר הכיול על משטח  ISO 19840. בדיקת עובי צבע יבש תבוצע לפי  בקצוות, ריתוכים ופינות חדות
 חלק. 

 
 : 13כת צבע לפי פרק מפרט תיקוני צבע למער

המקורית.  הצבע  במערכת  יבוצעו  צבע   תיקוני 

מיקרון, וכן על הסרת מלחים מפני    25עם חספוס    SSPC SP 11יש להקפיד על הכנת שטח טובה לרמה  
לפני הכנת שטח   גבוה  מים מתוקים  בלחץ  לשטוף  יש  קיטור.  או/ו  במים מתוקים  ע"י שטיפה  השטח 

 למנוע מדרגה בתיקוני הצבע. (feathering)בשיפוע מתון  מכאנית. יש ללטש שולי צבע תקין

 

 אופני מדידה  – 14פרק 

 כמפורט בנספח זה תחשב ככלולה במחיר המוצרים השונים ולא תמדד בנפרד  ההגנה נגד קורוזי
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 מפרט גלוון חם וגימור שטח הגלוון, במפעל הגלוון  -א'  מוסף

 .  918לפי ת"י  HDG after fabricationגלוון בחום לאחר ייצור 
 הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם. יש להגיש תעודות לאישור ההרכב הכימי. 

הקבלן לוודא ביצוע    עלבסיום הגלוון יבוצע במפעל הגלוון קירור אוויר בלבד )לא קירור בטבילה במים(. 
הגלוון. מפעל  מול  אוויר   קירור 

 מפרט גלוון חם

(. מפעל הגלוון יהיה בעל  ISO 1461לאומי  -)או בהתאם לתקן הבין  918. הגלוון יבוצע בהתאם לת"י  1

 .ISO 9002לאומי  -מערכת ניהול איכות מאושרת בהתאם לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין

  - בפלדה תהייה פחות מ   (Si)הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם, כדלקמן: תכולת סיליקון

0.030%  ((Si≤0.030%, P≤0.024%, and Si + 2.5P≤0.090%, 
 . ב יושלם כולו לפני תחילת הגלווןעיבוד הרכי. 3

הקבלן לבצע פתחים גדולים לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם מפעל הגלוון, ובאישור המפקח. אסור    על
אטומים.   חללים  שבהם  חלקים  חם  לגלוון   לשלוח 

וס  מ"מ קוטר לפחות. יש לעגל קצוות לרדי  20לפני מסירה לגלוון חם, יש להכין חורי ניקוז גדולים לגלוון,  
ונתזים.  2 פיקים  הורדת  כולל  מלאים,  יהיו  הריתוכים  כל  לפחות.   מ"מ 

שבבי.    / מכני  בעיבוד  רק  אלא  בלהבה,  לעבוד  אין  המלאכה.  בבית  בלבד  בקדיחה  יבוצעו   חורים 
 כל הריתוכים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים. 

פני השטח 4 יהיו  הגלוון  לפני תהליך  צבע    .  ריתוך,  נתזי  ריתוך(,  )שלקות  ריתוך  סיגי  נקיים משבבים, 
 )לרבות צבע סימון(, זפת ובטון.  

 .  הסרת נתזי ריתוך, שלקות ריתוך וצבע סימון לפני המשלוח לגלוון
 סימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגלוון. יסמן,  הקבלן . 5
 .918כמוגדר בת"י  . עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה 6
. החלקים המגולוונים המיועדים לצביעה יעברו במפעל הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד, ולא קירור  7

 באמבט מים עם כרומטים. על הקבלן להודיע על דרישה זאת למפעל הגלוון. 
. ההסרה  . יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון חריגות במפעל הגלוון באופן מקצועי כהכנה לפני צביעה8

קבלן בדק ותיקן את הגלוון לפני שטיפת חול  העם שופין בלבד. התחלת עבודות צביעה תבוצע רק לאחר ש
 וצביעה. 

במפעל    -. אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )חיתוך, קידוח, ריתוך וכו'( בקונסטרוקציה או בציוד  9
ע במפעל הצביעה בלבד ולא במפעל הגלוון.  יש צורך בתיקון הגלוון. תיקון הגלוון בצביעה יבוצ  - או באתר  

ס"מ    5במרחק של    ISO 8501-1לפחות לפי תקן    St 3התיקון יבוצע על ידי ניקוי ידני או מכני לדרגה  
רכיבי עשיר  -לפחות מעבר לאזור התיקון, ומיד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד אפוקסי דו

מיקרון על העובי הקיים של הגלוון באותו    30  -ולה לפחות ב עד לעובי הע  SSPCאבץ לפי סוג המערכת לפי  
 רכיב.  

אבץ ממשקל    82%בכל מקרה, סוג הצבע לתיקוני גלוון יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח, ויכיל לפחות  

 . ISO 1461המוצקים. תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות בתקן  

 לומיניום. אין לתקן גלוון, לאחר ריתוך, בצבע א
. חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם בעזרת לוחות עץ, באופן שיאפשר  10

 מגע חופשי של אוויר בחלקים, ובשיפוע שימנע הצטברות של מים. 
 הכנות שטח הגלוון במפעל הגלוון, לפני הוצאה למפעל הצביעה 

 .(DROSS), ואבץ קשה  (FLUX)תלחים  . מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות1
מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק, בעל צבע אחיד, ללא שטחים מחוספסים, ללא קילופי אבץ וללא  

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

 לא יאושרו הרכיבים לצביעה והרכבה.  -או שאריות תלחים או קוצי אבץ 
לצביעה.  2 המגולוונים  החלקים  מסירת  לפני  הגלוון  במפעל  החם  הגלוון  של  בדיקה  לבצע  יש   . 

ת שטח לצביעה, בדיקה של  כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנ 
למשלוח.   והאריזה  הצביעה  טיב  בדיקת  צביעה,  לפני  השטח   הכנת 

 איטום חורי הגלוון ופתחים יבוצע בריתוך. 
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 גלוון חם וצביעה רטובה של שמשיות חוף  –ב'  מוסף

 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה

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

 מ"מ.   14אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון, ב"קוטר" חור מרבי עד 
, ואחר כך שטיפה במים  2230ן  : יבוצע עם תמיסת סבון אקוקליניקוי ראשוני של השטח במפעל הצביעה

לפני שטיפת   ומים מתוקים  והלכלוך. חובה לשטוף בסבון  כול שאריות הסבון  מתוקים בלחץ להסרת 
 גרגירים. 

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

(, שאינם מכילים כלורידים, ובלחץ  -30ים )לא מתכתי  Fine Gritsגרגירים מינרליים משוננים עדינים  
אוויר נמוך, להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני הגלוון. השטח המגולוון יהיה חופשי מזיהומים נראים  

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

אלומיניום   - או קורונדום )אלומינה   SUPAFINE, ג'בלסט A1יורוגריט    :גרגירים שוחקים מאושרים 
, מרחק פייה של התזה  030בר, זווית התזה:    4-2.5מ"מ, לחץ אוויר:    0.5-0.2אוקסיד(. גודל חלקיקים:  

 מטר.                        0.5-0.8  -מפני השטח: כ

פני הגלוון נישוב ושy5Rמיקרון,    ISO 8503  :Fine-Comparator G  ,40-25)-(2  חספוס שטח  איבת  . 
 אבק.

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

 . NaCl 220 mg/m: מוליכות מקסימאלית מותרת  ISO 8502)-(9 בדיקת מלחים מסיסים במים
 : צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון.  התחלת צביעה

 שעות מגמר חספוס פני שטח הגלוון.   4 -אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ
 הצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת השטח והניקוי. 

שיונל,  למערכת טמבור /אינטרנ   Interzinc 52יבוצעו עם צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ  -  תיקוני גלוון חם

 מיקרון.  2x(50-60)למערכת גילאר/סיקה בשתי שכבות    SikaCor Zinc Rאו בצבע 
 

   מפרט הצבע על הגלוון של שמשיית חוף:
מיקרון    490  - מטר תחתון, ובקטע הטמון בחול בעובי צבע כ   1.2מטר ראשונים מהבסיס: ) 1.2

 העליון. . ממש בתוך אדמה לא נדרשת שכבת הצבע מעל לגלוון החם( 

Tambour System: 

HDG: sweep blasting.  

Intergard 269 @ 40 µm 

Interzone 954 @ 2x200 µm (buried up to 1.2 m from base). Do not use a thinner.  

Interthane 990SG (Semi-Gloss) @ 50 µm 

TDFT: 490 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

  48שעות ועד מקסימום    24ייצבע תוך    Interthaneבוצע תחת סככה בצל. צבע עליון  הצביעה ת 

יישום   לאחר  Interzone 954שעות מגמר  בעיה    4. צביעה בעליון  ובמיוחד בקיץ, תיצור  ימים 
עד   קצר  המתנה  זמן  על  ישמור  שהקבלן  מאד  חשוב  לכן  לביניים.  העליון  בין  אדהזיה  של 

 . 990SGלבין אינטרטן    954שעות בין שכבת האינטרזון    48מקסימום  
יהיה לפי הדף הטכני.    מ"מ, ובניצב לו. גודל דיזה התזה  350-450מרחק אקדח איירלס מאובייקט יהיה  

מיקרון פיית    300-400. להשגת עובי צבע  321, פיית התזה:   Interzone 954מיקרון   200למשל, לקבלת  
 . 425או   423התזה: 

Gilar – Sika System: 

HDG: sweep blasting.  

SikaCor EG-1 @ 50-60 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 190 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 190 µm (buried up to 1.2 m from base) 

SikaCor EG-5 silky gloss @ 60-80 µm. 
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TDFT: 490 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

 
 מטר מהבסיס, מערכת הצבע תהיה: 1.2בקטע הגבוה של שמשית החוף והכיסוי שמעל 

HDG: sweep blasting.  

Intergard 269 @ 40 µm 

Interzone 954 @ 225 µm (above 1.2 m from base).  

Interthane 990SG (Semi-Gloss) @ 50 µm 

TDFT: 315 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

Note: Control thickness of Interzone 954 by adjusting the distance from the object 35-40 

cm, and by controlling the airless spray movements. Do not thin Interzone 954 more than 

5%, especially at summer. 

  24ייצבע תוך    Interthaneהצביעה תבוצע במפעל מאושר תחת סככה מקורה, ובצל. צבע עליון  

  4וצע לאחר  . אם הצביעה בעליון תב Interzone 954שעות מגמר יישום    48שעות עד מקסימום  
ימים ובמיוחד בקיץ, תתקבל בעיית אדהזיה בין העליון לביניים. לכן חשוב מאד שהקבלן ישמור  

  . 990SGלבין אינטרטן    954שעות מקסימום בין שכבת האינטרזון    48על זמן המתנה קצר עד  
 מ"מ, ובניצב לו.   350-450מרחק אקדח איירלס מאובייקט יהיה  

Or: 

HDG: sweep blasting.  

SikaCor EG-1 @ 50-60 µm 

Sika Poxicolor SW Neu/New @ 200 µm (above 1.2 m from base) 

SikaCor EG-5 silky gloss (or SikaCor PUR colour New for silky matt) @ 60-80 µm. 

TDFT: 315 µm above the HDG + Stripe coats at edges and welds. 

 
עליון(:  סיכום  בחלק  הגלוון  )מעל  נומינלי  כולל  יבש  צבע  עובי  סה"כ   :153    + לפחות  מיקרון 

 מריחות במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות. 
מיקרון    490  - צבע כ מטר תחתונים כולל הקטע הטמון בחול ופנים תחתית צינור יצבעו בעובי    1.2

 הצבע העליון. שכבת   מעל לגלוון החם. בקטע ממש בחול ובבסיס ניתן לוותר על 
 

 בחינת עבודות צביעה 

יומיים  .1 צביעה  עבודות  בחינת  טפסי  שתמלא  איכות  ביקורת  מערכת  תהייה  לקבלן 
רכיב  כל  עבור  בחינה מסכם  דו"ח  להגיש  יש  בגמר העבודה  המפקח.  לאישור  שיוגשו 
למפקח ותעודות לגרגירים השוחקים וכל הצבעים והמדללים. כולל בדיקות עובי צבע  

 מקיפות ובדיקות הולידיי רטוב. 

 את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה.הקבלן יזמן  .2

 ASTM D 5162-01, Test Method A-Low Voltageהקבלן יבצע בדיקת הולידיי רטוב לפי   .3

Wet Sponge  
בכל הריתוכים פינות וקצוות לאישור הצביעה. יש להגיש דוח    100%וולט ובתדירות    90במתח  
 בחינה.
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 מפרט צביעת מעקות מגולוונים בחום של מזח אלמוג   -ג'  מוסף

Environment: C5 (VH) > 25 years 

 .  918לפי ת"י  HDG after fabricationייצור חדש של מעקות מפלדה מגולוונת בחום 
 כול הריתוכים יהיו מלאים וחלקים. 

 לאישור ההרכב הכימי. הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם. יש להגיש תעודות 
בסיום הגלוון יבוצע במפעל הגלוון קירור אוויר בלבד )לא קירור בטבילה במים(. על הקבלן לוודא ביצוע  

 קירור אוויר מול מפעל הגלוון.
 
 

 אינטרנשיונל )טמבור(   -מערכת צבע על גלוון חם 
ושטיפה בלחץ מים מתוקים להסרת כול    2230: יש לשטוף את הגלוון עם דטרגנט אקוקלין  הכנת שטח

 Sweep Blastingנייטרלי. לאחר ניקוי ראשוני זה, יש לבצע שטיפת גרגירים    pHשאריות הסבון וקבלת 
מיקרון    25-40עם גרגירים עדינים לא מתכתיים בלחץ נמוך ומרחק מתאים מהאלמנט לקבלת חספוס של  

-0.2בגודל גרגירים    Eurogrit A1לדוגמא: גרגירי אלומיניום סיליקט עדינים    פני כול שטח הגלוון.  של
 (. יש לצבוע תוך שעה מגמר שטיפת הגרגירים.אלומינה / קורונדוםמ"מ בלבד או אלומיניום אוקסיד )   0.6

HDG Surface Preparation:  Cleaning of HDG with detergent Ecoclean 2230 + fresh water 

washing to remove all detergent, and only after this pre-cleaning sweep blasting with 

ultrafine non-metallic abrasives (Eurogrit A1 or Corundum - Alumina) to create roughness 

of 25 – 40 µm.  

Tambour Paint System: 

Intergard 269 @ 1 x 40 microns.  

Intershield 300 @ 2 x 125 microns.  

Interthane 990SG @ 50 microns.   

Total NDFT: 340 microns. 

 הצביעה תבוצע בסככה מוצלת בלבד.  -

 ימים.  3ולפני שכבה נוספת עד מקסימום  Intershield 300זמן המתנה מירבי מותר לאחר יישום   -

 שעות בלבד.  24שכבה נוספת לאחר מקסימום   Intershield 300יש ליישם על 

 גוון וברק של צבע עליון יקבעו ע"י המפקח.  -

 במברשת בריתוכים וקצוות.  Stripe-coatsיש למרוח  -

 . Interzinc 52תיקוני צבע יבוצעו באותה מערכת צבע. תיקוני גלוון עם צבע אפוקסי עשיר אבץ   -
 

    )נירלט(  PPG - Ameron –מערכת צבע על גלוון חם 

HDG Surface Preparation: Cleaning of HDG with detergent Ecoclean 2230 + fresh water 

washing to remove all detergent and only then sweep blasting with ultrafine non-metallic 

abrasives (Eurogrit A1 or Alumina-Corundum) to create roughness of 25 – 40 µm. 

Nirlat Paint System: 

SigmaPrime 200 Green @ 80 μm. (or Amercoat 71T/C @ 50-60 µm maximum).  

SigmaShield 880 Gray 5177 @ 200 μm (Maximum thinning not to exceed 8%).  

SigmaDur 520 Semi-Gloss @ 6 70-0  μm.  

Total NDFT: 340 μm. 
 

 . Amercoat 68Gתיקוני צבע יבוצעו באותה מערכת צבע. תיקוני גלוון עם צבע אפוקסי עשיר אבץ 

  4עד מקסימום     SigmaDur 520ולפני יישום שכבה   SigmaShield 880זמן המתנה מותר לאחר יישום

שעות עד מקסימום    24לאחר     SigmaDur 520שכבה של SigmaShield 880 ימים בצל. יש ליישם על
 שעות בלבד. הצביעה תבוצע בסככה מוצלת בלבד.  48
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דרגה - יהיה  יהיו מלאים  ISO 8501-3לפי תקן   P3 גימור הפלדה  הריתוכים  כול  כלומר   ,
 רציפים 

מ"מ לפחות. יש להסיר    2ומוחלקים ללא נקבוביות ובליטות. יש לעגל קצוות ופינות לרדיוס מעל  
 נתזי ריתוך.  

 יש להפוך את החלקים בזמן הצביעה, לקבלת עובי צבע אחיד מכל הכיוונים.  -

 יש לסגור את כול חורי הגלוון אם קיימים, בעזרת ריתוך עם חוט פלדה.  -

 לכל שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות.   stripe-coatsיש לבצע מריחות במברשת -

 את שכבת הביניים ניתן לבצע במספר התזות להשגת העובי הנדרש, ולדלל את צבע הביניים.  -

 גוון וברק של צבע עליון יקבעו ע"י המפקח.  -
 

 בחינת עבודות צביעה 

צביעה   .1 עבודות  בחינת  טפסי  שתמלא  איכות  ביקורת  מערכת  תהייה  יומיים לקבלן 
רכיב  כל  עבור  בחינה מסכם  דו"ח  להגיש  יש  בגמר העבודה  המפקח.  לאישור  שיוגשו 
בעל  יהיה  הצביעה  מפעל  והמדללים.  הצבעים  השוחקים,  לגרגירים  ותעודות  למפקח 
יזמן את הפיקוח   מערכת בק"א מקצועית לעבודות הצביעה שתאושר מראש. הקבלן 

בוצע בסככות מקורות בלבד ולא בשטח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה. העבודה ת
 פתוח. 

 ASTM D 5162-01, Test Method A-Low Voltage Wetהקבלן יבצע בדיקת הולידיי לפי   .2

Sponge  וולט לאישור הצביעה בכול הפינות, קצוות וריתוכים.  90במתח 
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 מערכת צבע רטוב על גלוון חם עבור תאי הלבשה בלבד  -ד'  מוסף

 מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת – גלוון חם לתאי הלבשה בלבד צביעה רטובה על גבי 
 

 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה

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

 מ"מ.  14הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון, ב"קוטר" חור מרבי עד  
השטח של  ראשוני  אקוקלין  ניקוי  סבון  תמיסת  עם  יבוצע  ואחר  2230:  במים  ,  שטיפה  כך 

ומים מתוקים לפני   מתוקים בלחץ להסרת כול שאריות הסבון והלכלוך. חובה לשטוף בסבון 
גרגירים.   שטיפת 

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

off     עדינים מינרליים משוננים  גרגירים  )   Fine Gritsעם  ם מכילים  (, שאינ -30לא מתכתיים 
כלורידים, ובלחץ אוויר נמוך, להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני הגלוון. השטח המגולוון יהיה  

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

שוחקים גרגירים  ג'בלסט  A1יורוגריט     למשל,   ,SUPAFINE     אלומינה( קורונדום    – או 
גוד  אוקסיד(.  אוויר:    0.5-0.2ל חלקיקים:  אלומיניום  לחץ  התזה:    4-2.5מ"מ,  זווית  , 030בר, 

 מטר.                        0.5-0.8 -מרחק פייה של התזה מפני השטח: כ

הגלוון פני  שטח  נישוב y5Rמיקרון,    ISO 8503  :Fine-Comparator G  ,40-25)-(2  חספוס   .
 ושאיבת אבק. 

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

במים מסיסים  מלחים  מותרת   ISO 8502)-(9  בדיקת  מקסימאלית  מוליכות   : 220 mg/m

NaCl. 
 : צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון.  התחלת צביעה

 שעות מגמר חספוס פני שטח הגלוון.   4 -אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ
 בגמר הכנת השטח והניקוי.  מידביעה תבוצע הצ

 
 (   המפקח: )יצרן "טמבור" או שווה ערך מאושר ע"י מערכת  הצבע על גלוון

 . 9642בז' מיקרון בלבד. גוון    50-40, בעובי  050-649"אפוגל" קוד    - יסוד  
מיו" בגוון אפור    80או "אקופוקסי    655-640אלומיניום" קוד    80"אקופוקסי    - ביניים  

 מיקרון בשכבה אחת או שתיים.   150, בעובי  640-654בהיר קוד  

  50אליפטי, בעובי - , צבע עליון פוליאוריתן פוליאסטר xxx-39x, קוד  PEטמגלס  - עליון  
מיקרון לפחות, בשכבה אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי המפקח  

 אין לגוון במצבעה(. .  Ready Madeיסופק    PE. )טמגלס  משי, מט או חצי מבריקוברק  
הגלוון(:    סה"כ  )מעל  נומינלי  יבש  צבע  +    250עובי  לפחות  במברשת  מיקרון  מריחות 

 לאחר כל שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות. 
מיקרון לפחות מעל לגלוון    350מטר תחתון וקטע הטמון בחול או בטון יהיו בעובי צבע  

 החם. 
 

  SSPCרכיבי עשיר אבץ  -תיקוני גלוון חם בריתוכים, יעשו במריחות במברשת של צבע אפוקסי דו . 1

וחספוס יסודי של פני השטח במלטשת עם בד    St 3מכני מקומי  מיקרון, לאחר  ניקוי 2x60בעובי 

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

או בעזרת   PROPOXY 20במרק אפוקסי מתאים כמו    יאטמו    החורים מתהליך הגלוון החם  כל   . 2
 הצביעה או לאחר צבע היסוד. מרק פוליאסטר מתאים, לפני תחילת 

של   . 4 במברשת  מריחות  יקבלו  וריתוכים  פינות  אקופוקסי  Stripe Coatsקצוות,  בשכבות   ,80  
מ"מ מינימום מכל צד. )למריחות במברשת ניתן להשתמש    25מיקרון,    60אלומיניום נוספות בעובי  

 (.RAL7035בהיר -פור)א 80כהה( ואקופוקסי -מיו )אפור-אלומיניום, אקופוקסי 80באקופוקסי 
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, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה יקבע על ידי  Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   . 5

ברק מט ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון    PEהמזמין. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  

 )בקיץ(.  10או  11: מדלל PEאחיד, עובי וכיסוי מלא. מדלל עבור טמגלס 
לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק", לשים גומי או קרשים   . 6

 מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, שינוע ואחסון. 
 ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה, שינוע והובלה.   4יש לחכות  . 7

 . R.H. - C025 % 65הנתונים עבור  . 8

נתונים   . 9 דפי  לפי  ולעבוד  לקרוא  בטיחות  PDSיש  גיליונות   ,MSDS  יצרן של  היישום  והוראות   ,
 הצבע.

 

 מפרט תיקוני צבע בריתוכים, ותיקון גלוון חם.  

)יצרן "טמבור" או שווה ערך מאושר    up-Touchמערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים  
 מראש ע"י המזמין(:   

 . )SBV 62%מיקרון. )   2x50, בעובי  SSPCרכיבי עשיר אבץ  - יסוד אפוקסי דו   – יסוד  
"אקופוקסי    80"אקופוקסי    - ביניים   או  בעובי    80אלומיניום"  בהיר",  אפור    150מיו 

 . (SBV 78%)מיקרון, בשכבה אחת או שתיים.  

או  (SBV 50%)מיקרון,    50בעובי    , PEטמגלס    -   עליון  משי  וברק  לפי המפקח  בגוון   ,

 . Ready Madeיסופק    PEחצי מבריק. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  
 

 נוהל תיקוני צבע: 

נקי   .1 במדלל  וניקוי  מלחים  להסרת  התיקון  אזור  של  גבוה  בלחץ  מתוקים  במים    1-32שטיפה 
וייבוש.   שומנים   להסרת 

( ושטיפה במים  809  - 070)קוד טמבור    GES" של חברת  2230לדוגמא, ניקוי בדטרגנט "אקוקלין  
השטח.   וייבוש  ומלחים,  גריז  שומנים,  להסרת  גבוה,  בלחץ  לשתייה   מתוקים 

 נייטרלי, ולייבש. pHהיטב את שאריות חומר הניקוי מהשטח עד קבלת יש לשטוף  

 לפחות. יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני השטח.  St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  .2

מיקרון    2x50בעובי    SSPCרכיבי עשיר אבץ  -תיקוני גלוון חם, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דו
 לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי. 

או    40ס"מ לפחות בבד שמיר מס'    5  -ספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ ח .3
 מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקינים.   15. חספוס של  60

 צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים / צביעה במערכת לפי המפרט לעובי המקורי.  .4

 ומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי לפי המפרט. בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לע .5

-ASTM D 5162הקבלן יבדוק באתר תיקוני צבע בעזרת מכשיר בדיקת הולידיי לפי    .6

01, Test Method A -Low Voltage Wet Sponge    תקן כל הקבלן יוולט.    90במתח
 רציפות בציפוי. -אי

 ליטר(.   5עד   2.5להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ) יש .7
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 בחינת עבודות צביעה 

יומיים  .3 צביעה  עבודות  בחינת  טפסי  שתמלא  איכות  ביקורת  מערכת  תהייה  לקבלן 
רכיב  כל  עבור  בחינה מסכם  דו"ח  להגיש  יש  בגמר העבודה  המפקח.  לאישור  שיוגשו 

 למפקח. 

 תחילת עבודות ניקוי וצביעה.הקבלן יזמן את הפיקוח לפני  .4

 ASTM D 5162-01, Test Method A-Low Voltage Wetהקבלן יבצע בדיקת הולידיי לפי   .5

Sponge  וולט.  90במתח 
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 מפרט צביעת ראש כלונסאות / עמודים בדפיקה ביבשה ©   - ה' מוסף
 

 כללי 

ללא   .1 צבע  של  חזק  איירלס  עם  בהתזה  מאושר  צביעה  במפעל  תבוצע  כלונסאות  ראש  צביעת 

 (.1.75:1. )יחס ערבוב לפי נפח Carboguard 101Sמדללים 

תיקוני ריתוכים באתר, ותיקוני צבע מקומיים באתר יבוצעו במריחה במברשת בלבד עם צבע   .2

 (.1:1נפח  )יחס ערבוב לפי   .Carboguard 104לתיקונים ללא מדללים 

גבוה או/ו   .3 יש לשטוף במים מתוקים בלחץ  ביבש  בהשפלה.  יבוצעו  והצביעה  עבודות הריתוך 
 בקיטור להסרת מלחים ושומנים לפני ריתוך או/ו צביעה.

ושחיקה.   .4 בקורוזיה  גבוהה  עמידות  בעלת  )"מגנוליה"(  קרבוליין  תוצרת  הצבע   מערכת 
 אין לדלל את הצבע! 

אש ואת מערכות הצבע. אין להחליף מערכות צבע ללא אישור  יש לאשר את מפעל הצביעה מר .5
 .פקחבכתב מהמ

 
צביעת הכלונסאות / עמודים בדפיקה במפעל צביעה מאושר, כולל צביעת מכסה ואלמנט מחבר בין  

 .HEA180העמוד לפרופילים 

מטר בקרקע, כך שכל העמוד מעל המים, בתוך המים    1הכלונסאות )עמודים( יצבעו עד לעומק   .6
 מטר לפחות בתוך הקרקע יהיה צבוע.   1ובעומק 

יתוך שיוגן בעזרת סרט הדבקה מתאים  יצבעו במפעל מאושר  העמודים והמכסה למעט אזור הר .7

קרבוגרד   מדללים  ללא  אפוקסי  בצבע  ביחס    101Sמראש  חזק  איירלס  באמצעות  ירוק  בגוון 
 מ"צ(.   20-29בתנאי שהצבע בטמפרטורה נכונה של  45:1. )מינימום 60:1דחיסה  

 :הכנת שטח לפני צביעה במפעל .8

 ומלחים. שטיפה בקיטור להסרת שומנים  .א

 מיקרון לפחות.  70-60לפחות להשגת פרופיל חספוס  Sa 2.5ניקוי בגרגירים משוננים  .ב

 השטח חייב להיות ללא שמן, מלח, לכלוך אבק , ויבש לפני צביעה.  .ג

 :צביעה במפעל .9

 מיקרון.  650בשכבה אחת רטוב על רטוב לעובי יבש    CARBOGUARD 101Sיישום   .א
ערבוב   נפח.    1.75:1יחסי   לפי 

 . השימוש במדלל אסור בהחלט. לל את הצבעאין לד 

 

יש  Re-coatableאינו    CARBOGUARD 101Sהצבע   • התקשה,  לאחר שהצבע   .
 לבצע חספוס יסודי של פני שטח הצבע לפני חידוש צביעה.

גרגירים   • ניקוי  של  שיטה  באותה  תבוצע  מעליו  והמחבר  המכסה   Sa 2.5צביעת 

איירלס   בעזרת  בהתזה   .  60:1וצביעה 

, אבל את  CARBOGUARD 104ניתן לצבוע את המכסה גם בעזרת צבע להברשה  

 .CARBOGUARD 101Sהעמודים חייבים לצבוע בהתזה של הצבע 

 תיקוני צבע במקום לאחר ריתוך באתר

 ע באתר יבוצעו בהשפלה, כשהשטח יבש וללא מלחים ושומנים.  תיקוני צב .10

 :הכנת שטח לפני תיקוני צביעה באתר .11

 מ"מ לפחות.  2הריתוך יעוגל ויהיה ללא קצה חד או פינה חדה. יש לעגל לרדיוס   .א

לצביעה.  .ב המיועד  האזור  את  בקיטור,  רצוי  גבוה,  בלחץ  מתוקים  במים  לשטוף   יש 
והמל השומנים,  כל  את  להסיר  לצביעה. יש  המיועד  מהשטח   חים 

אקוקלין   בסבון  להשתמש  במים   2230ניתן  היטב  לשטוף  ואח"כ  שומנים  להסרת 

. יש NaCl 24 µg/cmנייטרלי. רמת המלחים המרבית המותרת:    pHמתוקים עד קבלת  
 ס"מ לפחות מאזור הריתוך. 5להשחיז ולחספס את הצבע סביב לאזור התיקון למרחק  
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של   .ג וחספוס  מכאני  ניקוי  לבצע  באמצעות    40-50יש   Power tool grindingמיקרון 

 Stלשטח הפלדה ושטח הצבע הקיים המיועד לצביעה. השטח יהיה ברמת  ניקוי מכאני  

 לפחות, ללא מלחים, נקי ויבש.  3

 :תיקוני צביעה באתר .12

צבע   .א של  ללא מדללים בהברשה   CARBOGUARD 104יישום במברשת  ירוק  בגוון 

הצבע    650לעובי   רטוב.  על  רטוב  לפחות  מיועד   CARBOGUARD 104מיקרון 
 לפי נפח. 1:1להברשה בלבד. יחסי ערבוב  

   בקרת איכות: .13

 תבוצע עם מסרק למדידת עובי צבע רטוב. אח"כ תבוצע גם בדיקת צבע יבש ואדהזיה.  .א
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 חדשה לחוף אלמוג / רט"ג ©   2205ייצור ובחינה גדר פלב"מ דופלקס  –ו'  מוסף

 
 מפרט ייצור, חומרים, ריתוך, ליטוש, גימור, בחינה ותיעוד.  –  גדר ומעקות פלב"מ חדשים

של פסיבציה   לאחר ייצור מטר, לצורך טיפול  2.8כל אלמנט של המעקות יהיה באורך עד  -כללי   .1

 Pickling per ASTMאו צריבה    ASTM A967לפי    C 60מפ'  חומצית בטבילה חמה באמבט בט

A380 at 60 C    ."של המוצר המרותך ומושחז בליטוש מכאני בקצוות החתוכים בחברת "לימת 

 מעורגל בקור ומלוטש, כדלקמן:   Duplex 2205גדר הפלב"מ תהייה מחומר נירוסטה דופלקס  

Cold rolled Duplex SS 2205 grade, pickled finish + polish to Ra  0.5 microns (or 

2B finish).. 

מעוגלים.    Flat Bar Originalלרכוש את הפחים שטוח אורגינל    יש יהיו קצוות  וכך  מהיצרן, 
 מ"מ.   2 -לחלופין, יש לשבור ולעגל קצוות לרדיוס כ

הוא יעבור לטוש מכאני לקבלת פני     Hot rolled pickledבמידה ובגלל עובי פח גבוה יידרש פח  

 .Ra  0.5 microns or less Mechanical  polished to aשטח חלקים 

קבלן ייצור המעקות חייב להיות בעל ניסיון מוכח בעבודות ייצור וריתוך חלקי נירוסטה מסוג   .2

רגילה.  2205דופלקס   בפלדה  העבודה  מאזור  נפרד  סגור  באזור  יבוצעו  פלב"מ  עבודות   . 
לעבודות  אי ייעודי  בציוד  רק  אלא  פלדה,  עם  במגע  שהיו  וציוד  שולחנות  בכלים,  להשתמש  ן 

בלבד.  פלב"מ 
הפלב"מ.   וגימור  מכאניות  תכונות  כימי,  להרכב  אישור  לקבל  יש  החומרים  רכישת   לפני 

לכל החומרים מיצרן החומרים    Inspection Certificatesהקבלן יספק תעודות בחינה מקוריות 

לפ תקן  המקורי  אלISO 10204 Type 3.1י  ממעבדת  הריתוכים  של  בחינה  תעודות  הרס  -, 
רתכים.  והסמכת  ריתוך,  תהליך  הסמכת  ותעודות   מוסמכת,  

 
 דרישות ריתוך, בחינה וגימור

 . PRE > 35הפלב"מ יהיה בעל מקדם התנגדות לגימום  .1

PRE = %Cr + 3.3 %Mo + 16 %N 

גז ארגון. חוט הריתוך    Pulse MIG)ר  )או לאחר אישו  TIGהריתוכים יבוצעו בשיטת   .2 בהגנת 

כדלקמן:  2209יהיה     ,Avesta ER 2209 filler wire according to AWS A5.9 . 

, טמפרטורה בין  Max Heat Input: 1.5 KJ/mmבפרוצדורת הריתוך השקעת חום נמוכה, למשל  

 .C0pass Temperature : 100 -Max Inter -הזחלים  

לפני תחילת עבודות הריתוך על היצרן לבצע הסמכת תהליך הריתוך והסמכת הרתכים במעבדה   .3
הרס מוסמכת ומאושרת, להבטחת  איכות התהליך, בדיקת חוט ריתוך מתאים, -לבדיקות אל

ו הריתוך  שכבות  בין  טמפרטורה  מגן  גז  המדרים,  וניקוי   . Heat Inputבקרת    - השחזת 
 הסמכה ואישור תהליך הריתוך יכללו את שתי הבדיקות הבאות: 

לבין   30%, שהוא בין ASTM A923לפי -ferrite בדיקת האחוז לפי נפח של פיריט .א
 בחומר הרתך ובאזור המושפע מחום.   70%

 (. 55%-40%של תהיה  אופטימליתתכולת פיריט  

 ASTM A923 practice C ferric chlorideכמו כן הריתוך ייבדק נגד קורוזיה לפי   .ב

test. 

לפי   .4 ירכשו  הם  מרותכים  צינורות  ויהיו  כדלקמן:ASTM A789במידה   , 

.Cold rolled and pickle finish with Ra  0.5 microns  

עד   .5 באורך  יהיו  חומצית    2.8האלמנטים  פסיבציה  במסגרייה,  מלא  ייצור  בגמר  ויקבלו  מטר 

 Pickling per ASTM A380 at 60)או צריבה    ASTM A967לפי    C 60בטבילה חמה בטמפ'  

C  של המוצר לאחר ריתוך ולאחר השחזה של הקצוות החתוכים בחברת "לימת" או שווה ערך )
 מאושר.  

כימי לפי תקן  -מטר הם יעברו בגמר ייצור ליטוש אלקטרו   2.5)אם האלמנטים יהיו באורך עד  
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ASTM B912  בקצוות ומושחז  המרותך  האלמנט  "לימת"(.    של   בחברת 

  Ra  0.5 micronsהקצוות החתוכים של כול החלקים יעברו השחזה קלה וליטוש מכאני לדרגה
פוליש. יש לבצע לקצוות החתוכים ליטוש מכאני בחגורות  -לפני מסירה לפסיבציה או אלקטרו

רון  מיק  0.5אוקסיד לדרגת חספוס  -קרביד או אלומיניום- או דסקות ליטוש עם גרגירי סיליקון
 או פחות. 

כל הריתוכים )וכן הקצוות החתוכים שיעברו השחזה וליטוש מכאני לאחר חיתוך( יקבלו טיפול   .6
ניקוי. במידה ומסיבה כלשהיא לא יבוצע פסיבציה באמבט או ליטוש אלקטרוכימי בגמר ייצור,  
הקצוות   ולכל  הריתוכים  לכל  ופסיבציה  ניקוי  במשחת  פסיבציה  לבצע  ריתוך  בגמר  יידרש 

הקצוות החתוכים של כול החלקים יעברו כאמור השחזה קלה וליטוש מכאני לדרגה   תכו.שנח

 לפני פסיבציה במשחה.   Ra  0.5 micronsשל 

 פוליש בחברת "לימת". -גימור אלקטרו 

 .HILTI-HCR (Highly Corrosion Resistant)יהיו מפלב"מ עילי כדוגמת  anchorsעוגני חץ  .7

   (A4)  316או באישור מיוחד ברגים פלב"מ    2205יהיו פלב"מ דופלקס    fastenersברגים אחרים  

אלקטרו ליטוש  לפי  -שיעברו  "לימת".    ASTM B912כימי   בחברת 
כול החלקים הקטנים מפלב"מ כולל ברגים, אומים, דסקות וצינוריות לחיבור האלמנטים יעברו  

 פוליש(. -ליטוש אלקטרוכימי )אלקטרו
 

 גדר פלב"מסיכום פרק 

הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח בריתוך פלב"מ דופלקס. בעת בדיקת פרוצדורה והסמכת רתך יש   .8
לשלוח את הדגמים שהוכנו למעבדה מטלורגית לבדיקת אחוז פיריט ובדיקת עמידות בקורוזיה  

 כחלק מתהליך אישור ההסמכה.

יכלול בתוכו בדיקת אחוז   .9 פרוצדורת הריתוך בהתחלת העבודה   ferrite levelהפיריט  אישור 

מחום   המושפע  ובאזור  הריתוך  של  ASTM A923לפי    HAZבתפר  קורוזיה  בדיקת  גם  וכן   ,

 . ASTM A923 Practice C testהריתוך לפי 

הקבלן יספק תיעוד מלא של תוצאות בדיקות הסמכת תהליך הריתוך, בדיקות הסמכת הרתכים,   .10
 המקורי.ותיעוד תוצאות בדיקות החומרים והגימור מהיצרן 

- לפני פסיבציה או אלקטרו   Ra  0.5 micronsתהליך הייצור מחייב קבלת פני שטח חלקים   .11
 וליש. פ

לבצע ליטוש אלקטרוכימי   ישמטר בלבד,  2.4במידה וכל אלמנט של המעקות יהיה באורך  .12

 . Electro-polish After Fabrication  -באמבט לאחר ייצור 

בחברת "לימת" או שווה ערך מאושר, והוא   ASTM B912ליטוש אלקטרוכימי יבוצע לפי 
 עדיף מבחינת עמידות נגד קורוזיה בהשוואה לפסיבציה חמה באמבט. 
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)לא במזח אלמוג( צביעת כלונסאות פלדה ביבשה ©  –ז'  מוסף  

  )בנוסף למוסף ה '(

 

©shore PIPE Pile coating -On –Annex G  

 

Annex G - SikaCor SW-501 solvent free epoxy coating 

for On-shore steel pipe piles © 

Scope 

Coating system for on-shore steel pipe piles shall be SIKACOR SW-501 in accordance with 

Table 1. (Not for ALMOG Jetty) 

 

Table 1 - SikaCor SW-501 coating system © 
 

Surface preparation 

Cleanliness (ISO 8501-1): Min. Sa 2.5, free of visual and non-visual contaminations like dust, oil, 

grease, condensation, and salts. 

Roughness (ISO 8503-2): Comparator G - Grade Medium to Coarse (75-100 µm, Ry5). 

Grit abrasive or centrifugal blasting should be used with a sharp angular blasting media to form 

angular profile.  

Dust Control by Transparent Tape (ISO 8502-3): Dust degree 1. 

Soluble Salt Test (ISO 8502-9 / ISO 8502-6): Maximum conductivity corresponding to 20 mg/m2 

NaCl. 

Paint manufacturer: Sika Deutschland GmbH. 

Paint system 

Two pack solvent free epoxy coating  

NDFT 

µm 

Over coating 

Interval at 20° C 

(Hours) 

Dry to 

touch  

20° C 

Colour Gloss 

No. Product name Type of coat Min. Max. Min.   

1 SikaCor SW-

501 

2-component 

solvent free 

epoxy coating 

600 12 h 3 

months 

(after it 

sweep 

blast) 

6 h Bright 

grey 

RAL 7032 

Glossy-

high 

gloss 

Total nominal dry-film thickness: minimum 600 µm 

Measurement of and acceptance criteria for DFT per ISO 19840. 

Notes: 

1. SikaCor SW-501 coating system, to be applied in one single layer, for seawater, high 

corrosion, abrasion, and impact resistance, compatible with cathodic protection, for steel piles 

immersed in seawater. 

2. Manufacturer instructions should be followed closely.                                                         

3. The paint manufacturer will instruct before and during the work the workers and will approve 

the painting equipment and the painters. The coating contractor should have a "Qualified 

Applicator" certificate from the paint manufacturer. 
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4. Steel temperature should be at least 50 C higher than the measured dew point. 

Air and surface temperature: Minimum + 00 C. Relative air humidity: Maximum 85% RH. 

Material and equipment temperature: Minimum 200 C. 

5. Thinning and/or diluting of the product are strictly forbidden. 

6. Before spraying apply by brush stripe coat of 25 mm minimum on all welds, edges, and sharp 

corners. 

7. Apply one component airless spray equipment pump 66:1, Tip size: 0.019"-0.025", hose 

length limit to 40 meters vertical, hose diameter minimum 3/8". Spray with permanently 200-

250 bar at nozzle outlet pressure. 

8. Always clean the pump, gun, and hoses thoroughly before spraying. When spraying several 

pails one after the other, connect the new pail to the pump and never pour the content of the 

old pail on top of the new one (one component pump).  

9. Wet layer thickness is to be controlled with layer thickness gauge during application. The 

coating must be applied wet on wet in one single layer. It should be always noted in the 

inspection document if the coating was applied in more than one single layer.  

10. Perform High Voltage Holiday Inspection according to NACE RP 0188 or ASTM D 5162. 

Testing voltage should be 2,500 volts. Repair discontinuity in the coating by roughening the 

surface using a pneumatic or electric grinder and 40-60 grain emery cloth in a 15 cm radius 

around the affected area and with slight graduation. After coating is repaired the area should 

be re-tested with Holiday Detector. 

11. Perform Pull-Off Strength Test per ASTM D 4541 / ISO 4624 with self- aligning dollies and 

self-adjusting hydraulic portable tensile instrument.  

Minimum Pull-Off Strength shall be 20 MPa (200 Kg/cm2) after a drying period of minimum 

1 week at 230 C. The conditioning time before pull-off testing must be reported in the testing 

certificate. 

12. Perform coating hardness testing Shore D according to ASTM D-2240 / ISO R 868. 

Coating hardness should be minimum Shore D 68. 

13. Use skin, eyes and respiration protection measures as described in the Material Safety Data 

Sheets. 

14. Full drying and curing is needed before stacking of piles at the painting shop, and before 

packing, transportation, or driving-in. At least 3 days at temperature 300 C are required.                            

In colder days, longer time is required, e.g. 5 days. 

15. Touch-up or coating repair: Remove rust by grit blasting Sa 2.5, clean up and roughen the 

surface thoroughly and paint by brush with SikaCor SW-501. 

16. Data at 20° C and 60 % R.H. 

 

A.2 Paint Repair Procedure on-site 

A.2.1 Mechanical de-rusting till degree St 3 without polishing of the surface. 

A.2.2 Roughening up of the surrounding areas about 5 cm with sandpaper no. 40 or no. 60. 

A.2.3 Application of SikaCor SW-501 coats / layers by brush or roller, as needed to get the 

required nominal dry-film thickness of 600 microns all over the de-rusted areas and 

the roughened areas (about 5 cm). If paint had already cured roughen the paint surface 

thoroughly before applying a new layer.  
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 צביעת כלונסאות מזח חוף אלמוג © -ח' מוסף 

©ALMOG Pier Steel pipe piles  –Annex H  
 

Annex H - SikaCor Zinc R + SikaCor SW-501 epoxy coating system for ALMOG 

Pier pipe piles © 

F.1 Scope 

Coating system for ALMOG Pier Steel pipe piles shall be SikaCor Zinc R + SikaCor SW-

501 in accordance with Table 1. 

Table 1 - SikaCor Zinc R + SikaCor SW-501 coating system © 
 

 

Surface preparation 

Cleanliness (ISO 8501): Min. Sa 2.5, free of visual and non-visual contaminations like dust, oil, 

grease, condensation, and salts. 

Roughness (ISO 8503): Comparator G - Grade Medium (50-85 µm, Ry5). 

Abrasive or centrifugal blasting should be used with a sharp angular blasting media to form 

angular profile (Grits only). 

Dust Control by Transparent Tape (ISO 8502-3): Dust degree 1. 

Soluble Salt Test (ISO 8502-9): Maximum conductivity corresponding to 20 mg/m2 NaCl.  

Paint manufacturer: Sika Deutschland GmbH. 

 

Paint system 

Two pack composite epoxy 

coating (solvent free version) 

NDFT 

µm 

Over coating 

Interval at 20° C 

(Hours) 

Dry 

to 

touch  

20° C 

Colour Gloss 

No. Product 

name 

Type of coat Min. Max. Min.   

1 SikaCor  

Zinc R 

2-

component, 

zinc-rich 

epoxy primer  

50-60 4h unlimited 30 

min. 

grey dull 

2 SikaCor  

SW-501 

2-component 

solvent free 

epoxy 

coating 

 

500 12 h 3 months 

 

6 h black / 

red brown 

approx.RAL7032 

approx.RAL9002 

Glossy-

high 

gloss 

Total nominal dry-film thickness: minimum 550 µm 

Measurement of and acceptance criteria for DFT per ISO 19840 (See Acceptance / Rejection 

Criteria). 

Notes: 

1. SikaCor SW-501 coating system, to be applied with the Primer SikaCor Zinc R in two 

single layers, for seawater, high corrosion, abrasion, and impact resistance, compatible 

with cathodic protection, for steel sheet piles immersed in seawater. 

2. Manufacturer instructions should be followed closely.                                                         
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3. The paint manufacturer will instruct before and during the work the workers and will 

approve the painting equipment and the painters. The coating contractor should have a 

"Qualified Applicator" certificate from the paint manufacturer. 

4. Steel temperature should be at least 50 C higher than the measured dew point. 

Air and surface temperature: Minimum + 00 C. Relative air humidity: Maximum 85% RH. 

Material and equipment temperature: Minimum 200 C. 

5. Thinning and/or diluting of the SikaCor SW-501 are strictly forbidden. 

6. For SikaCor Zinc R only use Sika Thinner K 

7. Before spraying apply by brush stripe coat of 25 mm minimum on edges, sharp corners, 

and welds. 

8. Apply one component airless spray equipment pump 66:1, Tip size: 0.019-0.025", hose 

length limit to 40 meters vertical, hose diameter minimum 3/8 ". Spray with permanently 

200-250 bar at nozzle outlet pressure. 

9. Always clean the pump, gun, and hoses thoroughly before spraying. When spraying 

several pails one after the other, connect the new pail to the pump and pour the content of 

the old pail on top of the new one (one component pump).  

10. Wet layer thickness is to be controlled with layer thickness gauge during application.  

SikaCor SW-501 must be applied wet on wet in one layer. It should be always noted in 

the inspection document if the coating was applied in more than one single layer.  

11. Perform Pull-Off Strength Test per ASTM D 4541 / ISO 4624 with self- aligning dollies 

and self-adjusting hydraulic portable tensile instrument.  

12. Minimum Pull-Off Strength shall be 12 MPa (120 Kg/cm2) after a drying period of 

minimum 1 week at 230 C. The conditioning time before pull-off testing must be reported 

in the testing certificate. 

13. Perform Shore D hardness test. Minimum hardness shall be 68 Shore D. 

14. Use skin, eyes and respiration protection measures as described in the Material Safety Data 

Sheets. 

15. Full drying and curing is needed before stacking of piles at the painting shop, and before 

packing, transportation, or driving-in. At least 3 days at temperature 300 C are required.                            

In colder days, longer time is required, e.g. 5 days. 

16. Touch-up or coating repair: Remove rust by grit blasting Sa 2.5, clean up and roughen the 

surface thoroughly and paint by brush with Sika Zinc R in 50µm. After curing paint by 

brush with SIKACOR SW-501. 

17. Data at 20° C and 60 % R.H. 

 

B.2 Paint Repair Procedure on-site 

A.2.1 Mechanical de-rusting till degree St 3 without polishing of the surface. 

A.2.2 Roughening up of the surrounding areas about 5 cm with sandpaper no. 40 or no. 60. 

A.2.3 Application of SikaCor SW-501 coats / layers by brush or roller, as needed to get the 

required nominal dry-film thickness of 550 microns all over the de-rusted areas and 

the roughened areas (about 5 cm). If paint had already cured roughen the paint surface 

thoroughly before applying a new layer.  
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 לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה 

 תיאור הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר  מס'
גובה הניכוי  

 ₪-ב

1 
 – , כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך  ציוד מגן אישי

 ברכיים וכו' )לפריט( משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני 
1000 

2 
כלי   על  לאחור  נסיעה  בזמזם  או  )צ'קלקה(  צהוב  מהבהב  בפנס  חוסר   / תקלה 

 העבודה, מכליות וצמ"ה
2000 

 2000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל  3

 2000 שימוש בכלי עבודה פגום, ידני או חשמלי   4

5 
)בכל אתר בו יש הסדר תנועה הסדר תנועה לא תקין / תמרורים פגומים או חסרים  

 הקשור לפרויקט( 
2000 

 2000 ( 930תמרורי הוריה ומודיעין )ליחידה, למעט תמרור  6

 3000 שימוש לקוי מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה )ליח'(  7

 3000 פגם / תקלה בגדר להולכי רגל, כולל ייצוב ושילוט, כולל מעבר בטוח להולכי רגל 8

 3000 יצירת מפגע סביבתי בלתי סביר: רעש, לכלוך, בוץ בכביש, אבק...  9

 5000 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות  10

 5000 עבודה בגובה בניגוד לתקנות או ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(  11

 6000 ליקויים בפיגומים/ סולמות )ליח'(  12

13 
דיפון   ללא  יועץ קרקע   -מ'    1.20שעומקה מעל  עובד בחפירה  אישור בכתב  בלי 

 )לעובד( 
6000 

 6000 מ' לא מסומנת / מגודרת / משולטת ב"זהירות חפירה עמוקה"  0.5תעלה מעל  14

 6000 ביצוע עבודת יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך 15

 6000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   16

 6000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה 17

 15000 אי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם המנהלת  18

 15000 השארת מפגע בטיחות בשטח בשעה שלא מתקיימת עבודה באתר 19

   

  

תקנות הבטיחות, לרבות קנסות המופיעים  יתכנו קנסות גם על נושאים אחרים המהווים הפרה של  

 במפרט הטכני, גם אם אינם מופיעים בטבלה לעיל.

 Bנספח 

 לוח ניכויים
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 יופעל הניכוי הכספי. יינתנו אזהרות לתיקון הליקויים בטרם

 אין באמור לעיל כדי להביא להפסקת העבודות.

 ינוכו מחשבון הקבלן.   –נזקים כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות 

 .ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -תמרורים פגומים משמעותם 

 .הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן

 לחברה שמורה הזכות לעדכן את טבלת הקנסות. 

 ה בהוראות ההסכם לוח ניכויים כספיים לאי עמיד 

 קנס עלות  משימה 
   מינוי צוות ניהולי לפרויקט )קנס ליום פיגור( 

 3,000 ₪  הגשת מנהל פרויקט מוצע  

 ₪1,000  הגשת פרטי מהנדס ביצוע מוצע

  ₪1,000  הגשת פרטי בקר איכות מוצע

  ₪1,000  הגשת פרטי מודד מוצע 

   3,000 ₪  הגשת פרטי מנהל עבודה מוצע

   3,000 ₪  הגשת פרטי ממונה בטיחות מוצע  

   הכנת מסמכי פרויקט )קנס ליום פיגור( 

 ₪2,000  הגשה ואישור של תכנית עבודה מפורטת )לרבות תכנית התארגנות ובטיחות(

 ₪1,000  הגשת תוכנית בקרת איכות מפורטת 

  )קנס ליום פיגור(  פיצויים מוסכמים בגין איחורים

 ₪15,000     הפרויקטאי עמידה במועדים להשלמת 

 ש"ח 5000 אי ביצוע פעולת תחזוקה

 ₪5,000   חריגה מאבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים המאושר 

 ש"ח 2500 איחור בביצוע פעולת תחזוקה

  פיצויים מוסכמים בגין חריגה מנהלים

   3,000 ₪  מאושר )קנס למ"ק( מוצקה או עפר באתר בלתי  חריגה בגין שפיכת פסולת

  ₪1,500  חריגה בגין שפיכת פסולת נוזלית )הערכה לפי מ"ר ליום(

  ₪5,000  הימנעות מניקיון וסילוק פסולת מהאתר )קנס ליום(

 ₪5,000  הוצאת חומר מאתר הכרייה ללא שקילה )קנס למשאית( 

  ₪2,000  אי יישום חומר כרוי )קנס לטון(

  ₪200  במערכת איכות ממוחשבת של המזמין )קנס ליום(אי שימוש 

  ראה נספח בקרת איכות  –אי עמידה בדרישות בקרת האיכות 

מהנדס  פרויקט,  )מנהל  העבודות  באתר  הנדרשים  התפקידים  בעלי  של  היעדרות 
 ביצוע, מנהל עבודה ראשי, מודד וכו'( )קנס ליום( 

 ₪1,000  

  באתר העבודות )קנס ליום פיגור(פיצויים בגין העדר שילוט 

  ₪500  פיצוי בגין איחור בהתקנת שלטים נדרשים באתר 

*בגין אי עמידה בלוחות זמנים לא יוטל כפל קנס, אולם לגבי יתר הסעיפים המזמין שומר לעצמו  
 את הזכות להטיל כפל קנס, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
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 נספח התחזוקה לוח ניכויים כספיים לאי עמידה בהוראות 

 

לתיקון  תיאור ההפרה  # זמנים  לוח 
 ההפרה ללא פיצוי 

לתיקון  זמנים  לוח 
 חוזר

עבודת   של  ביצוע  אי 
 שלושה ימים  שלושה ימים  תחזוקה מונעת 

₪ לכל אי ביצוע    750
תחזוקה   פעולת  של 

 מתוכננת 

תקלה   תיקון  אי 
 דחופה 

לרמת   בהתאם 
לתיקון    השירות 

 התקלה לעיל 

לרמת   בהתאם 
לתיקון    השירות 

 התקלה לעיל 

כל    1,000 בגין   ₪
 תקלה 

תקלה   תיקון  אי 
 רגילה  

לרמת   בהתאם 
לתיקון    השירות 

 התקלה לעיל 

לרמת   בהתאם 
לתיקון    השירות 

 התקלה לעיל 
 ₪ לכל תקלה  250
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 נספח הפעלה ותחזוקה 
רצועת החוף באילת   –פרויקט פיתוח ובנייה   
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 הוראות כלליות    נספח הפעלה ותחזוקה: .1

 מחויבות הקבלן בתחום התחזוקה  .1.1

למערכות   .1.1.1 ותיקונים  תחזוקה  שירותי  יספק  בכל    השונותולתשתיות  הקבלן 

המכרז   הפרויקט   במסמכי  הבדק    כהגדרתם  בתקופות  ושירות  אחריות  כולל 

 ולאחריה בהתאם להוראות המפורטות בנספח זה.

הקבלן ימסור למזמין תיק מתקן כולל לכל המערכות, תיק המתקן יעמוד בכל   .1.1.2

 הדרישות המפורטות בנספח זה.

 אשר   ,והציוד  מערכות ה  המבנים,  התשתיות,  כל   של  מספור  וישלים   יבצע  הקבלן  .1.1.3

 בהתאם   בשטח,  והציוד  המערכות  גבי  -על  מונעת  תחזוקה  פעולות  דורשות

 . 15  בסעיף  כמפורט  זה   נספח  להוראות

 לבדק,   אחרת   דרישה   כל  על  בעדיפות   יהיו   זה   בנספח  המפורטות  הדרישות  כל .1.1.4

 במפרטי   בהסכם,  הנכללים  מתקן  לספרי  תקלות,  תיקון  לזמני  ושירות,  ריות אח

 בחוזה.  אחר   מפרט   בכל   או   המערכות 

 הגדרות .2

 כמפורט במסמכי ההסכם  .2.1

 בדק, אחריות, שירות ושירותי תחזוקה  .3

 : והאחריות הבדק תקופת  מוגדרת  ולמבנים  למערכות  הקבלן  ושירות   אחריות   בהיבטי  .3.1

תכלול, בנוסף למחויבות הקבלן לבדק ולאחריות למערכות ולמבנים,    ה זותקופ .3.1.1

זה,   דין ומפרט  כל  פי  שגיאה! מקור  גם שירותי תחזוקה כהגדרתם בסעיף  על 

עפ"י הסעיפים תשלום  בלהלן ובהתאם להוראות נספח זה    ההפניה לא נמצא.

; תחזוקה עפ"י דרישות המפרט בנספח התחזוקההרלוונטיים בכתב הכמויות )

   .(תחזוקת שטחי הגינון

 . כלל השירותים שיסופקו בתקופה זו הינם באחריות מלאה של הקבלן .3.1.2

  תעודת ( ותתחיל להיספר עם קבלת  2האחריות תמשך שנתיים )ו  הבדקתקופת   .3.1.3

כלל    השלמה מסירת  וביניהם:  נוספים  מקצועיים  תנאים  השלמת  ולאחר 

המערכות, אלא אם אישר המזמין אחרת ומסירת תיק מתקן מושלם כמפורט  

 להלן. 14בסעיף 

למעט    זותקופת   .3.1.4 והמתקנים  המערכות  המבנים,  התשתיות,  רכיבי  לכלל  הינה 

בפירוש תקופת   במפרטים המקצועיים  נדרשה  שלגביהם  ומתקנים  חלקי מבנה 

בדק או אחריות יצרן ארוכה יותר ו/או כאשר יש לפריט המסוים תקופת בדק או  

 אחריות יצרן ארוכה יותר אשר ניתנת ע"י היצרן/הספק או עפ"י חוק המכר.

תימשך  מו .3.1.5 דירות  מכר  בחוק  הנזכרים  ותשתיות,  מבנה  לחלקי  כי  בזאת  בהר 

תקופת האחריות מעבר לתקופת הבדק, על פי המפורט בחוק מכר דירות, אך לא  

 פחות מהנדרש כאמור לעיל. 
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קבלת   .3.1.6 לפני  נמסרה  מסוימת  ומערכת  במידה  כי  בזאת  השלמה מובהר    תעודת 

ותיקון התקלות גם בתקופה שבין    יספק הקבלן גם את כלל שירותי התחזוקה 

כאמור בהתאם להוראות    תעודת השלמהמסירת/הפעלת המערכת ועד לקבלת  

 היצרן.  

תקופת   .3.1.7 ובסיום  " הבדק  של  תהליך  יבוצע  חברת  / לעירייה"  קבלההאחריות 

 כמפורט בהמשך במסמך זה.  התחזוקה

 "( תחזוקה שירותי)להלן" שירותי התחזוקה  .3.2

שירותי תחזוקה מונעת ותחזוקת  במסגרת תקופת הבדק והאחריות יבצע הקבלן   .3.2.1

ורכיבי  מערכות  כלל התשתיות, הלאו תאונות(    ם)למעט שבר הנגרם מוונדליזשבר  

במכרז   הנכללים  יסופקו  בתשלוםהמבנה  השירותים  הכמויות.  בכתב    כמוגדר 

 בהתאם להוראות היצרן והוראות מפרט זה. 

שיספ .3.2.2 התחזוקה  התקלות  שירותי  תיקון  כל  את  יכללו  הקבלן  חלק  ק  שהינם 

והאחריות הבדק  בתקופות  המונעת    מאחריותו  התחזוקה  עבודות  וביצוע 

ומתקניםבמערכות,   גינון  החלקים,  תשתיות,  העבודה,  כל  לרבות  הציוד,  , 

 החומרים וחומרי העזר לרבות מתכלים הנדרשים לביצוע העבודות.  

העירייה ואת    הקבלן וקבלני המשנה המבצעים מטעמו ידריכו ויכשירו את עובדי .3.2.3

מטעמה התחזוקהמי  ביצוע  היומיומית,  להפעלה  הקשור  בכל  וטיפול    ,,  וזיהוי 

 בתקלות בהתאם להוראות מפרט זה. 

רמ .3.2.4 המונעת,  התחזוקה  שירותי  תקלות  תכיפות  לתיקון  תגובה  וזמן  השירות  ת 

 וביצוע התיקון לכל רכיב ומערכת, יהיו כנדרש להלן. 

 ביצוע עבודות התחזוקה בהתאם להוראות   .3.2.5

  , תשתיות, גינון לתחזוקת מערכות  הוראות לתחזוקה מונעת ודרישות .3.2.5.1

שונים מסוגים  למזמין    ומתקנים  יסופק  אשר  המתקן  בתיק  יופיעו 

ב להגדרות  זהולעירייה בהתאם  את    .נספח  יכללו  הוראות התחזוקה 

   הוראות היצרן וכן את המלצת יבואן/ ספק/ מתקין המערכת/ תשתית. 

הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך תחזוקה מונעת בתדירות   .3.2.5.2

המתקןהמפורטת   המפורטות  בתיק  התחזוקה  להוראות  בהתאם   ,

 . )כולל בדיקות בודק מוסמך( בהוראות היצרן ועל פי כל דין

תקלה   .3.2.6 הטיפולים  בדפי  המפורטות  הבדיקות  במהלך  הקבלן  ואיתר  במידה 

כל רכיב אחר שתחת אחריותו, יתקן את   ציוד או  במבנים, מערכות, תשתיות, 

 התקלה באופן מידי ובהתאם לרמת השירות לתיקון תקלות המפורטת להלן. 

פעילות   .3.2.7 אין  בהן  בשעות  שניתן,  ככל  יבוצעו,  הפעיל  במתחמיםהפעולות  ות  או 

העירייה, אלא אם רמת השירות  מועטה והכל בהתאם לאישור   במתחמי החופים 

 . מחייבת תיקון תקלה בשעות הפעילות

הבטיחות   .3.2.8 כללי  עפ"י  יעשו  השאיבה  לבורות  והירידה  השאיבה  בתחנות  טיפול 

 הקבועים בחוק ועפ"י הוראות היצרן הכוללות )אנשי צוות ואמצעי קשר(.
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ים בהשבתה של פעילות של מערכת לרבות ניתוק  במידה שאילו מהטיפולים כרוכ .3.2.9

כל הפרעה או סגירה של קטע  או  ,  או משאבות או סגירה של מתחם בחוףחשמל  

לגודלו ללא קשר  נציג  ,  מהחוף,  מול  ובכתב  מראש  השירותים  תתואם אספקת 

 . העירייה

ביצוע הטיפולים   .3.2.10 ידי    התקופתיים במסגרת התחזוקה המונעתמועד  על  יתואם 

נציג  יו  10הקבלן   מול  ובכתב  מראש  ההשבתה  העיריה  ם  אזורי  לגבי  לרבות   ,

 ושעות ההשבתה. 

או   .3.2.11 הטיפול  תוצאות  את  העבודה  מבצע  יתעד  טיפול,  ו/או  בדיקה  כל  בתום 

 הבדיקה. 

)לרבות: מועד הטיפול, סוג   .3.2.12 הקבלן יתעד את כל הפרטים הנדרשים בכל טיפול 

ום הטיפול, כל מידע  הטיפול, המערכת, הרכיב במערכת, זמן הטיפול, מועד סי

 . עירייהנוסף הנדרש בנוגע לטיפול( בהתאם להוראות ולדרישות ה

כמפורט   .3.2.13 התחזוקה,  לניהול  במערכת ממוחשבת,  יתועדו  הנדרשים  הנתונים  כל 

 .  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  בסעיף

   לשילוט  שירות .3.2.14

  באחריות .  מהמזמין  שמיות  רשימות  הקבלן  יקבל  העבודה  במהלך .3.2.14.1

  לתבנית   בהתאם  הכיתוב  את  גרפית  ולעמד  השמות  את  להקליד  הקבלן

 .המזמין שיספק גרפית

  למזמין  הקבלן  יספק , שנתיים  של   תקופה  למשך ,  העבודה  סיום   לאחר .3.2.14.2

  החלפת    שרותי(  בהסכם  יחידה  מחיר  לפי,  תשלום  תמורת)

  לתעריף   בהתאם  חדש  לשילוט  כיתוב  הפקת  או,  קיים  לשילוט כיתוב

  שבוע   תוך   תטופל(  חדר) קטן  לשלט  כיתוב  הזמנת.  מראש  שיסוכם

 . ימים

  השלטים   את  ולייצר  להמשיך  יכולת  בעל  להיות  מתחייב,  מצידו  הקבלן .3.2.14.3

,  מיוחדים  מחברים,  מתכות,  חילוף  חלקי :  זה  ובכלל   שהוזמנה  מהסרה

 ’. וכד  ייצור טכניקות

 

   מערכת הממוחשבת לניהול התפעול והתחזוקה .4

 כללי  .4.1

יפעיל את מערך התפעול והתחזוקה אשר תחת אחריותו וינהל את תכנית   הקבלן .4.1.1

)להלן:   והתחזוקה  התפעול  שירותי  ותפעול  לניהול  תוכנה  באמצעות  העבודה 

 "(. המערכת"

 הקבלן יפעיל את המערכת באופן מלא.   .4.1.2

המערכת הממוחשבת תהא נגישה לנציגי המזמין, בכל עת בפרט למעקב אחר זמני   .4.1.3

 תיקון התקלות. 

ונגישה לנציג המזמין במשרדיהם, בכל  המ .4.1.4 ערכת הממוחשבת תהא אינטרנטית 

 עת, כנדרש להם לצורך עיון בנתונים והפקת דוחות מסוגים שונים באופן עצמאי.

הקבלן יטמיע את מספור המערכות במערכת הממוחשבת, את הוראות התחזוקה   .4.1.5

 המעודכנות וכן את רמות השירות ולוח הזימונים.
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המ  .4.1.6 המערכת  וכן  תוכנת  לה  שהתווספו  והמודולים  המאפיינים  כלל  מוחשבת, 

בסיס הנתונים, יישארו בידי המזמין עם סיום מחויבויות הקבלן עפ"י הסכם זה  

והחל ממועד סיום מחויבויות הקבלן, התשלום בגין הרישיון והשימוש בה יבוצעו  

 . העירייהע"י 

 המפרט למערכת המידע הממוחשבת:  .4.2

 בת לניהול התפעול והתחזוקה תכלול את הפונקציות הבאותהמפרט למערכת המידע הממוחש

התקלות   .4.2.1 ותיקון  המונעת  התחזוקה  פעולות  כלל  של  ותיעוד  ניהול  תאפשר 

 המבוצעות בפרויקט, בהתאם לסוג הפעולה הנדרשת. 

המפורטות   .4.2.2 השירות  ברמות  ועמידה  התקלות  תיקון  זמני  אחר  מעקב  תאפשר 

 במפרט זה. 

 לביצוע פעולות התחזוקה על ציר זמן.  עבודהתכנית  של  תאפשר הכנה  .4.2.3

לתיעוד  ניהול  תאפשר   .4.2.4 ממוכן  יומן  ותקלות  של  היסטוריית  טיפולים  )לרבות 

קבלת פניות מהמשתמשים, הן לאספקת מידע ושירותים, הן לקבלת  תוך    תקלות(

 תלונות/דרישות מכל משתמש והן להפניית הפונים לגורמי העירייה הרלוונטיים. 

ש ניהול   .4.2.5 מותיעוד  הנדרשים  המסמכים  וה תיק  ל    הנדסיות   תכניות ניהול  מתקן 

 . ממוחשב

במסירת הפרויקט לעירייה, בתום תקופת הבדק והשירות יעביר הקבלן את המערכת ואת   .4.3

ישירות   לידי העירייה. ההעברה תבוצע בצורה ממוכנת  כלל הנתונים הנמצאים במערכת 

תדרוש, והעירייה  במידה  יאפשר,  הקבלן  מהמערכת.  לעיריי  בממשק  את    ה להעביר 

 הרלוונטיים לשימוש מתמשך במערכת בה השתמש הקבלן.   ת הרישיונו

 הקבלן יציג את המערכת או תחליף מתאים לאישור המזמין/העירייה.  .4.4

 והתשתיות  למערכות  זימונים ולוח התחזוקה  הוראות  .5

מערכות ודגשים תשתיות וההנחיות המפורטות במפרט זה הינן הוראות כלליות לתחזוקת   .5.1

כי הוראות התחזוקה    קבלן. מובהר לקבלןבתחזוקה אותם המזמין מוצא לנכון למסור ל

הספציפיות למערכות המותקנות יהיו עפ"י הוראות היצרן של המערכות שהותקנו. במקרה  

 . יןפעל עפ"י הנחיות המזמישל סתירה,  
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כאמור, יהיו מקיפים    קבלןבצע הימובהר בזאת כי תכנית התחזוקה המונעת והטיפולים ש .5.2

המערכות בפירוט יותר מהמפורט  התשתיות וויכללו את כלל הפעולות הנדרשות לאחזקת  

להלן, ותכלול גם מקצועות ופעולות שלא צוינו במפורש ע״י המזמין ואשר קיימות בספרות  

 והתשתיות.  תהתחזוקה של יצרני המערכו 

מובהר, כי הדרישות המפורטות במפרט השירותים הינן דרישות מינימום וקיומן לא יסיר   .5.3

לתקינותם  המערכות והתשתיות,    את האחריות לתחזוקה רציפה של המתקנים,  קבלן מה

המלאה בכל עת, לעמידה בזמנים המוקצבים להיענות ולתיקון תקלות ועד למסירה הסופית  

 .  הבדק והאחריותבתום תקופת   המזמין של המבנים והמערכות לידי  

' הוראות לתחזוקה מונעת כוללות הוראות תחזוקה מונעת  א  במוסף למפרט זה מצורפות   .5.4

 .  ותשתיות ניותודרישות מינימום לאחזקת מערכות אלקטרומכ 

תכנית   .5.5 במסגרת  יוטמעו  כאמור,  היצרן  בהוראות  וכן  זה  במפרט  המפורטות  ההנחיות 

   הקבלן.ערוך יהתחזוקה המונעת והטיפולים במסגרת תכנית התחזוקה השנתית ש

היה רשאי להפחית ו/או להוריד מהתשומות ו/או עבודות ו/או דרישות אחרות  י לא    הקבלן .5.6

 . ים ומוגדרות כמינימוםהנדרשות ממנו במפרט השירות
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 כוח אדם .6

כל   .6.1 לביצוע  הדרוש  בהיקף  המתחמים,  בתחזוקת  אחריותו  למימוש  אדם  כוח  יפעיל  הקבלן 

מאופי   לנדרש  בהתאם  השנה,  ימות  כל  ובמשך  עת,  בכל  ורצוף,  מלא  באופן  התחייבויותיו, 

זה.   למפרט  בהתאם  הנדרש  העבודה  ומהיקף  שירותי  התפקיד  למימוש  כ"א  עלויות  כלל 

 שירותי התחזוקה שבכתב הכמויות. התחזוקה והבדק כלולות במחיר סעיפי 

 רישיונות עבודה והסמכות לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה: .6.2

בעבודות שלביצוען דרוש רישיון, על פי כל דין, ובהתאם לכל דרישה בטיחותית,   .6.2.1

פלילית, ממשלתית ומקצועית )רגולטיבית(, יחזיק הקבלן רישיון תקף ויעסיק רק  

 אים, הכול לפי העניין והמקרה. עובדים וקבלני משנה בעלי רישיון מת

מוסמכים   .6.2.2 בודקים  באמצעות  ולמיכון  לציוד  הבדיקות  כלל  את  יבצע  הקבלן 

ומעבדות, על פי כל דין לדוגמא:, רכזת גילוי אש, מתקני חשמל, קרינה של לוחות  

 חשמל, הארקות. 

 כלל הבודקים יהיו בעלי רישיון, על פי כל דין, ממשרד העבודה וכדומה.  .6.2.3

 ת הרישיונות כל אימות שיידרש לכך. הקבלן יציג א .6.2.4

 

 כלי עבודה   .6.3

הקבלן יספק לעובדיו כלי עבודה וציוד מגן אישי ככל שיידרש עפ"י תנאי עבודה ועפ"י   .6.3.1

 כל דין. 

הקבלן יוודא כי עובדיו משתמשים בכלי העבודה ובציוד שסופק להם. וכי הציוד וכלי   .6.3.2

 העבודה שלמים ותקינים בכל מהלך עבודתם. 

 

 )ביגוד ומשמעת( תהוראות נוספו .6.4

בכללי   .6.4.1 ועמידה  הולם  לבוש  נאותה,  בהתנהגות  הקבלן  עובדי  את  יחייב  הקבלן 

 המשמעת, בהתאם להוראות העירייה. 

 עובדי הקבלן יהיו חייבים בלבוש לפי קוד הלבוש בעת מילוי תפקידם.  .6.4.2

צנועה  ה .6.4.3 נאותה,  מוגדר,  לבוש  קוד  פי  על  עובדי הקבלן תהיה  הופעת  כי  יוודא  קבלן 

 לתפקידם בפרויקט. והולמת 

 ביגוד:   .6.4.4

 הביגוד  יהיו משני סוגים, לקיץ ולחורף.  .6.4.4.1

)הסמליל(   .6.4.4.2 לוגו  את  שיישאו  חולצות  עם  אחידה  הופעה  יכלול  הלבוש  קוד 

 הקבלן מלפנים בלבד. 

 לכל עובד יהיה תג המציג את שם העובד ותפקידו.  .6.4.4.3

 בגדים )חולצה / מכנסיים / חגורה(.  .6.4.4.4

יופיעו מספרי טלפון או כל דבר אחר  מובהר בזאת, כי על פרטי הלבוש לא   .6.4.4.5

 למעט לוגו הקבלן, שם העובד ותפקידו כמוגדר לעיל. 

הלבוש יהיה נקי, במצב תקין ולא בלוי וללא קרעים. הקבלן ישלים לעובדיו   .6.4.4.6

 את הביגוד לפי הצורך. 
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יוצגו   .6.4.4.7 עליהם  החברה  סמל  ודוגמת  צבעם  המדים,  העבודה,  נעלי  דוגמת 

 ( ימים מקבלת הודעה על הזכייה. 45תוך ארבעים וחמישה )  העירייהלאישור  

 

 מוקד תפעול ותחזוקה .7

הקבלן יפעיל בפרויקט מוקד טלפוני אליו יופנו כל ההודעות והפניות בדבר צרכים, דרישות,  .7.1

 אירועים, תקלות ומידע )להלן כולם יחד: "הודעות" או "פניות"( הנוגעים להפעלת הפרויקט 

 יממה בכל השנה ויפעל בשפה העברית. המענה יפעל בכל שעות ה .7.2

כל פנייה או הודעה הקשורה לתיאום, הודעה על תקלה או אירוע ירשם ויתועד במערכת   .7.3

 הממוחשבת. הגורם המקצועי יעדכן את פרטי הטיפול באירוע במערכת הממוחשבת 

  הקבלן  למוקד  יפנהאשר    או מי מטעמם  העיריה  מוקדהמזמין/  דרך  תבוצע  הקריאות  פתיחת .7.4

 חת תקלה.לפתי

)של העירייה או מס' אחר שיתואם    קבלת קריאות למוקד תבוצע באמצעות מספר טלפון   .7.5

 . הטיילתיפורסם ברחבי עם העירייה ( ו 

 

 רמות שירות .8

 הקבלן יטפל בקריאות ויתקן את כלל התקלות בהתאם לרמות השירות המפורטות להלן: 

 תיקון תקלות: .8.1

התקלות בהתאם לרמת השירות המפורטת  הקבלן יטפל בקריאות ויתקן את כלל   .8.1.1

 להלן. 

כל   .8.1.2 תחשב  ברמת  כתקלה  ירידה  המערכות,  של  מלאה   / חלקית  השבתה 

ההפונקציונליות,   ביכולת  הפוגע  האירוע  המערכת/ות  תשתיות,  מבנה/ים, 

והמתקן/נים לספק לבצע את הנדרש מהם , ו/או העלול לגרום נזק לסביבה, ו/או  

 המהווה פגם אסתטי. 

ת יהיה בעדיפות על פני המשימות השוטפות במתחם, אך לא ימנע  תיקון תקלו .8.1.3

 ביצוען של המשימות השוטפות בתדירות הנדרשת.  

תיקוני התקלות יכללו את כל העבודה, החלקים, החומרים והידע הנדרש לתיקון   .8.1.4

 וסיום התקלה.  

 צוות הקבלן יגיע לטיפול בתקלה בהתאם לזמן התגובה הראשוני המפורט להלן.  .8.1.5

סוג  הקבלן   .8.1.6 תקלה,  הדיווח/  מועד  )לרבות:  הנדרשים  הפרטים  כל  את  יתעד 

התקלה, המערכת, הרכיב במערכת, זמן התגובה, זמן הטיפול, מועד סיום הטיפול  

 .העירייהבתקלה( בהתאם להוראות ולדרישות  

 כל הנתונים הנדרשים יתועדו במערכת ממוחשבת.  .8.1.7

הטיפול יבוצע ברציפות עד לתיקון התקלה; טיפול במפגעי בטיחות וביטחון יהיה   .8.1.8

בעדיפות ראשונה. בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה  או  

 . העירייהסיווגה )רגיל, דחוף או בהול( תקבע דעתו של 
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לפי רמת השירות שנקבעה,   .8.1.9 היה והקבלן אינו יכול לבצע את התיקון המושלם 

באופן  ה אפשרית להפעלת המתקן/ציוד/מערכת  פעולה  כל  לבצע  קבלן מתחייב 

 זמני, עד לגמר התיקון המושלם.

בעבודה   .8.1.10 לרבות  שנדרש,  ככל  צוותיו  תיקון התקלה באמצעות  יבצע את  הקבלן 

בשעות נוספות ולילה בכל ימות השבוע, העברת עובדים נוספים, העברת חלקים  

 ו/או ציוד ממקום למקום.  

עבוד ללא לאות וינקוט בכל האמצעים כדי להשלים את העבודה ולהביא  הקבלן י  .8.1.11

 את המתקן לתפקוד מלא ברציפות וללא הפסקה.

 .17:00 עד  8:00 הינן בחופים הינם  במתחם  הפעילותשעות  .8.1.12

היה והקבלן אינו יכול לבצע את התיקון המושלם בו במקום, יהיה הקבלן מחויב   .8.1.13

ת / ציוד / מתקן באופן זמני עד לגמר  לבצע כל פעולה אפשרית להפעלת המערכ

   התיקון המושלם.

 

  זמני תגובה/רמת שירות לתיקון תקלות  .8.2

 הקבלן יטפל בתקלות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן.  .8.2.1

היה והקבלן לא תיקן את התקלה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן ו/או   .8.2.2

פיצויים   הקבלן  ישלם  העירייה,  רצון  לשביעות  בתקלה  ברציפות  טיפל  לא 

 להלן.  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מוסכמים כמפורט בסעיף  

טבלת   .8.2.3 )עפ"י  מוסכם  פיצוי  הקבלן  ישלם  נוספת,  פעם  בכל  התיקון  זמן  בחלוף 

בסעיף    מוסכמים  נמצא.פיצויים  לא  ההפניה  מקור  את  שגיאה!  שיביא  עד   )

 התקלה לפתרון סופי.  

בהתאם   .8.2.4 העירייה,  בידי  התקלה  סיווג  את  לקבוע  הסמכות  כי  בזאת  מובהר 

 להוראות המפורטות להלן. 

קבלתם   .8.2.5 עם  מיד  לשרות  לקריאות  ולהיענות  תקלה  כל  לתקן  הקבלן  באחריות 

 ד לסיום תיקון התקלה או השלמת קריאות השירות. וברציפות ע

לתקלות שהצוות הקבוע לא מצליח לתקנן הקבלן יפעיל סיוע חיצוני ע"י מומחה   .8.2.6

 או קבלן משנה. 

במקרה כזה באחריות הצוות הקבוע להוריד את חומרת התקלה ולהבטיח את   .8.2.7

התקלות   תיקון  בזמני  עמידה  תוך  מונעות,  פעולות  ידי  על  התפקוד  המשכיות 

 כמפורט להלן. 

 פי לוח זמנים מפורט להלן:-תיקון התקלות יתבצע על  .8.2.8
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 כשל/תקלה 
זמן תגובה  

 ראשוני
 זמן תיקון  

 טיפול בתקלה דחופה: 
 כל אחת מהתקלות המפורטות להלן או דומות להן: 

 תקלה אשר גורמת לסיכון בטיחותי. *
תקלה של מערכת מרכזית )לרבות: שערים, מים,   *

מערכות    תאורהמשאבות ביוב למיניהן,  חשמל,  
 ( השקיה

 תקלת תברואה )לרבות: הצפות, סתימות ביוב(.  *
 תקלה שאי טיפול בה עלול להפוך אותה לבהולה.  *
עץ/עצים שנפגעים מרוחות ו/או צמחים אחרים   *

  המהווים בעיה בטיחותית 

(1שעה אחת )  
התיקון תבוצע תוך  השלמת 

( שעות מהדיווח על  3שלוש )
 התקלה 

 תקלה רגילה  
של   הרגיל  לניהול  מפריעה  אינה  אשר  אחרת  תקלה  כל 
 הפרויקט 

שעות  24  
התיקון יבוצע תוך עשרים  

( שעות מהדיווח על  24וארבע )
 התקלה 

 

 

 פיצוי מוסכם בגין אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי  .8.3

ולא עמד הקבלן במשימות .8.3.1 זה, או הפר הוראה מהוראותיו,    יוהיה  פי נספח  על 

העירייה זכאי לפיצוי מוסכם מאת הקבלן  המזמין/ היה  יכאמור בטבלה שלהלן,  

 .בטבלת הניכויים שבמסמכי ההסכםכאמור 

לנכות או לקזז לאלתר את סכום הפיצוי המוסכם כאמור    תהא רשאיתהעירייה   .8.3.2

תיקן   הקבלן  אם  וגם  במשימה,  העמידה  ההפרה/אי  התגבשות  עם  זו,  בטבלה 

 הפרה זו לאחר התראה שניתנה לו.

יטפל בתקלות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים  יספק את השירותים והקבלן   .8.3.3

 . בנספח זה

לא   .8.3.4 והקבלן  או  היה  השירותים  את  ללוחות  תיקן  סיפק  בהתאם  התקלה  את 

המפורטים   זההזמנים  רצון    בנספח  לשביעות  בתקלה  ברציפות  טיפל  לא  ו/או 

כמפורט בטבלת הניכויים שבמסמכי  העירייה, ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים  

 . ההסכם

טבלת   .8.3.5 )עפ"י  מוסכם  פיצוי  הקבלן  ישלם  נוספת,  פעם  בכל  התיקון  זמן  בחלוף 

ההסכם( שבמסמכי  שיהניכויים  עד  י,  או  השירותים  את  התקלה  ספק  את  ביא 

 לפתרון סופי.  

ככל שאירוע מסוים מבין האירועים המפורטים להלן עונה להגדרה של יותר מסוג   .8.3.6

תקלה אחד, יסווג אותו הקבלן לפי תקלה עם רמת החומרה הגבוהה ביותר מבין  

 התקלות האפשריות. 
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ירייה, בהתאם  מובהר בזאת כי הסמכות לקבוע את סיווג התקלה הינה בידי הע .8.3.7

 להוראות המפורטות להלן. 

קבלתם   .8.3.8 עם  מיד  לשרות  לקריאות  ולהיענות  תקלה  כל  לתקן  הקבלן  באחריות 

 וברציפות עד לסיום תיקון התקלה או השלמת קריאות השירות. 

במקרה של טיפול מתמשך בתקלה, מעבר לזמני תיקון התקלות המפורט להלן,   .8.3.9

הנדרשות להוריד את חומרת התקלה ולהבטיח את  הקבלן יבצע את כל הפעולות  

התקלות   תיקון  בזמני  עמידה  תוך  מונעות,  פעולות  ידי  על  התפקוד  המשכיות 

 כמפורט להלן. 

 תיאור ההפרה  #
לתיקון   זמנים  לוח 

 ההפרה ללא פיצוי

לתיקון   זמנים  לוח 

 חוזר

עבודת   של  ביצוע  אי 

 תחזוקה מונעת
 שלושה ימים  שלושה ימים 

ביצוע  ₪ לכל אי    750

תחזוקה   פעולת  של 

 מתוכננת 

 אי תיקון תקלה דחופה
בהתאם לרמת השירות  

 לתיקון  התקלה לעיל 

בהתאם לרמת השירות  

 לתיקון  התקלה לעיל 

כל   1,000 בגין   ₪

 תקלה 

 אי תיקון תקלה רגילה 
בהתאם לרמת השירות  

 לתיקון  התקלה לעיל 

בהתאם לרמת השירות  

 לתיקון  התקלה לעיל 
 תקלה ₪ לכל  250

 

לעיל,   .8.3.10 האמור  על  והבנוסף  רמות  לא    קבלןהיה  עפ"י  התקלה  תיקון  את  יבצע 

ידי קבלן אחר או  - , רשאי המזמין להורות לבצע את העבודה האמורה על  השירות

, והמזמין יהיה רשאי לגבות  הקבלןבכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על  

  קבלן תקורה, מכל סכום שיגיע ל  15%או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת  

 דרך אחרת.  בכל קבלןבכל זמן שהוא ו/או לחלוט את הערבות ו/או לגבותו מ

 וביקורות יזומות  התחזוקה שירותיעל  פיקוח .9

 ביקורת תחזוקה   .9.1

  ,חודשים  לשלושה  אחתע"י הקבלן,    יבוצע,  התחזוקהלטובת פיקוח על שירותי   .9.1.1

תחזוקה    מבדק יועץ  באמצעות  תחזוקה   ידי    חיצונירמת  על  .  המזמיןשאושר 

 . המזמין  אישורלמראש  וועבר וזהות יועץ התחזוקה ירשימת התיוג למבדק 

בנוסף לאמור לעיל, ימנה הקבלן מפקח גינון אשר יפקח באופן שוטף )שבועי( על   .9.1.2

 זהות מפקח הגינון תאושר ע"י המזמין מראש.  .רמת התחזוקה והטיפול בגינון

יגישו   .9.1.3 הגינון  ומפקח  התחזוקה  הממצאים    למזמיןיועץ  את  המפרט  דו"ח 

 . "י הקבלןע  מהביקורת ואת כלל התיקונים הנדרשים לביצוע

בביקורי  הקבלן  .9.1.4 שנמצאו  הליקויים  לתיקון  הנדרשות  הפעולות  כל  את    ת ובצע 

 כאמור.  ובמבדקים
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 ת. ו( יום מסיום הביקור14תיקון הליקויים יבוצע לא יאוחר מארבעה עשר )  .9.1.5

התחזוקה   .9.1.6 שירותי  במחיר  כלולות  והפיקוח  הביקורת  פעולות  כלל  כי  מודגש 

 המופיע בכתב הכמויות. 

 המזמין  מטעם יזומות ביקורות .9.2

ע"י   .9.2.1 יבוצעו  ההתקשרות  תקופת  מטעמם    המזמיןבמהלך  מי  או  העירייה  או 

ורמת   השירות  טיב  לבחינת  יזומות  ו ביקורות  מספק  התפעול  אשר  התחזוקה 

 קבלן ה

וטל  יאם יימצאו ליקויים אשר מעידים על אי ביצוע הוראות מפרט השירותים,   .9.2.2

 . לביצוע השירותחובת ההוכחה  הקבלןעל 

לביצוע הוראות ההסכם במלואן, לא    יספק את ההוכחות כאמורלא    קבלןה  אם .9.2.3

בעבור התקופה בה לא ביצע את שהתחייב חוזית, וכמו כן יקוזז    קבלןישולם ל

 העמידה.-מהתשלום הפיצוי המוסכם לאי

לבקרת איכות אחר    תחזוקה ויועצי גינון חיצוניים  רשאי להפעיל יועצי   המזמין .9.2.4

החברה   ועל  העבודה  דו״חות  טיב  לממצאי  בהתאם  והתאמות  תיקונים  לבצע 

 היועצים הללו. 

 מלאי חלפים  .10

וכן שמירה על אחידות הפרויקט לאורך   לצורך עמידה בזמני התיקון הנדרשים ורמות השירות .10.1

בזמנים  ח  יספק הקבלן ,  זמן ובמערכות,  במבנים  כל התקלות  לתיקון  בהיקף מתאים   לפים 

 "(.  Initial Procurement Packageחלפים ראשוני   מלאי) להלן " המוגדרים

החלפים   .10.2 מיהווה  מלאי  בתחילת  חלק  שיחזיק  הראשונית  הבסיסית  חילוף  חלקי  חבילת 

 וכן ישלים את המלאי, ככל שיבוצע בו שימוש, לאורך תקופת שירותי התחזוקה:   ההתקשרות

מלאי התגמירים ששימשו לבנייה ואשר נותרו כמלאי לא מנוצל ונמסרו    -תגמירים   .10.2.1

 לזכיין לצורך תפעול ואחזקת הפרויקט. 

רשימה זו תכלול בעיקר תגמירים   יכין בנוסף רשימת חלפים מומלצת לרכש.   הקבלן  .10.2.2

אשר משמשים לאחזקה שוטפת וכן חלפים אשר זמן אספקתם ארוך או  וחומרים  

 (.  Obsoleteאו   Last time buyשהם מוגדרים כמתיישנים אצל היצרן/ספק )

)כגון ריצוף חוץ או    זהיםרכש של תגמירים להם נדרש חלפים    בנוסף    המלאי יכלול .10.2.3

 מהיקף התגמירים שהותקנו בפרויקט. 5%פנים( בהיקף של  

 תעודכן ותאושר ע"י המזמין.    שימה זור .10.3

 .יום לאחר קבלת תעודת ההשלמה  90לא יאוחר מ  ישלים את הרשימה למחסן   הקבלן .10.4

ישלים הקבלן את מלאי החלפים שהוגדרו   .10.5 עם סיום תקופת הבדק ומתן שירותי התחזוקה, 

 לעיל כחלק מהליך קבלת הפרויקט חזרה למזמין. 

 

 ושירותי התחזוקה  מהקבלן בגמר תקופת הבדק הפרויקטקבלת  .11

בנוסף לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקנים מהקבלן בתום תקופת ההקמה, תשעים יום לפני   .11.1

פי נספח זה, יתקיים סיור קבלה נוסף בכל המתקנים שהוקמו  - תום מועד תקופת הבדק על

 ידי הקבלן במהלך תקופת הבדק.  -ותוחזקו על
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 נציגי הקבלן ונציגי הקבלנים המקצועיים.   העירייה, ן,בסיור ישתתפו נציגי המזמי .11.2

כל   .11.3 את  לסקור  למזמין  יסייעו  בנפרד,  מערכת  כל  של  המקצועי,  והקבלן  הראשי  הקבלן 

ידי הפעלת המתקנים, הצגת פעולתם, -ימי עבודה מלאים וזאת, על  14המתקנים במשך עד  

 הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.  

 ערכת ועד הגבול האמור יקבע על ידי העירייה.  מספר ימי הצגת כל מ .11.4

או קבלן המשנה המקצועי בסיור הקבלה, מהווה הפרה  \אי השתתפות של הקבלן הראשי ו .11.5

 יסודית של החוזה, ולא תפטור את הקבלן הראשי מתוצאות הבדיקה. 

בכתב לקבלן את  או העירייה  לאחר סיור הקבלה ובחינת המבנה והמתקנים, יגיש המזמין   .11.6

יו והסתייגויותיו בקשר למצב המתקנים. לרבות כל כשל, ליקוי או תקלה במבנה,  הערות 

במערכות ובמתקנים, אשר אמור היה להיות מטופל ע"י הקבלן ומי מטעמו כחלק בלתי נפרד  

 מן החוזה, ויורה לו לתקנם במועד שקבע לכך.  

לכך   .11.7 שקבע  במועד  לעיל,  כאמור  והכשלים  הליקויים  את  לתקן  מתחייב  המזמין,  הקבלן 

ולצורך כך ינקוט בכל האמצעים הנדרשים. לא עמד הקבלן במועד שקבע לכך המזמין, ישלם 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הקבלן פיצוי מוסכם בגין אי תיקון תקלות כמפורט בסעיף  

 לעיל. 

כאמור   .11.8 הליקויים  דו"ח  הוראות  ימלא אחרי  לא  במידה שהקבלן  מן האמור,  לגרוע  מבלי 

ידי קבלן  -לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על   העירייה/ לעיל, רשאי המזמין

 אחר או בכל דרך אחרת.  

ת  לגבות או לנכות אם  רשאי  ויהי   העירייה/ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן, והמזמין .11.9

)שייחשבו כהוצאות משרדיות( מכל סכום שיגיע לקבלן    15%ההוצאות האמורות בתוספת  

מהקבלן   לגבותן  רשאי  המזמין  יהיה  וכן  הערבות  חילוט  לרבות  שהוא  זמן  בכל  הראשי 

 הראשי בכל דרך אחרת. 

ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח הליקויים ככל שזה הוצא בעקבותיהם,   .11.10

במקרים בהם יהיה על הקבלן הראשי וקבלני המשנה המקצועיים להמשיך לפעול מעבר  גם 

 לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי. 

לעת   .11.11 ומעודכן  תיק מתקן מושלם  של  מותנית במסירה  תהיה  של המערכת  סופית  מסירה 

ק( ובהדרכה של עובדי העירייה  המסירה )כולל עדכון שינויים שבוצעו במהלך תקופת הבד

 כמפורט בנספח זה להלן. 

 לעיל.  10חלק מהליך המסירה יכלול קבלת כלל מצאי החלפים כפי שהוגדר בסעיף  .11.12

תקופת   .11.13 בתום  למערכות  מאחריותו  הראשי  הקבלן  ושחרור  המערכות,  של  סופית  מסירה 

מהקבלן   התחזוקה  שירותי  למתן  האחריות  של  מסודרת  בהעברה  מותנית  תהיה  הבדק 

 לעירייה או מי מטעמה.הראשי 

  

 )בתקופת ההקמה ובתקופת הבדק(  אישור מוצר שווה ערך .12

יוסמך לא לאשר מוצר שווה ערך )להלן "  המזמין והעירייה ימנו איש קשר מטעמם אשר   .12.1

 "( המזמין נציג

יהיה ראשי   .12.2 ע"י הקבלן כתחליף למוצר נציג המזמין  שלא לאשר מוצר שווה ערך המוצע 

 שהותקן בעת ההקמה, מכל סיבה שהיא. 
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 בטיב המוצר החליפי.   נציג המזמיןימי עבודה על מנת לשכנע את    15לרשות הקבלן יעמדו עד   .12.3

על אישור בכתב של המוצר לרבות חתימה על קטלוג המוצר,   נציג המזמיןהקבלן יחתים את   .12.4

אי   המוצר.  של  פיזית  דוגמה  על  הצורך  ולפי  הקטלוג,  בתוך  המוצר  של  ברור  סימון  עם 

 ישור בכתב תהווה הוכחה לכך שהמוצר שווה הערך לא אושר.על א  נציג המזמין החתמת  

היה רשאי, כתנאי לאישור מוצר שווה ערך, לדרוש תקופות בדק ארוכות יותר  י  נציג המזמין .12.5

 מהנדרש במפרט. 

של המוצר שווה הערך המוצע על ידי הקבלן לא יגרום לעיכוב  נציג המזמין  אי אישור על ידי   .12.6

 אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב כך.הביצוע ובכל מקרה יהיה הקבלן 

הקבלן יידרש לספק למזמין את כל האישורים, תוצאות בדיקות והוכחות שהמוצר המוצע   .12.7

עונה לאיכות ולמפרט הטכני של המוצר המקורי וכי אורך חייו, עלויות תחזוקתו ועלויות  

ת, ככל , לרבות בדיקות מעבדה מאושרשדרוגו אינן עולות על העלויות של המוצר המקורי

 .שנדרש

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל אחד האחראי   .12.8

לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שונים שהורכבו בידי גורם נוסף שאין  

 לו האסמכות והאישורים להרכבת המוצר הכולל. 

למוצרים מקבילים ומשלימים    הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי המוצר המוצע מתממשק .12.9

 המותקנים במערכת.

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי למוצר שווה הערך יש ניירת ותיעוד המקצועי ולצרף את   .12.10

הקטלוג של החלק החדש לתיק המערכת.  הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של 

 החלק והוראות יצרן להתקנה, הפעלה ותחזוקה. 

 התוכניות של המערכת על פי השינויים שביצע.  בנוסף יעדכן הקבלן את  .12.11

מכני, בין שינוי חשמלי או מכני, עליו  -בכל מקרה בו הקבלן מבצע שינוי במתקן אלקטרו .12.12

. הקבלן יעדכן את כל נתוני השינויים  נציג המזמיןלמסור מראש סקיצות מפורטות לאישור  

ה ערך במקום פריט  שביצע גם במדיה מגנטית. כל העלויות הקשורות להתקנת פריט שוו

 מקורי יהיו על חשבון הקבלן.

כשווה  .12.13 שיאושר  פריט  עבור  מחיר  תוספת  לתבוע  יוכל  לא  יותר  -הקבלן  יקר  והינו  ערך 

ערך הזול יותר מהמוצר הנדרש ינוכה ממחיר  -מהמוצר הנדרש. במידה ויאושר מוצר שווה

 הסעיף הרלוונטי הפרש מחירי הפריטים. 

 

 הדרכה .13

הקבלן יערוך הדרכות עיוניות ומעשיות על גבי המתקנים האמורים בנספח זה הן לעובדיו   .13.1

והמערכות,   המבנים  בתחזוקת  וחסכוני,  יעיל  בתפעול  הכרוך  בכל  העירייה  לנציגי  והן 

באבחון תקלות ודרכי פתרונן, בתפעול מערכות התוכנה המשמשות לניהול, בקרה ופיקוח  

 ה נוספת שביצע הקבלן.  של המתקנים וכן לגבי כל עבוד

האחריות   .13.2 הרלבנטיות.  הדיסציפלינות  בכל  מקצוע  בעלי  יכללו  הקבלן  מטעם  המדריכים 

 לפעולות עובדי העירייה על פי הדרכת הקבלן תהיה על הקבלן ועל חשבונו בלבד.  

 ההדרכות וחומרי ההדרכה שיספק הקבלן יהיו בעברית, אלא אם אישרה העירייה אחרת. .13.3

13.4. ( את   לעירייה הקבלן  יעביר  העירייה,    לתחזוקת    לפני מסירת הפרויקט  ( חודשים6שישה 

 מערכי ההדרכה המפורטים בכל הנושאים לצורך אישורם. 
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לדרוש להרחיב את הנושאים להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה   ת היה רשאיתהעירייה   .13.5

 בכל נושא. 

 היומיומי לבין התפעול במצביבכל מקרה, יכללו מערכי ההדרכה את האבחנה בין התפעול   .13.6

 . )כגון: הצפה, הפסקת חשמל, מצבי חירום פח"ע( חירום שוניםקיצון ו

בשטח  .13.7 למציאות  התאמתם  לגבי  העדות  ותוכניות  המתקן  ספרי  יבחנו  ההדרכה  במהלך 

 ולתוכנית ההדרכה. 

באנרגיה   .13.8 חיסכון  בטיחות,  הסביבה,  הגנת  כדוגמת  כלליים  נושאים  גם  תכלול  ההדרכה 

 וכדומה.  ומשאבים

רשאיתהעירייה   .13.9 במקור    תהא  שיועדו  הנוספות  בהדרכות  גם  ישתתפו  נציגיו  כי  לדרוש, 

 לעובדי הקבלן ולמי מטעמו. 

בכל מקרה, לא יפחת היקף ההדרכה לכל מערכת ולכל נושא טכני )כגון: חשמל,  מערכות   .13.10

 ( שעות מלאות.  8או מחשובי משמונה )\כיבוי, מערכות בקרה, תקשורת, שערים( ו

הדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הנדרשות באופן שוטף  ה .13.11

ותקופתי ולבצע תיקונים למעט עבודות שעבורן נדרש רישיון מיוחד שאינו נדרש לפעילות  

 היומיומית. 

ולא תינתן עבורן תמורה   .13.12 על חשבון הקבלן  זה הינן  פעילויות ההדרכה כאמור בסעיף  כל 

 נפרדת.  

  



131 

 
 קן ותוכניות עדותמת תיק .14

 דרישות כלליות לתיק מתקן ותוכניות עדות  .14.1

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות   .14.1.1

הנכללים בהסכם, במפרטי המערכות או בכל מפרט אחר בחוזה בין שנחתם עם  

 קבלן. ההקבלן ובין שנחתם עם 

( עותקים  4הקבלן ימסור למזמין, חודש טרם סיום ההקמה והמסירה, ארבעה ) .14.1.2

    מושלמים ומעודכנים של תיק המתקן.

העירייה כשהם  המזמין ו הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, לאישור   .14.1.3

מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר  

 הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

  יו ויעיר הערות  ויבצע בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישור   המזמין .14.1.4

 העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל. 

של   .14.1.5 ההערות העקרוניות  בסיס  על  כל החומר הטכני שהגיש,  יבדוק את  הקבלן 

החומר   את  הקבלן  יחזיר  התיקונים  ביצוע  בתום  הנדרש.  כל  ויתקן  המזמין 

 יקה חוזרת. למזמין לבד

עלות   .14.1.6 תוטל  לבדיקה,  שהוגש  החומר  על  חוזרות,  הערות  יהיו  ולמזמין  היה 

 הבדיקות החוזרות על הקבלן.

ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט   .14.1.7

בין   סתירה  של  במקרה  בנפרד.  מתקן  סוג  כל  לגבי  משלימות  ולהנחיות  להלן 

 המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות. ההנחיות הכלליות להנחיות  

הנחיות אלו משלימות את ההנחיות במפרטים נוספים בחוזה, הקבלן יגיש את   .14.1.8

 כלל המסמכים הנדרשים כאן ובמפרט במקרה שנדרש. 

 תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות   .14.2

עדות   יוגשו ספרי מתקן ותוכניות  הקיימים בפרויקט  המערכותכל  , התשתיות, המבנים והחוףעבור  

 שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן: 

, כולל גדרות היקפיות, רחבות כולל חניונים, שביליםטיילת וחופים   –פיתוח נופי   .14.2.1

מתקני   , מתקני חצר,ונטיעותגינון    ערוגות אבן וקירות מסלעה,  וכבישים,  טיילות,

 וכדומה.   ריהוט רחוב, ,ושמשיות  פרגולות  משחק וכושר,

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.  .14.2.2

הלבשה(  מבנה   .14.2.3 ותאי  שירותים  מבני  מציל,  סוכות  לרבות  )כולל  רכיביו  על 

חיפויים חיצוניים, גגות, חיפויים פנימיים, ודלתות כולל  איטום,  קונסטרוקציה,  

מקובע,   ריהוט  סניטריות,  אביזרים,  ביקבועות  חלונות  תקרות  מערכות  ניים, 

 וחיפויי אלומיניום חיצוני וכדומה. 

 שלטי הכוונה והתמצאות, שילוט חופים והסברה וכדומה -שילוט

 , גדרות ומעקות. כלל סוגי השערים .14.2.4

 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה.  .14.2.5
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לרבות   .14.2.6 תאורה  חיצוניתמערכות  שבילים,  ,  תאורה  תאורת  שמשיות,  תאורת 

ואזהרה   מילוט  ושלטי  חירום  תאורת  לרבות  למיניהן  פנימית  תאורה  מערכות 

 מוארים.  

 מערכות גילוי אש ועשן.  .14.2.7

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז.  .14.2.8

 מערכת גלוי פריצה.  .14.2.9

 ., הידרנטיים, מתקני שטיפה ומקלחות,מערכת אינסטלציה .14.2.10

 מערכת כריזה.  .14.2.11

 תקשורת. מערכת  .14.2.12

 הבקרה  מערכת .14.2.13

 טמ"ס.  .14.2.14

 עפ"י הנחיות במפרט הטכני   –מערכת השקיה + שרוולי השקיה + צמחיה    6.2.15 .14.2.15

 

 

 פורמט ההגשה  .14.3

סכמות,   .14.3.1 תוכניות,  לרבות  לעיל,   כאמור  במועדים  החומר,  כל  את  יגיש  הקבלן 

 ( סוגי פורמטים:3קטלוגים, הוראות  תפעול ותחזוקה, בשלושה )

מודפס   .14.3.1.1 בתיקים  פורמט  ערוכים  כשהם  היצרנים  של  ואוריגינליים 

 מתאימים בעלי כריכה קשה, כמפורט להלן.

בתוכנ  .14.3.1.2 יוגשו  התוכניות  כאשר  מגנטית  במדיה  מתאימה פורמט    ה 

 . תכנון במפרט הטכניבהתאם להנחיות ה

הינם   .14.3.1.3 הטכני  החומר  וכל  השרטוטים  כאשר  מגנטית  במדיה  פורמט 

רת ספרי המבנה והמתקן(  בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסי   PDFב

 . DOKצרובים על סי.די.רום/ DWGוב 

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים   .14.3.2

 בעלי כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

הגוונים   .14.3.2.1 מערכת.  תת  לכל  שונה  בגוון  יהיו  קשיחים,  הקלסרים, 

 המזמין. המדויקים יוגשו ע"י הקבלן לאישור  

ושם   .14.3.2.2 המערכת  שם  והכתובת,  המזמין  סמל  יודפס  הקלסר  גב  על 

 האתר, הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן. 

 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: .14.3.3

 שם הלקוח.  .14.3.3.1

 שם אתר. .14.3.3.2

 קבלני משנה, כולל מספרי טלפון. ושם הקבלן הראשי   .14.3.3.3

 תאריך תחילת/סיום אחריות. .14.3.3.4

 באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד. איש קשר  .14.3.3.5
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 (.1.0  - מספור גרסת תיעוד )יחל מ .14.3.3.6

 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט.  .14.3.3.7

 . 24/7טלפונים של מחלקת השירות  .14.3.3.8

 תוכן העניינים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול:     .14.3.4

ביניהן,    -  1פרק   .14.3.4.1 האינטגרציה  כולל  בו  והמערכות  הפרויקט  תיאור 

 לי.במלל ובתרשים ריבועים כל

 .  AS MADE – טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק  .14.3.4.2

 הוראות בטיחות  – 3פרק  .14.3.4.3

 תיאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה  – 4פרק  .14.3.4.4

 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן.  - 5פרק  .14.3.4.5

כרטסת ציוד ופריטים שתכלול  דף מתאים לכל סוג ציוד עם    -6פרק  .14.3.4.6

יצרן וספקים, קטלוגי  ם מפורטים ברמה המקצועית המרבית  נתוני 

במערכות.   הנכללים  ומרכיב  ציוד  פריט,  לכל  היצרן  בידי  הקיימת 

רשימת   הקטלוג,  בתוך  הפריט  של  מודגש  סימון  יכללו  הקטלוגים 

אביזרים, רשימת חלקי חילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיים, אשורים  

 נון.של היצרנים, אשורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התק

 תכניות תאום מערכות. – 7פרק  .14.3.4.7

 אחד הקלסרים יהווה מאסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן.   .14.3.5

באותה   .14.3.6 המתקן  ספרי  לכלל  מסטר  הקלסרים  אחד  יהווה  בנפרד  מערכת  לכל 

 מערכת ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת.  

 קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר. .14.3.7

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים   .14.3.8

פשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק  תא

 בקלסר ללא חיפוש נוסף. 

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה   .14.3.9

 . שונהתמיד בגוון 

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית   .14.3.10

בלבד,   אחד  תחזוקה,  פריט  הוראת  הפעלה,  הוראת  קטלוג,  תוכנית,  כדוגמת:  

הפריט המצוי   מודפס מס'  ועליה  מדבקה  תודבק  כל שקית  על  רשימת חלפים. 

 בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת   .14.3.11

 קריעת השקיות.    

 מר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. כל החו .14.3.12

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין,   .14.3.13

סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות  

לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת   פיקוד,  לוחות  חשמל, 

המ מערכת  מערכת  חשמל,  במערכות  ההזנות  של  ורטיקלית  וסכמה  הגבוה  תח 

במים אוטומטי  כיבוי  מערכת  משאבות,  לרבות  ונספחיהם  קרים  מים    אספקת 

 וכו'.  
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תפעול ותחזוקה, יהיו ממוספרים    להם נדרשכל המערכות, המתקנים והאביזרים   .14.3.14

ים  בשיטה אחידה, כמפורט בנספח זה, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזר 

 במבנה בפועל. 

 פרוט התכולה בתיק המתקן   .14.4

 הוראות אלו תקפות לכלל המערכות והמתקנים.  .14.4.1

בטיחות .14.4.2 בכלים    -הוראות  לשימוש  והנחיות  אזהרות  יכללו  הבטיחות  הנחיות 

וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע  

ההוראות   וכדומה.  במתקן  לפעול  הרגישות  המורשים  את  היתר  בין  ידגישו 

באותיות   יודפסו  הבטיחות  הוראות  ודלק.  חשמל  משולבות  מערכות  להפעלת 

 גדולות ימוסגרו ויתלו במקום בולט. 

מוסמך .14.4.3 בודק  להפעלת  בודקים    –  הוראות  להפעלת  הנחיות  יכללו  ההוראות 

מוסמכים במתקנים כדוגמת מעליות, מתקני לחץ, כבלים מצילי חיים, מתקני  

 חלונות וכדומה.  ניקוי

 מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. תוכניות עדות .14.4.4

המידות    .14.4.4.1 במערכת.  מרכיב  לכל  מיקום  מידות  יכללו  התוכניות 

כדוגמת   ובמבנים,  בחצרות  קבועים  קשיחים  לרכיבים  גם  יתייחסו 

 שערים, פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה.  

המותאמים .14.4.4.2 הציוד  מספרי  את  יכללו  המספור    התוכניות  לדרישות 

 האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן בפועל.  

הפריטים   .14.4.4.3 סוגי  לציון  מפורט  מקרא  ויכללו  צבעוניות  יהיו  התכניות 

 והשימוש בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים.  

התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י(   .14.4.4.4

ין והיתר את שם מהנדס הפרויקט  שעליהן יוסיף הקבלן  את פרטיו וב 

הכוללות  טעונות אישור המפקח  התכניותמטעם המזמין   תוכניות   .

 .  1:50פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה של  

בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או   .14.4.4.5

הקבלן   יוכל  אלה  תכניות  ביצוע  לצורך  החוזה.  לפי  מותרות  שהיו 

ה ממנהל  תכניות  לבקש  של  דיסקטים  הקבלן(  חשבון  )על  פרויקט 

המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו  

 ויעביר לאישור כנדרש. 

של כלל המערכות. התוכניות יכללו את    פוזיציה(-תוכניות תאום מערכות )סופר .14.4.5

כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך  

או הבניין ו/או החניון  \הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

צבעי   לציון  מקרא  יופיע  תוכנית  בכל  שונים.  בצבעים  המערכות  וקווי  בשחור 

 המערכות השונות. 

 : תרשימי זרימה .14.4.6
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ותת    תרשימים .14.4.6.1 מערכת  לאותה  האספקה  מערך  כל  של  מפושטים 

מערכת כדוגמת תרשים סכמתי של חלוקת החשמל תוך הפרדה בין  

המקוררים   המים  חלוקת  חירום,  בזמן  לאספקה  רגילה  אספקה 

המבנה   בקרת  מערך  חלוקת  עזר,  מערכות  לרבות  והמחוממים 

 וכדומה.  

להבנת .14.4.6.2 ישמשו   הזרימה  חד  תרשימי  יהיו  קוויים,  -תפקוד המערכת 

צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד  

להבנה   הנדרשים  והאביזרים  המכלולים  סימון  את  ויכללו  קצה, 

 מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והתחזוקה.  

לסגירה   .14.4.6.3 המיועדים  אביזרים  של  סימון  יכללו  הזרימה  תרשימי 

עלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור  ופתיחה, הפסקה והפ

האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, חיצים לסימון כיווני  

 הזרימה וסימון אזורים וגבולות המקבלים שירות ע"י כל תת מערכת.  

תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים   .14.4.6.4

באמצ בקווים,  הוויסות  סיום  לאחר  בהגנות,  שנמדדו  ויסות,  עי 

 בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה.  

בעת   .14.4.6.5 הנמדדים  וכדומה  טמפרטורות  לחצים,  זרמים,  יכלול  המידע 

 הפעלת המערכת בתפוקות שונות.  

להיות   .14.4.6.6 האמורים  אביזרים  בין  יפרידו  מפורטים  וסימונים  צבעים 

ם להיות מופסקים או  מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורי

במהלך   סגורים  או  פתוחים  היותם  שחשיבות  אביזרים  סגורים. 

הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים בטיחותיים  

 או תפעוליים, יצוינו בהדגשה. \ו

אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב   .14.4.6.7

ד ציוד המוצב כרזרבה  תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. לי

 יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

והרכבה  .14.4.7 ייצור  חיבורים,    תוכניות  פרופילים,  פרטי  גם  היתר  בין  הכוללות 

 אביזרים, אטמים וכדומה. 

 ( של המערכות. SCHEMATIC DIAGRAMS) שרטוטים סכמתיים .14.4.8

נסתרות וגלויות. התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים    תוואי מערכות .14.4.9

 בשטח.

  והבקרה תאור מפורט של מערכות הפיקוד .14.4.10

התיאור יכלול את אופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות   .14.4.10.1

 ותת המערכות.  

יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות   .14.4.10.2 התיאור 

התוכניות של מערכת הבקרה הכללית    חלק אינטגרלי מהמתן והן את

 למבנה, בה משולבת המערכת. 
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בציוד   .14.4.10.3 הפיקוד  שילוב  את  המבהירות  סכמות  יכלול  התיאור 

המדידה   נקודות  כל  יסומנו  הסכמות  על  המתאימות.  ובמערכות 

פרטים   המערכות.  וויסות  לכיול  המשמשים  הרצויים  והערכים 

הפקוד של  מפורטות  סכמות  הבקרה,  ציוד  על  האוטומטי    מלאים 

ה מערכות  של  מלא  לביצוע  עם    DDC  -ותכנון  ותכנה(  )חומרה 

 .MMIהתוכניות לכל בקר ומחשב  

מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן    כרטסת ציוד ופריטים .14.4.11

וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים  

הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן    לו. דף הנתונים יכלול בטבלה

הרצת   במהלך  בפועל  שנמדדו  וכפי  הציוד  כויל  אליהם  העבודה  נתוני  את  והן 

 הציוד. 

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה   .14.4.12

  כפי שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות 

 העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד. 

הקבלן יידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד,   .14.4.13

טעונים אישור  מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. הפורמטים  

להמזמין  לחילופין  המזמין,   הקיימים    קבלןיספק  אחידים  פורמטים  דוגמאות 

 בידיו לצורך מילויים. 

פריט    קטלוגים מפורטים .14.4.14 לכל  היצרן  בידי  ברמה המקצועית המרבית הקיימת 

ציוד ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו  

תפעול   הוראות  התקנה,  הוראות  הקטלוג,  בתוך  הפריט  של  מודגש  סימון 

יתור תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה  ותחזוקה, א

ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים  

מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות  

 בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים. 

ו  רשימת אביזרים .14.4.15 נבחרו  המותקנים במבנה  ציוד, אשר  בכל מערכת, מתקן או 

כדוגמת   מהמערכת  אינטגרלי  חלק  מהווים  אינם  ואשר  הקבלן  ע"י  והורכבו 

 מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה. 

מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת    רשימת חלקי חילוף .14.4.16

ו ספקים  שמות  המתאים,  אספקה.  לקטלוג  ותנאי  אספקה  זמני  פרטיהם, 

הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג המותקנים  

במבנה ובמערכות.  רשימת חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים  

 קטלוגיים, 

לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר    רשימת כלי עבודה ייחודיים .14.4.17

ר ודגם.  העבודה  יצרן  כלי  ולספק  ליצרן  הפנייה  תכלול  העבודה  כלי  שימת 

 המומלץ.

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות    אישורי יצרנים .14.4.18

 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.  
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על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות    קבלןאישורי    .14.4.19

 רטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד. המפ

 . רשימת רישיונות .14.4.20

 User Manual – תיאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים  .14.4.21

הנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת.  התיאור יכלול  

מערכת.   באותה  האפשריים  שונים  במצבים  לתפעול  הדרכה  יכללו  ההנחיות 

וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים  ההנחיות יהיו   מפורטות 

ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל  

הנחיות   ההשבתה.  או  ההפעלה  במהלך  נמדדים  ערכים  לרבות  הביניים  שלבי 

ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו, בין  

 את ההפעלות: היתר, 

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד.  הפעלה ראשונה של  .14.4.21.1

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות.  .14.4.21.2

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .14.4.21.3

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום.  .14.4.21.4

ולאחר  הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת   .14.4.21.5

 הפסקת חשמל ובעת ולאחר שריפה. 

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .14.4.21.6

עובד   .14.4.21.7 ידי  על  יומיומית  להפעלה  מותאמות  תהיינה  הפעלה  הוראות 

סדרי   תיאור  ויכללו  בעברית  יהיו  ההפעלה  הוראות  כללי.  מקצועי 

קורת  יומיות על ידי מפעילי הציוד ורשימת נקודות ב-הפעולות היום

שמנים   רשימות  כולל  שוטף  ושימון  סיכה  הוראות  לרבות  ובדיקה 

 וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם. 

 הוראות תחזוקה מונעת   .14.4.22

הוראות יצרן מותאמות לרכיבי הבניין ולמערכות לרבות ציון מספרי   .14.4.22.1

 ושמות האביזרים המטופלים. 

ודשיות,  ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת ח .14.4.22.2

 חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות.  

כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות   .14.4.22.3

 ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי.  

 ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה.   .14.4.22.4

ל  ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות וע .14.4.22.5

 הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים.  

בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא   .14.4.22.6

וביצוע כל הנדרש על פי   פחות מאחת לשנה, כולל צילום תרמוגרפי 

תוצאותיו. הצילום התרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס  

 מההספק המרבי. 70%של לפחות 
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ברמת  הוראות   .14.4.23 הן  מפורטות  יהיו  ההנחיות  ופתרונן.  תקלות  לאיתור  והנחיות 

לגבי   בין מערכות. הנחיות  והן ברמה של אינטגרציה  והציוד  המערכת, המתקן 

המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את  

שו  למצבים  יתייחסו  ההנחיות  לעברית.  מתורגמות  כשהן  היצרן  נים  הנחיות 

 בהפעלת המערכת כאמור לעיל. 

אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים כנדרש ולרבות מכבי אש,   .14.4.24

משטרה, מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות  

 המקומית, בודק חשמל, בודק מעליות וכדומה. 

קבלן את העתקי  תעודות אחריות, ערבות וביטוח. בתחילתו של כל קלסר יתייק ה .14.4.25

 או מערכת. \כל תעודות האחריות, הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

נתונים כלליים. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות   .14.4.26

)שם איש הקשר, כתובת,   ופרזול  יחידה, מערכת, מתקן, אביזר  כל מכלול,  של 

 ד(. ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' ניי

מערכות   .14.4.27 בין  לאינטגרציה  יהיו    – הנחיות  מערכות  בין  האינטגרציה  הנחיות 

של   הצפויה  והתגובה  השונים  התרחישים  לגבי  המתחזק  את  וינחו  מפורטות 

המערכות, כל אחת בנפרד וכולן ביחד. התרחישים וההנחיות יגדירו אילו פעולות  

לו מצבים יש לבטל  מתבצעות באופן אוטומטי, אילו פעולות יש לבצע ידנית ובאי

 פעולה אוטומטית ולעבור לפעילות ידנית. 
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 מבנים / מערכות / ציוד  –שיטת מספור  .15

 הנחיות כלליות  .15.1

ציוד על פי שיטה אחידה ובכל מקרה יהיה  המערכות וההקבלן ימספר את יחידות   .15.1.1

יחידות הציוד יסומנו באופן אחיד, הן בתוכניות, הן על  המערכות ו אחראי כי כל  

 גבי הציוד, הן במערכת הבקרה ובתיק המתקן.  

. שיטת המספור   .15.1.2 על  המזמין יאשר את שיטת המספור בשלב התכנון  והשילוט 

 . המזמיןע"י הציוד והמערכות יאושרו  

 מספור המערכות יוטמע בתוך המערכת הממוחשבת לניהול התחזוקה.  .15.1.3

פור על המערכות והשילוט יבוצע בהתאם למיקום וכך שיהיה עמיד  הטבעת המס  .15.1.4

 בתנאי הסביבה של המערכת )חוף הים(.

מיקום המספור מיקומו על המערכות והציוד יהיה כך שהוא יראה בצורה ברורה   .15.1.5

 למתפעלים ומתחזקים אולם יהיה מוסתר ככל שניתן לבאי החוף 

 אחריות לביצוע  .15.2

 ודורש מחויבות של כל גורמי הפרויקט. תהליך הטמעת המספור הינו מקיף  .15.2.1

 הסימון יבוצע החל משלב התכנון ובשלב הביצוע.  .15.2.2

מתכננים   .15.2.3 הבינוי:  קבלן  –בשלב  לביצוע.  תוכניות  עפ"י    –עדכון  בשטח  סימון 

 תוכניות. 

. קבלן ווידוא מתן   AS MADEעדכון בתוכניות     –סיום הפרויקט: מתכננים    .15.2.4

 התכנון. מספור לציוד בשטח עפ"י 
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   הוראות תחזוקה –מוסף א'  .16

מערכות ודגשים בתחזוקה אותם המזמין מוצא תשתיות ובמפרט זה הינן הוראות כלליות לתחזוקת    הנ"לההנחיות  

כי הוראות התחזוקה הספציפיות למערכות המותקנות יהיו עפ"י הוראות היצרן    קבלן. מובהר לקבלןלנכון למסור ל 

. פעל עפ"י הנחיות המזמיןי של המערכות שהותקנו. במקרה של סתירה,   

 

סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

גופי   תאורה 
 חשמלאי  תאורה 

וודא תקינות של  
מערכת התאורה לרבות  
המרכזיות וגופי  
התאורה. החלף גופים,  
חלקים ונורות כנדרש.  
השתמש לפי הצורך  
באמצעי הרמה  
 מתאימים. 

    X         

גופי   תאורה 
 חשמלאי  תאורה 

נקה גופי תאורה  
במטלית לחה בהתאם  
 לצורך. 

            X 

גופי   תאורה 
 חשמלאי  תאורה 

בדיקת גופי תאורה  
חיצוניים, תיקון גופים,  
תיקוני צבע, החלפת  
 חלקים.

X             

גופי   תאורה 
 חשמלאי  תאורה 

בדיקת גלאי אור  
ותפעול אוטומטי של  
 התאורה.

         X    

גופי   תאורה 
 חשמלאי  תאורה 

בדוק שלמות מערכת  
תאורת חוץ. החלף  
נורות פגומות ונקה  

תרני  מכסים. תקן צבע 
 עמודי תאורה כנדרש.

X            

גופי   תאורה 
 חשמלאי  תאורה 

בדוק בדיקה מדגמית  
לפעולת התאורה  
בהתאם לשעות  
 המתוכנתות 

        X     

עמודי   תאורה 
בדוק עיגון ויציבות   חשמלאי  תאורה 

 X             העמודים 

 חשמלאי  תאורה  תאורה 
הפעל מתקן התאורה  
באמצעות מתג הפעלה  
 ידנית.

          X   

 חשמלאי  תאורה  תאורה 
בדיקה מקיפה ע"י  
חשמלאי מוסמך לכל  
 גופי התאורה. 

            X 

יש לבצע בדיקת   חשמלאי  תאורה  תאורה 
שנים.  5הארקה אחת ל                5 

 שנים
לוחות  
 חשמל 

לוחות  
               סעיפי האחזקה    חשמל 

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
בדיקת פעולת כל נורות   חשמלאי  חשמל  

     X         הסימון והאזעקה. 

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
הקשב לרעשים   חשמלאי  חשמל  

     X         חריגים.

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
חזק והשלם שילוט   חשמלאי  חשמל  

     X         בלוח.

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

בדיקה וכיול מדי זרם  
ומתח, רשום זרם  
 ומתח בכל פזה. 

        X     

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
בדוק פעולת מפסקים,   חשמלאי  חשמל  

     X         מתגים ולחצנים.

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

חיזוק תפסים לראשי  
כבלים נכנסים  
 ויוצאים. 

        X     

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
שלמים  בדוק מפסקים  חשמלאי  חשמל  

     X         וללא סימני חריכה 
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

בדוק מגעי המפסק  
הראשי ומפסיקים  
נקיים שלמים, וודא  
 שאין פיח.

          X   

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

הידוק ברגי מגעים,  
חבורים ומהדקים בכל  
 לוח.

          X   

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
נקה מגעים באמצעות   חשמלאי  חשמל  

   X           חנקן יבש )דחוס(. 

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
נקה באופן סופי בשואב   חשמלאי  חשמל  

   X           אבק תעשייתי. 

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

בדיקת ממסרים,  
ממסרי זמן ויחידות  
 פיקוד. 

          X   

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
בדוק פעולת מנגנוני   חשמלאי  חשמל  

   X           המפסקים הראשיים.

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

ריסוס נקודות המגע  
בחומר   החשמליות 

.מתאים  
          X   

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

הפעלה ללא ציוד של  
כל מעגלי הפיקוד  
ובדיקת פעולה נכונה  

הפונקציות. של כל   

          X   

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
בדיקת הארקת הלוח,   חשמלאי  חשמל  

   X           הגוף והדלתות.

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
בדוק שלמות תכניות   חשמלאי  חשמל  

   X           הלוח.

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
ניקוי חיצוני, תיקוני   חשמלאי  חשמל  

   X           צבע ושימון צירים. 

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
בדוק איזון הפזות   חשמלאי  חשמל  

   X           ושפר לפי הצורך.

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

בדוק פעולת קבלים  
ואוטומט שמירת כופל  
 הספק. 

          X   

לוחות  
 חשמל 

לוחות  
 חשמלאי  חשמל  

בדוק חום הלוח,  
כבלים, מחברים  
ומפסקים באמצעות  

)צילום  ציוד מתאים 
אינפרה אדום( ושמור  

סריקה   .תיעוד לבדיקה
טרמוגרפית בלוח תחת  
 עומס ודלתות פתוחות. 

          X   

מתקני  
 שאיבה 

מערך  
אחזקה  
מתקני  
 השאיבה 

               סעיפי האחזקה   

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
             X בדוק זרימה תקינה  אחזקה 

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
 אחזקה 

בדוק חזותית רעידות  
         X     ולשמיעת רעשים.

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
 אחזקה 

הפעל המשאבה ידנית,  
וודא שברז אל חוזר  
 פועל.

    X         

משאבות   משאבות 
 חשמלאי  טבולות

בדוק פעולות הפיקוד  
להפעלת המשאבות  
)הנמצאות בבור(  
וסטטוס מערכת  
 ההתראה 

X   X         

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
 אחזקה 

הוצא המשאבה  
   X           מהבור, שטוף במים.

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
 אחזקה 

הסר חלודה ובצע  
   X           תיקוני צבע. 
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
 אחזקה 

בדוק מצב אטם ואטם  
   X           מכני. 

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
   X           בדוק מצב השמן.  אחזקה 

משאבות   משאבות 
 חשמלאי  טבולות

בדוק תקינות כבל  
ההזנה, חיבורי החשמל  
 ותקינות הארקה. 

          X   

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
   X           נקה מצופי פיקוד. אחזקה 

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
 אחזקה 

בדוק פעולת שסתום  
   X           אל חוזר. 

משאבות   משאבות 
 טבולות

איש  
 אחזקה 

וודא תקינות פיקוד  
   X           ובקרה לבקרת המבנה 

 מגוף 
מגוף  
טריז 
 חשמלי 

איש  
           X   בדיקת תקינות  אחזקה 

שוחות   שוחות 
 חול

איש  
 אחזקה 

מעקב וניקוי שוטף של  
שוחות המגופים  
וסיפונים בחיבור  
למערכת הביוב  
 העירונית 

       

שוחות   שוחות 
 חול

איש  
 אחזקה 

בדיקת גובה חול נמוך  
ס"מ מעל   40ממפלס 

 קרקעית השוחה 
X       

שוחות   שוחות 
 חול

איש  
 אחזקה 

שאיבת חול מהשוחה  
)תדירות בהתאם  
לצורך ושלא תפחת  
 משאיבה שבועית(

 X      

שוחות   שוחות 
 מגוף 

איש  
 אחזקה 

ניקוי שבועי עפ"י  
הצורך ולפחות אחת  
 לשבוע

 X      

שוחות   שוחות 
 מגוף 

עובד  
 מוסמך 

טיפול שוטף במערכת  
הבקרה והחיישנים  
במערכת בתדירות לפי  
הוראות היצרן ולפחות  
 אחת  בחודש

  X     

   שירותים

מערך  
אחזקה  
לאביזרי 
מקלחת,  
 שירותים  

               סעיפי האחזקה   

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק   -אסלות 
ויזואלית את האסלה,  
קיבוע האסלה, סדקים  
 וכדומה.

X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק   –מכסה אסלות 
חיזוק הברגים של  
מכסה האסלה, שבר  
 וכדומה.

X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק   –כיורים 
ויזואלית את הכיורים,  
סדקים, חיזוק  
 וכדומה.  

X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק קיבוע   –ברזים 
הברז, ויזואלית, חיזוק  
צנרת המים של הברז  
 וכדומה.

X            
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק קיבוע   –סבוניות 
סדקים  ,  יההסבוני

 וכדומה.
X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק קיבוע    -מראה 
המראה, חיזוק,  
 סדקים וכדומה. 

X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק   –מדיפי ריח 
קיבוע המכשיר,  
 סדקים וכדומה.   

X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

  –מכשיר נייר טואלט 
בדוק קיבוע המכשיר,  
חיזוק ברגים, ויזואלית  
 וכדומה.

X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בצע פירוק "סיפון"  
לבדיקת ניקיון )בדיקה  
 מדגמית(. 

X            

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בודק יניקת אוויר  
            X משירותים.

שירותים   שירותים
 ומקלחות 

איש  
 אחזקה 

בדוק חיזוק דלתות  
השירותים, בדוק  
 מנעול וצירים.  

X            

רכיבי 
 כיבוי אש 

מערך  
אחזקה  
לרכיבי 
 כיבוי אש 

               סעיפי האחזקה   

רכיבי 
 כיבוי אש 

ארגזים 
לציוד 
כיבוי אש  
מפיברגל 
 אס

איש  
 אחזקה 

בדוק תקינות הארגז,  
צירים, נעילה,  לרבות: 

חיבורים, נזקים,  
 חורים 

              

רכיבי 
 כיבוי אש 

עמדות  
 כיבוי אש 

איש  
 אחזקה 

בדוק תקינות העמדה,  
חיבור, זרימת המים  
בצינור, המצאות  
 מגופים

              

רכיבי 
 כיבוי אש 

עמדות  
 כיבוי אש 

איש  
 אחזקה 

צבע ברזים ומגופים  
   X           בצבע אדום 

רכיבי 
 כיבוי אש 

 -רכיבים 
 כללי

איש  
 אחזקה 

בדוק המצאות כלל  
רכיבי כיבוי האש לפי  
 רשימה תיוג 

        X     

רכיבי 
 כיבוי אש 

מטפה  
אבקה  

  6יבשה 
 ק"ג 

איש  
 אחזקה 

בדוק המצאות מטפים  
         X     במקומות המוגדרים 

רכיבי 
 כיבוי אש 

מטפה  
אבקה  

  6יבשה 
 ק"ג 

איש  
 אחזקה 

תקינות מטפים,  בדוק 
         X     החלף בעת הצורך 

 כיבוי אש  
עמדת  
כיבוי 
 אש  

איש  
 אחזקה 

בדוק מלאי בעמדה לפי  
הרשימה זרנוק, מזנק,  
 גלגלון

        X     

 כיבוי אש  
עמדת  
כיבוי 
 אש  

איש  
 אחזקה 

בדוק נזילות מים  
בצנרת כיבוי האש של  
הברזים ותקן בהתאם  
 לצורך. 

        X     

 כיבוי אש  
עמדת  
כיבוי 
 אש  

איש  
     X         בדוק ניקיון העמדה.  אחזקה 

 כיבוי אש  
עמדת  
כיבוי 
 אש  

איש  
 אחזקה 

הוצא את הזרנוקים,  
פרוס אותם ובדוק  
תקינותם, לאחר מכן  
קפל אותם בקיפול  
"מבצעי" ותלה אותם  

          X   
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

בארון העמדה כשהם  
 עטופים בניילון. 

 כיבוי אש  
עמדת  
כיבוי 
 אש  

איש  
 אחזקה 

פרוס את צינור הגומי  
של גלגלון,  בדוק אותו  
  ולאחר מכן גלגל אותו.

נקה חיבורים מהירים  
ומרח ווזלין. בדוק  

ם וחיבורים  אטמי ברזי
לגלגלון.  בדוק חלודה,  
בצע תיקונים וצבע לפי  
הצורך. שמן צירי דלת  
הארון. בדוק את ארון  
כיבוי האש לתקינות.  
בצע תיקוני צבע אם  
נדרש. השלם שילוט  
חסר. שמן/גרז את צירי  
 הברזים.

          X   

 כיבוי אש  
עמדת  
כיבוי 
 אש  

איש  
 אחזקה 

רשום סוג הבדיקה  
והתאריך בטופס  
 הנמצא בעמדה 

          X   

איש   מטפים כיבוי אש  
 אחזקה 

קיום מטף לפי  
     X         הרשימה 

איש   מטפים כיבוי אש  
 אחזקה 

  -בדוק תקינות המטף 
על   המחווןהמחוג של 

 הירוק. 
  X     X     

איש   מטפים כיבוי אש  
 אחזקה 

הזמן חברת שרות  
לבדיקת תקינות  
 המטפים. 

          X   

בדיקות  
- יומיות 

ערכות  מ  

בדיקות  
- יומיות 

ערכות  מ
שליטה  
 בקרה 

               סעיפי אחזקה    

מערכת  
עובד   חשמל  בקרה  

 מוסמך 

סייר במתקן ובצע  
בדיקה ויזואלית  
תקינות מערכות  
 ולוחות 

  X         

  

מערכת  
 בקרה  

מערכת  
 בקרה 

עובד  
 מוסמך 

בדוק דוח תקלות  
         X   במערכת בקרת מבנה 

  

מערכת  
 בקרה  

מערכת  
 בקרה 

עובד  
 מוסמך 

בדוק הספקים  
         X   במערכת בקרת מבנה 

  

מערכת  
 בקרה  

מערכת  
 בקרה 

עובד  
 מוסמך 

בצע מעבר על דוח  
של כלל  -תקלות כללי 

 המערכות ופעל בהתאם
  X         

  

מערכות  
 חוץ

אחזקת  
מערכות  
 חוץ

               סעיפי האחזקה   

 חיפוי עץ  

חיפוי 
קירות  
סוכות  
 מציל  

איש  
 אחזקה 

נקה באופן יומיומי  
באמצעות צינור מים  
בזרם חלש ונגב עם  
             X מטלית רכה. 

 חיפוי עץ  

חיפוי 
קירות  
תאי  
  הלבשה
ושירותי 
 ם

איש  
 אחזקה 

יומיומי  נקה באופן 
מטאטא באמצעות               X   רך 
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

 מערכות עץ 

חיפוי 
קירות  
סוכות  
 מציל  

איש  
 אחזקה 

להסרת כתמים קשים  
נקה באמצעות מטלית  
רכה וסבון סוכר  
לפירוק של מלח, לכלוך  
או שמן. אין לשטוף  
באמצעות לחץ מים  
         X     חזק.

 מערכות עץ 

חיפוי 
קירות  
סוכות  
 מציל  

איש  
 אחזקה 

בדוק ברגים ועיגון  
החיפוי, חזק בהתאם  
 להוראות היצרן 

          

X 

  

מתקני  
 שטיפה 

מקלחות  
 חוץ

איש  
 אחזקה 

בדוק עיגון מתקני  
 השטיפה לקרקע 

 X         
  

  

מתקני  
 שטיפה 

מקלחות  
 חוץ

איש  
 אחזקה 

נקה באמצעות לחץ  
מים, לאחר השטיפה  

לייבש בקפידה  יש 
           X   באמצעות בד רך בלבד 

מתקני  
 שטיפה 

מקלחות  
 חוץ

איש  
 אחזקה 

לשמירה על גימור  
החומר המבריק של  

נים, נקה את  המקלחו 
מתכת המתקן  
באמצעות חומרים  

- המיועדים לפלדת אל
לד, לאחר מכן יש  ח

לעשות פוליש  
      X        באמצעות מטלית רכה. 

מתקני  
 שטיפה 

מתקני  
שטיפת  
 רגליים 

איש  
בדוק עיגון מתקני   אחזקה 

              X השטיפה לקרקע 

מתקני  
 שטיפה 

מתקני  
שטיפת  
 רגליים 

איש  
 אחזקה 

נקה באמצעות לחץ  
מים, לאחר השטיפה  
יש לייבש בקפידה  
           X   באמצעות בד רך בלבד 

מתקני  
 שטיפה 

מתקני  
שטיפת  
 רגליים 

איש  
 אחזקה 

גימור  לשמירה על 
, נקה  ,החומר המבריק

את מתכת המתקן  
באמצעות חומרים  

- המיועדים לפלדת אל
לד, לאחר מכן יש  ח

לעשות פוליש  
         X     באמצעות מטלית רכה. 

תמרורים  
 ושלטים

תמרורים  
 ושלטים

איש  
 אחזקה 

בעת הצורך )דהיית  
צבע, עיקום, ונדליזם(  
יש להחליף את  
התמרור.  החלפת  
עמודי התמרורים  

  לגווןתבוצע בהתאם 
הצבע. כאשר ישנה  
קורוזיה או פגיעה  
מכנית בעמוד יבחן  
תיקון על ידי צבע  
        אחרת יוחלף העמוד. 

X 

  

  

תמרורים  
 ושלטים

תמרורים  
 ושלטים

איש  
שטוף תמרורים   אחזקה 

           X   ושלטים.  

תמרורים  
 ושלטים

שילוט 
אלקטרונ
 י

איש  
בדוק תקינות שמישות   אחזקה 

               השלט

תמרורים  
 ושלטים

שילוט 
אלקטרונ
 י

איש  
בדוק עיגון השלט   אחזקה 

               לאדמה 

תמרורים  
 ושלטים

תמרורים  
 ושלטים

איש  
 אחזקה 

יש לבצע ביקורת דו  
שנתית לעיגון, תקינות  
     X     X   והמצאות התמרור.    
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

 מסגרות 
מעקות  
על כל  
 סוגיהם

עובד  
 מוסמך 

יש לבצע ביקורות:  
במהלך הביקורת  

ת חוזק העיגון  לבדוק א
לקיר ואת חוזק העיגון  
של מאחז היד  
למסגרות, לחזק את  
הברגים. לבדוק על ידי  
מבט, היווצרות של  
קורוזיה. כמו כן,  
לבדוק את שלמות  
 הצבע של המעקה. 

מעקות עץ נדרש  שימון  
וחידוש לפחות אחת  
לשנה ועפ"י הוראות  
היצרן המותאמים  
       X       למזג האויר 

 מצללות 

מצללות  
על עמודי  
עץ עם  
עיגון 
 לקרקע 

איש  
 אחזקה 

ביקורת תלת חודשית,  
ווידוא שלמות  
ההצללה, ווידוא את  

עמודי העץ  מצב 
 וקשירות העיגון 

שימון העץ ככל שנדרש  
     X         עפ"י הוראות היצרן 

ריהוט  
 רחוב 

כסאות  
ושולחנו 
 ת בר  

איש  
 אחזקה 

נקה במים צלולים  
בלבד, בעת הצורך  
הוסף חומר ניקוי  
( ונגב  pH 7ניטרלי )
           X   באמצעות מטלית רכה 

ריהוט  
 רחוב 

כסאות  
ושולחנו 

בר  ת  

איש  
 אחזקה 

נקה לפי הצורך כתמי  
שמן, פיח, מסטיקים  
או דבק באמצעות  
אלכוהול איזופרופיל  
         X     ללא ארומטיות 

ריהוט  
 רחוב 

כסאות  
ושולחנו 
 ת בר 

איש  
בדוק עיגון השולחנות   אחזקה 

         X     לקרקע 

ריהוט  
 רחוב 

ספסלי 
 רחוב 

איש  
 אחזקה 

נקה במים צלולים  
בלבד, בעת הצורך  
הוסף חומר ניקוי  
( ונגב  pH 7ניטרלי )
 באמצעות מטלית רכה 

אלמנטי עץ יש לשמן  
אחת לשנה ועפ"י  
הוראות היצרן  
               המותאמות לסביבה 

ריהוט  
 רחוב 

ספסלי 
 רחוב 

איש  
 אחזקה 

נקה לפי הצורך כתמי  
שמן, פיח, מסטיקים  
או דבק באמצעות  
אלכוהול איזופרופיל  
         X     ללא ארומטיות 

ריהוט  
 רחוב 

ספסלי 
 רחוב 

איש  
 אחזקה 

בדוק עיגון הספסל  
לקרקע, חזק בהתאם  
         X     לצורך 

ריהוט  
 רחוב 

ספסלי 
 רחוב  

איש  
 אחזקה 

צבע בהתאם להוראות  
 X       X     היצרן  

מתכת  
 ופלדה 

  םתוחמי
להפרדה  

סוגי בין 
ריצופים 
 ואדמה 

איש  
 אחזקה 

שטוף באמצעות זרם  
לסילוק לכלוך  מים 

 כאשר מתאפשר 
    X         

מתכת  
 ופלדה 

כבלי 
ורשתות  

  -פלדה  
גדר  
ומעקה  
בחוף  
 אלמוג 

איש  
נקה באמצעות צינור   אחזקה 

מים להורדת לכלוך  
           X   ונזקי זיהום אוויר 
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

מתכת  
 ופלדה 

  כבלי 
ורשתות  

  -פלדה  
גדר  
ומעקה  
בחוף  
 אלמוג 

עובד  
 מוסמך 

בדוק את כבלי  
הפלדה/המותחנים  
לנזקים ותקינות  
החומר לפי מפרט  
 X             היצרן 

מתכת  
 ופלדה 

מתקני  
 אופניים 

איש  
 אחזקה 

ניקוי באמצעות מטלית  
לחה בלבד לשמירה על  
             X גימור החומר המבריק 

מתכת  
 ופלדה 

עמודי  
 מחסום

איש  
 אחזקה 

בדוק עיגון לקרקע  
         X     ותקינות העמודים 

חיפויים 
 וריצוף

לוחות  
לחיפוי 
פנים של  
תאי  
השירותי 
 ם

איש  
 אחזקה 

ניקוי באמצעות מטלית  
לחה בלבד, במקרה של  
נזקי ונדליזם ניתן  
להשתמש בחומרים  
המכילים חומרים  
             X פעילים

חיפויים 
 וריצוף

חיפויי 
  עץ
 לגדרות 

איש  
 אחזקה 

נקה באמצעות מטאטא  
 עדין 

שמן לפחות אחת לשנה  
ועפ"י הוראות היצרן  
             X המותאמות לסביבה 

מתקני  
 שתיה 

מתקן  
שתיה  
דגם 
"מיקר"  
 נגיש

איש  
 אחזקה 

בדוק תקינות המכשיר,  
החלף חלקים לפי  
הצורך ולפי הוראות  
   X           היצרן 

מתקני  
 שתיה 

מתקן  
שתיה  
דגם 
"מיקר"  
 נגיש

איש  
ביצוע בדיקות ממסר   אחזקה 

פחת ואישור ע"י  
   X           אחראי בטיחות 

מתקני  
 שתיה 

מתקן  
שתיה  
דגם 
"מיקר"  
 נגיש

איש  
 אחזקה 

 X             החלף מסנן אחת לשנה 

מתקני  
 שתיה 

מתקן  
שתיה  
דגם 
"מיקר"  
 נגיש

איש  
 אחזקה 

וודא כי סביבת פתח  
האיוורור נקיה ויבשה  
לחלוטין מפני גורמים  
העלולים להזיק כגון  
חול, נייר, שקיות  
ניילון, ממטרות  
 X             וכדומה 

חיפויים 
 וריצוף

  -ריצוף 
 כללי

נציג  
 הקבלן 

הקבלן הנבחר יבצע  
בדיקה אשר כוללת את  
המיכון הנדרש לצורך  
האחזקה השוטפת  

קיון האבן, הבדיקה  יונ
תתבצע בנוכחות  
המפקח ואנשי  
התחזוקה של העירייה.  
תוצג הדגמה של אופן  
         X     הניקיון השוטף.

חיפויים 
 וריצוף

  -ריצוף 
 כללי

נציג  
 הקבלן 

שטיפה באמצעות לחץ  
מים תיעשה רק במידה  
והריצוף עמיד לכך.  
בכל במקרה תתבצע  
שטיפה בלחץ/דיזות של  

בר, שימוש   100עד 
בדיזות פזורות ולא  
ממוקדות בלבד. לא  
יותר שימוש  
בכימיקלים בקרבת ים  
         X    סוף.  בנוסף יש לבצע  
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

תיקונים של ריצוף  
או רופף  שבור, שקוע   

מדרגות   מדרגות 
 אבן

איש  
 אחזקה 

נקה באמצעות מטאטא  
             X עדין 

מדרגות   מדרגות 
 אבן

איש  
 אחזקה 

בדוק תקינות, השלם  
באמצעות אבן היצרן  
      X       בעת הצורך 

מדרגות   מדרגות 
 אבן

איש  
 אחזקה 

בדוק המצאות סימני  
אזהרה תרמופלסטיים  
על גרמי המדרגות,  
      X       החלף בעת הצורך 

שמשיות  
 חוף

שמשיות  
  – חוף

 קירוי 

עובד  
 מוסמך 

בדוק תקינות חיפויי  
השמשיה לנזקי רוחות  
ואקלים או פטריות,  
 טפל בהתאם להוראות  
      X       היצרן 

שמשיות  
 חוף

שמשיות  
  – חוף

תושבות  
 נירוסטה

עובד  
  תושבות  בדוק עיגון  מוסמך 

      X       השמשיות לקרקע

שמשיות  
 חוף

שמשיות  
  – חוף

תושבות  
 נירוסטה

עובד  
 מוסמך 

בדוק התושבות לנזקי  
אקלים, צבע בהתאם  
לצורך ולהוראות  
     X   היצרן  

שמשיות  
 חוף

שמשיות  
  – חוף

גופי  
תאורה  
בשמשיו 
 ת

עובד  
בדוק תקינות גופי    מוסמך 

התאורה, החלף  
        X     בהתאם לצורך 

שמשיות  
 חוף

שמשיות  
  - חוף

 כללי

עובד  
 מוסמך 

בדוק קירוי השמשיות   
לנזקים, תקן לפי  
     X        הוראות היצרן 

שמשיות  
 חוף

שמשיות  
  –חוף 

כפות  
 תמרים

עובד  
 מוסמך 

בדוק חיפוי השמשיות  
לפטריות ומזיקים,  
רסס שכבה של מעכב,  
בנוכחות פטריה או נזק  
אחר, טפל בהתאם  
 X       להוראות היצרן 

אשפתוני אשפתונים
 ם

עובד  
 כללי

עיגון הפחים,   בדוק 
חזק או החלף בהתאם  
             X לצורך 

 אשפתונים

אשפתוני
 – ם

חיפויי 
 במבוק 

עובד  
 כללי

בדוק חיפויי הפחים,  
החלף בהתאם לצורך  
      X        ולפי הוראות היצרן 

קבועות  
 תברואיות 

מקלחות  
 פנים

איש  
 אחזקה 

נקה תאי מקלחות,  
חטא באמצעות חומר  

הוראות  התואם את 
יצרן לוחות החיפוי, נגב  
חלקי מתכת באמצעות  
             X מטלית 

קבועות  
 תברואיות 

מקלחות  
 פנים

איש  
 אחזקה 

בדוק תאי המקלחות  
לנזקים ו/או ונדליזם,  
החלף לוחות חיפוי  
       X במקרה הצורך 

קבועות  
 תברואיות 

אסלה  
תלויה  
 מחרס

איש  
 אחזקה 

נקה אסלות, חטא  
באמצעות חומר  
התואם את הוראות  
יצרן לוחות החיפוי, נגב  
חלקי מתכת באמצעות  
             X  מטלית 
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

קבועות  
 תברואיות 

אסלה  
תלויה  
 מחרס

איש  
 אחזקה 

בדוק תאי שירותים  
לנזקים ו/או ונדליזם,  
החלף לוחות חיפוי  
             X  במקרה הצורך 

קבועות  
 תברואיות 

מערכות  
ברזים 
מפלדת  

חלד-אל  

איש  
 אחזקה 

נקה באמצעות מים  
וסבון, נגב עם מטלית  
             X רכה

מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
כושר  
 חיצוניים 

עובד  
 מוסמך 

בדיקה ויזואלית  
לאיתור נזקים  
מתפתחים ובעיות  
              X במתקן 

מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
כושר  
 חיצוניים 

עובד  
 מוסמך 

חיזוק מותחני המתקן  
לצורך ולפי  בהתאם 

               הוראות היצרן 
מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
כושר  
 חיצוניים 

עובד  
 מוסמך 

בדיקה בטיחות  
תקופתית לפי הוראות  
               היצרן 

מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
כושר  
 חיצוניים 

עובד  
נהל קלסר מעקב   מוסמך 

               בדיקות תקופתיות 

מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
 משחק 

עובד  
 מוסמך 

בדיקה ויזואלית  
לאיתור נזקים  
מתפתחים ובעיות  
           X X במתקן 

מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
 משחק 

עובד  
 מוסמך 

חיזוק מותחני המתקן  
בהתאם לצורך ולפי  
     X        הוראות היצרן 

מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
 משחק 

עובד  
 מוסמך 

בדיקה בטיחות  
הוראות  תקופתית לפי 

 X X          היצרן והוראות החוק 
מתקני  
משחק  
 וכושר 

מתקני  
 משחק 

עובד  
נהל קלסר מעקב   מוסמך 

 X             בדיקות תקופתיות 

 מערכות עץ 

מצללות  
וגדרות  
עשויות  
סנדות  
אקליפטו

ס לחיפוי  
 גדרות 

איש  
נקה באמצעות מים   אחזקה 

ומטלית רכה/מטאטא  
             X רך בלבד 

 מערכות עץ 

מצללות  
וגדרות  
עשויות  
סנדות  
אקליפטו

ס לחיפוי  
 גדרות 

איש  
 אחזקה 

שימון תקופתי לפי  
 X             הוראות היצרן 

איש   דק עץ  מערכות עץ 
 אחזקה 

אחת לחצי    בדוק ברגים
   X           שנה בתקופת האביב 

איש   דק עץ  מערכות עץ 
 אחזקה 

שימון תקופתי לפי  
   X           הוראות היצרן 

איש   דק עץ  מערכות עץ 
 אחזקה 

נקה באמצעות מטאטא  
             X רך בלבד 

איש   דק עץ  מערכות עץ 
 אחזקה 

שימון תקופתי לפי  
 X             הוראות היצרן 

חיפויים 
 וריצוף

אבן  
קאוואלה  
 יוונית

איש  
 אחזקה 

בדוק תקינות האבן  
והחלף לפי הוראות  
     X         היצרן 

חיפויים 
 וריצוף

אבן  
קאוואלה  
 יוונית

איש  
 אחזקה 

שטיפה ממוכנת רגילה,  
להסרת כתמים  
קשים/מסטיקים/חומר 

ים יש להשתמש  
             Xבתמיסת מי מלח ולחץ  
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

. יש להשתמש  מים
 בסיבי סילקון למברשת 

חיפויים 
 וריצוף

אבן  
נגישה  
מסוג  
גרניט/בז 
 לת

איש  
 אחזקה 

בדוק תקינות האבן  
תכוף והחלף  באופן 

בעת הצורך לפי  
      X  הוראות היצרן 

חיפויים 
 וריצוף

אבן  
ראסטיק 
 גרין

איש  
 אחזקה 

שטיפה ממוכנת רגילה,  
להסרת כתמים  
קשים/מסטיקים/חומר 

ים יש להשתמש  
בתמיסת מי מלח ולחץ  
             X מים 

חיפויים 
 וריצוף

אבן  
ראסטיק 
 גרין

איש  
 אחזקה 

בדוק תקינות האבן  
לפי הוראות  והחלף 

 היצרן 

        X     

חיפויים 
איש   מישקים  וריצוף

 אחזקה 

בדוק מישקי אריחים  
מתאים  ומלא בחומר ה 

  2378לדרישות ת”י 
  1872לאבן טבעית ות”י 

,  לאבן מלאכותית
ובהתאם להוראות  
          X    היצרן 

איש   ערוגות  ערוגות אבן 
 אחזקה 

בדוק יציבות הערוגות  
בול עץ   באמצעות 

ס"מ   15-10בקוטר 
בחוזקה בקיר  דפיקה  

בצורה  בכמה מקומות 
וודא כי  לו אקראית 

הקיר יציב וחזק, ללא  
. תזוזות   

שליפה  יש לבצע בדיקת 
מקומית באופן ידני  

את  ובעזרת כף בנאים 
 האבנים  

באם יש ממצאים,  
נדרש להגביר את  
הדחיפות ואת הצפיפות  

קה של הבדי       X  

 מיזוג

 הוראות 
 אחזקה 

עבור  
מזגן  
 מפוצל 

        סעיפי האחזקה  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

בדוק טמפרטורת אויר  
.........,  ℃ בכניסה 

.........   ℃ביציאה  
  ההפרש חשב., מהמזגן

(℃  12.)  

     X  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

בדוק מכלולי המכונה:  
העיבוי  המדחס, מפוח 

ומפוח המפזר לרעשים,  
רעידות וחלקים  
 משוחררים. 

     X  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

בדוק ניקיון יציאת  
 ניקוז המים.

     X  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

בדוק מסנן אויר  
ומסגרות, החלף או  
 נקה. 

     X  
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

בדוק אביזרי פיקוד,  
תרמוסטט, כפתורי  
הפעלה מעבר חמום  
 סידור.

     X  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

בדוק מגן השהיה  
 למדחס ובדוק בידוד.

     X  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

בצע תכולת בדיקה  
תלת שנתית חודשית  
לפני כל עונה )חורף,  
 קיץ(

     X  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

הסוללה  בדוק ניקיון 
וניקוז בריכת המים,  
 ישר צלעות המאייד. 

     X  

מזגן   מיזוג
 מפוצל 

עובד  
 כללי

נקה גרילים מלכלוך  
 ואבק. 

     X  

 מצלמות 

מערך  
האחזקה  
למערכת  
מצלמות  
במעגל  
 סגור

               סעיפי האחזקה   

מערכת   מצלמות 
 ההקלטה 

עובד  
 מוסמך 

בדוק את תקינות  
מערכת ההקלטה ע"י  

  36שחזור מקרי של 
 שעות אחורה 

    X 

  

      

מצלמות   מצלמות 
 נעות

עובד  
 מוסמך 

בצע   -מצלמות נעות 
בדיקה יזומה של הנעת  
המצלמות לכל  
הכיוונים וודא תנועה  
 חלקה 

    X 

  

      

מצלמות   מצלמות 
IR 

עובד  
 מוסמך 

IRמצלמות  בצע    - 
בדיקה בשעות החשיכה  
לתקינות פעולה של  
המצלמות או בצע  
שחזור של הלילה  
 הקודם 

    X 

  

      

 מצלמות 
מצלמות  
עם יכולת  
 אודיו

עובד  
 מוסמך 

בצע בדיקה של תקינות  
 X     שמיעה ו/או דיבור 

  
      

עובד   ניקיון מצלמות 
 מוסמך 

בצע ניקיון חיצוני של  
המצלמות מקורי  
 העכביש וחרקים 

    X 
  

      

עובד   הרשאות  מצלמות 
 מוסמך 

בדוק מול מנהל  
האבטחה/מוקד  
שקיימת טבלת רישום  
של בעלי הרשאה  
 לגישה למערכת 

    X 

  

      

אחזקת   בטון
        סעיפי האחזקה   בטון

משטחי   בטון
 בטון

עובד  
 מוסמך 

נקה בלחץ מים, הקפד  
לנקות את מישקי  
ההתפשטות  
וההתכווצות באופן  
 יסודי 

      X 

 בטון
משטחי  
עובד   בטון

 מוסמך 

צפה בסילר לאחר  
ניקיון הבטון לשיפור  
 עמידות הבטון 

      X 

 בטון

משטחי  
 בטון

 מהנדס 

  -ביקורת שנתית 
סקירה ויזאולית  
תקופתית לזיהוי נזקים  
ותיעוד על גבי תוכנית  
 לצורכי מעקב 

      X 
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

 בטון

משטחי  
 מהנדס  בטון

הכן דוח ביקורת  
המכיל התייחסות לכל  
הליקויים שנמצאו  
 בביקורת השנתית 

      X 

 פיתוח נופי 
אחזקת  
חצרות  
 חוץ

               סעיפי האחזקה   

 פיתוח נופי 

אחזקת  
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
 אחזקה 

בדיקת מצב גדרות  
ושערים, השלמה,  
תיקון צבע, שימון  
         X     וחיזוק 

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת מערכת ביוב,   אחזקה 

         X     נקוי והוצאת שורצים
אחזקת   פיתוח נופי 

שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת בורות שומן,   אחזקה 

רקב ופסיגה, שאיבה  
         X     וסילוק הפסולת 

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת צנרות ותעלות   אחזקה 

         X     ניקוז, ניקוי מעשבים
אחזקת   פיתוח נופי 

שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת שבילים   אחזקה 

ומדרכות, יישור חיזוק  
         X     והשלמה 

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת שוליים ודפנות   אחזקה 

         X     קרקע לקריסה וסחף 
אחזקת   פיתוח נופי 

שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת מצעי עפר   אחזקה 

         X     מהודקים 
אחזקת   פיתוח נופי 

שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת חניונים, סימנוי   אחזקה 

כבישים וחניות, ביצוע  
         X     תיקוני צבע 

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
בדיקת מייסעים   אחזקה 

וכבישים, תיקון  
         X     סדקים והתקלפויות 

 פיתוח נופי 
אחזקת  
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
 אחזקה 

קצץ צמחייה הגדלה  
בסדקים/פירים ורסס  
נגד עשבים באופן  
         X     שימנעו הפרעות לניקוז 

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
 אחזקה 

קצץ עשב יבש העלול  
         X     לגרום לשריפות 

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  

איש  
 אחזקה 

המנע מהשמדת צמחיה  
במקומות בהם עלול  
         X     להיווצר סחף קרקע 
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

מדרכות  
 וכו'

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
 אחזקה 

בדיקת מצב ציפוי  
וחיפויי חוץ ותיקון  
פוגות בקירות שיש  
         X     ואבן. 

אחזקת   פיתוח נופי 
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
 אחזקה 

וודא שחיבורי האבן  
אטומים בקירות מצופי  
פסיפס, וודא שהפסיפס  
         X     שלם 

כבישים  
 ואספלט

אחזקת  
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

איש  
נקה באמצעות מטאטא   אחזקה 

   X           מכני, לסילוק כל לכלוך 

כבישים  
 ואספלט

אחזקת  
שבילים, 
מסעות,  
מדרכות  
 וכו'

עובד  
 מוסמך 

לתיקון פגמים  
מקומיים בשכבת  
האספלט העליונה:  
   X           פרוק אספלט 

כבישים  
 ואספלט

כבישים  
ורחבות  
 אספלט

עובד  
 מוסמך 

שוליים לכבישים  
א. תיקון  ורחבות :     

חריצה רדודה  
והתפוררות: חרישת  
השטח הקיים, תוספת  
ב. תיקון מבנה  
השוליים)לכל עומקו(:  
חרישת השטח הקיים,  
תוספת מצע והידוק.  ג. 
תיקון שטחי סדיקה  
בשוליים: חרישה  
והידוק.  ד. תיקון  
חריצה עמוקה בקצה  
השוליים: מילוי ברסק  
   X           אבן. 

כבישים  
 ואספלט

כבישים  
ורחבות  
 אספלט

איש  
 אחזקה 

בדוק המצאות עיני  
חתול בכביש, תקינות  
והחזרת אור בשעות  
החשיכה. החלף לפי  
         X     הצורך 

כבישים  
 ואספלט

כבישים  
ורחבות  
 אספלט

עובד  
 מוסמך 

תיקוני סדקים  
בכבישים ורחבות:  
פתיחת הסדק, ניקוי  
   X           ומילוי.

 חוץ

אחזקת  
כבישים  
ורחבות  
מאספלט

  ,
שוליים, 
ניקוז, 
תמרור,  
 צבע. 

               סעיפי האחזקה   

 חוץ
ניקוי 
תעלות  
 ניקוז

איש  
 אחזקה 

ניקוי בדיקה וניקיון  
     x לכל עומק התעלה.

 

      

 חוץ
ניקוי 
תעלות  
 ניקוז

איש  
 אחזקה 

תקן בהתאם לנדרש  
     x ודא זרימה רציפה . 

 

      

 חוץ
ניקוי 
תעלות  
 ניקוז

איש  
 אחזקה 

במידה ונדרש נקה  
בעזרת לחץ מים .ודא  
מסלול זרימה חלק  
ונקי מעשביה  
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סוג 
 התשתית 

תאור  
 המערכת 

סוג 
 הטכנאי

חודשי   שבועי  יומי תאור העבודה   
דו  

 חודשי 
- תלת

ודשי ח  
חצי 
 שנתי שנתי

ומגורמים מעקבי  
 זרימה 

אחזקת   חוץ
 כבישים

עובד  
 מוסמך 

בצע סיור ועבור על  
מצב האספלט במידה  
ונדרש יש לתקן פגמים  
  .ודא שאין חריצה,

סדקים    התפוררות,
 ושוליים שלמים . 

          x   

 חוץ

אחזקת   
חוץ  
ותמרורי 
 ם

עובד  
 מוסמך 

בדיקת חניונים, סימוני  
כבישים וחניות. בצע  
תיקוני צבע בהתאם  
 לנדרש.

          x   

 חוץ

אחזקת   
חוץ  
ותמרורי 
 ם

עובד  
 מוסמך 

התאורה  בדוק את גופי 
  החיצוניים לשלמות, 

מערכת הפעלה ,מבנה  
ונראות תקן בהתאם  
 לצורך. 

          x   

 חוץ

אחזקת   
חוץ  
ותמרורי 
 ם

עובד  
 מוסמך 

בדוק מצב ציפוי חוץ  
  םהרלוונטיילמבנים  

 ותקן בהתאם לצורך . 
          x   

 חוץ

אחזקת   
חוץ  
ותמרורי 
 ם

עובד  
 מוסמך 

בצע סיור בכל  
כות  רהשבילים והמד

ודא שלמות ובמידה  
ונדרש תקן בהתאם  
 לצורך. 

          x   

 חוץ

אחזקת   
חוץ  
ותמרורי 
 ם

עובד  
 מוסמך 

בדוק גדרות ושערים,  
תפעול תקין   לשלמות,

,צבע ובצע תיקון  
 בהתאם לצורך. 

  x       

  

  

בדיקות  
רגולטיביו
 ת

בדיקות  
עפ"י  
 חוק 

               סעיפי האחזקה   

בדיקת  
 אינטגרציה 

אישורים  
טו סטטו

 ריים 

עובד  
 מוסמך 

בדיקת    ביצוע 
לצורך   אינטגרציה 
קבלת רישוי עסק שנתי  
כולל    הכיבוי  מרשות 
על   וחתימה  הפקה 
הנדרשים   האישורים 
 מרשות הכיבוי. 

          x 

  
אישורים  

ריי טוסטטו
 ם

אישורים  
טו סטטו

 ריים 

עובד  
 מוסמך 

השתתפות בבדיקות  
וסיורים של רשות  
 הכיבוי ויועץ הבטיחות 

          x 
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 אחזקת שטחי הגינון  –מוסף ב'  .17

 כללי  .17.1

בפרויקט קיימים שטחי גינון בהם נדרש לבצע תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון.  שירותי  

 אחזקת הגינון יבוצעו בהתאם למפורט במוסף זה.

 אחריות הקבלן  .17.2

, הכוללים: שטחים מגוננים, שטחים פתוחים,  בפרויקטהקבלן יטפל בכל השטחים הנכללים  

שטחי בור, שבילי הליכה, שטחים הצמודים לגדרות ושבילי עפר )להלן כולם יחד: "שטחי  

ויהיה אחראי למצבם השוטף בכל תקופת   הקבלן  יבצע את כלל הפעולות    .הבדקגינון"(, 

 הנדרשות, כך ש:  

סימנ  .17.2.1 ללא  ומטופח,  מעולה  במצב  יהיו  הגינון  או מחלה,  כל שטחי  יובש  עקה,  י 

 כיסוי השטח יהיה בהתאם. 

ותנאי   .17.2.2 השיח  או  העץ  לסוג  בהתאם  ומעוצבים  גזומים  מלבלבים,  יהיו  העצים 

 השטח ובטיחות הסביבה. 

 עצים ושיחים להם נדרש תמיכה יתמכו.  .17.2.3

ועשבים   .17.2.4 רצויה  לא  צמחייה  למניעת  הנדרשות  הפעולות  כלל  את  יבצע  הקבלן 

 שוטים.  

וי השטח יהיה בהתאם לסוג הצמחייה ולתנאי השטח  הקבלן אחראי לכך שכיס .17.2.5

 וללא עשבייה ו/או צמחייה לא רצויה, בכל עת. 

הקבלן אחראי על כל מערכות ההשקיה במתחמים. הקבלן יבצע את כלל הפעולות   .17.2.6

הנדרשות לתפעול שוטף ואחזקה של כל מערכות ההשקיה מכל מין וסוג )לרבות  

יפעלו ויהיו תקינות בכל עת, לרבות  ידניות וממוחשבות( בשטח המתחמים, כך ש

בראשי מערכת ממוחשבים בחוף אום רשרש ובחוף ממן   תקינות בקרי ההשקיה.

המשקים ערוגות קיימות שאינן בתחום בפרויקט זה, במקרה של תקלה בראש  

במערכת ו/או במחשב ההשקיה על כל חלקיו באחריות הקבלן לתקן את התקלה  

 מיידית 

לוח    השקיה .17.2.7 פי  על  הקבלן  תבוצע  מים.  בזבוז  למניעת  מראש,  שתוכנן  זמנים 

 אחראי לניטור מערכות ההשקיה, לאיתור נזילות מים ולתיקונם. 

הקבלן יהיה אחראי לבצע תכנון מלא של עבודות הגינון, תפעול וביצוע הנדרש על   .17.2.8

 מנת שהגינות והשטחים במתחמים השונים יהיו במצב תקין בכל עת. 

ינון הנדרשות, בהתאם להוראות סעיף  זה, בכל  הקבלן  יבצע את כל עבודות הג .17.2.9

 שטחי הגינון במתחמים. 

הקבלן  יספק את כל הצמחים הדרושים למילוי מקום צמחיה עונתית ורב שנתית   .17.2.10

בין שההחלפה/המילוי/ההשלמה נדרשים עקב חילופי העונות, דילול הצמחייה,  

בה אחרת  מחלות ומזיקים, מראה לא אסתטי, נבילה מלאה או חלקית או כל סי

הגורמת למראה לא שלם ומלא של החלקה הנטועה. ההחלפה/המילוי/ההשלמה  

הזהים בצמחים  לטיני(,  יבוצעו  שם  )חשוב  שנדרש    במין  לצמחייה  בגודלם 

. במידה ולא ניתן להשיג מיידית יפנה הקבלן למפקח לקבלת הנחיות  להחליפה

 . בנושא
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ואיכותית של כל    הקבלן  יספק את כל החומרים הדרושים לאחזקה מקצועית  .17.2.11

שטחי הגינון לרבות חומרי זיבול, אדמה חקלאית נקייה, חומרי הדברה לצמחיה  

השימוש בחומרים כימקלים מכל סוג    פראית וחומרים להדברת מחלות ומזיקים.

חל איסור לשימוש בביצוע שוטף. השימוש בחומרים כימיקלים יבוצע רק עפ"י  

 הוראות המפקח ומכתב נלווה.

את כל החלקים והאביזרים הדרושים לאחזקה מקצועית ואיכותית  הקבלן יספק   .17.2.12

של שטחי הגינון, לרבות תמוכות לעצים צעירים, חלקי חילוף לרשתות השקיה  

החומרים   יתר  וכל  ברשתות  ונזילות  פגמים  לתיקון  חלקים  בקרה,  ולראשי 

 והמוצרים הדרושים לאחזקה.

עבודה מכניים, כלי עבודה    הקבלן  יספק את כל כלי העבודה הנדרשים לרבות כלי .17.2.13

ידניים, משאיות ובמות הרמה כנדרש לעבודה בגובה, הובלות ופינויים וכל אמצעי  

 הנדרש לביצוע העבודה לרבות מכסחות דשא ממונעות ורכובות. 

ובכל   .17.2.14 קבוע  באופן  הגינון במתחמים   בכל שטחי  לבצע אחזקה  הקבלן  אחראי 

 עונות השנה. 

 אמנת שירות  .17.3

שגיאה! מקור   השירות כמפורט בסעיף  לרמתהקבלן יבצע תיקון תקלות בהתאם   .17.3.1

 . במפרט ההפניה לא נמצא.

 תכנון תוכנית הניהול  .17.3.2

על .17.3.2.1 הגינון  מערך  את  יפעיל  תקופתיות,  -הקבלן   עבודה  תכניות  פי 

 . המזמיןשיאושרו מראש על ידי  

תכניות העבודה יתוכננו בהתאמה לתוכנית הניהול הכללית )ברמה   .17.3.2.2

 השנתית והחודשית(, כאמור במפרט זה. 

תכניות העבודה יתוכננו, כך שלא יפריעו לפעילות השוטפת ולזמינות   .17.3.2.3

 המתקנים במתחמים . 

וכנית הניהול תכלול את כלל עבודות האחזקה הנדרשות, לרבות  ת .17.3.2.4

 עבודות הגיזום, הניקיון, ניקיון הדרכים ואיסוף הפסולת. 

הקבלן  יתכנן ויבצע את כלל הפעולות הנדרשות לאחזקת ולניקיון   .17.3.2.5

 שטחי הגינון בהתאם לעונות השנה ובהתאם לסוגי הצמחייה. 

נוף/אגרונום   .17.3.2.6 אדריכל  באמצעות  הניהול  תוכנית  את  יבנה  הקבלן 

 . ע"י המזמיןויועץ גינון מאושר 

 תחזוקת הגינון פעולות  .17.4

 בהתאמה לדרישות מפרט זה.   התחזוקההקבלן יבנה את תוכנית  .17.4.1

 הנחיות נוספות ופרטניות לפעולות שיבצע הקבלן מפורטות בסעיף זה להלן.  .17.4.2

 אינטנסיבי   .17.4.3

 בעצים בשטחים מגוננים מושקים. טיפול בשיחים, טיפול .17.4.3.1

 אקסטנסיבי   .17.4.4

 . טיפול בשטחים, אשר אינם מושקים לא מגוננים כגון: טיפול בעצים .17.4.4.1

 תיעוד  .17.5
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 ובנוסף:  14תיק מתקן בהתאם להנחיות בסעיף  הקבלן יכין .17.5.1

, באופן שיאפשר  שיורה לו המזמיןצילומים קרקעיים: צילומים של כל הפרטים   .17.5.2

 זיהוי פרטני שלהם ושל מיקומם על ציר הזמן, בהתאם לדרישת המפקח. 

לרבות:   .17.5.3 וההשקיה  הגינון  עבודות  בדבר  מקיף  קוטרי    מידע  הצנרת,  תוואי 

צנרת,   הטמנת  עומק  וכבלים,  צנרת  חתכי  ומיקום  הצינורות,  פירוט  וכבלים, 

- מים וראשי-שרוולים, פירוט ומיקום האבזרים בשטח, פירוט ומיקום, מקורות

הפעלה ובקרת השקיה, פירוט ומיקום חציות  -השקיה, פירוט ומיקום מרכזיות

פירוט   ותקשורת,  חשמל  מים,  לאספקת  מקורות  ומיקום  פירוט  הכבישים, 

תקשורת מחשבים, כבלי פיקוד  חשמל, כולל מהלך צנרת חשמל,  -ומיקום נקודות

 וציוד אלחוטי. 

 כ"א .17.6

הקבלן יפעיל כ"א קבוע במתחם המכיר את הפרויקט וקיבל הנחיות מקצועיות   .17.6.1

 לטיפול ותחזוקת הגינון. 

 .כל החלפת כ"א דורשת תהליך הדרכה והסמכה של העובדים .17.6.2

 הנחיות כלליות  .17.7

מ .17.7.1 ולהזהירו  הבטיחות  הוראות  בדבר  חדש  עובד  כל  להדריך  הקבלן   פני  על 

 . הסיכונים הקיימים בעבודה

יש לוודא שהעובד מבין את ההוראות ולהחתים את העובד על ופס קבלת הוראות   .17.7.2

 בטיחות 

בכל   .17.7.3 ינקוט  ישגיח  הבטיחות,  הוראות  כל  ע"פ  נוהגים  שהעובדים  יוודא  הקבלן 

וכנדרש,   מתאים  תקין,  אישי  מגן  בציוד  משתמש  שהעובד  לוודא  האמצעים 

ציוד מגן אישי" יש לדאוג שכלי העבודה והציוד    –בהתאם ל"הוראות בטיחות  

מותאמים לייעודם ושהם במצב תקין. נתגלה בציוד פגם או נזק, ידאג  הקבלן  

 לאספקה מידית של ציוד חלופי תקין לעובד.  

 טיחות.  ב באחריות מנהל העבודה להודיע מידית לנציג הרשות  על כל מפגע  .17.7.4

חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים  ביגוד וציוד מגן: נעלי בטיחות בעבודה,   .17.7.5

ארוכים, אם העובד חשוף לקרני השמש עליו לחבוש כובע מצחייה ולמרוח משחת  

 .(אין הוראה זו באה לגרוע מכל הוראה אחרת)מגן על העור. 

 בעבודות כיסוח הרכב משקפי מגן או מסיכת פנים.   .17.7.6

סדת מגן, משקפי  קבעבודות כריתה, גיזום או ניסור של עצים או ענפים יש לחבוש   .17.7.7

   מגן או מסיכת פנים ולבשת כפפות מתאימות.

  - אין לבצע עבודות גינון לרבות גיזום עצים וכל עבודה אחרת, במרחק הקטן מ .17.7.8

 מ' מקווי חשמל. במקרה הצורך יש להזמין ניתוק הזרם מחברת החשמל.   3.25

ה בכביש, אי תנועה או בשוליהם יש ללבוש ביגוד מחזיר אור, להציב  בעת עבוד  .17.7.9

המקום   לתנאי  בהתאם  מהבהבים  ,פנסים  מחסומים  תמרורים,  קונוסים, 

 הוראות הבטיחות של העירייה. והתנועה בדרך מסביב לאזור העבודה כולו, ע"פ 

 בעבודות ריסוס יש ללבוש מסיכת נשימה וכפפות מתאימות ומשקפי מגן.   .17.7.10
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הפעלת כלי עבודה מכניים, לרבות חרמש מוטורי, טרקטורון, מגזמת, מסור  בעת  .17.7.11

שרשרת ומרסס מוטורי, יש להשתמש גם באטמים או מגיני אוזניים למניעת נזקי  

 רעש. 

 

 עבודה עם כלי גינון ממונעים  .17.8

כלי גינון ממונעים יופעלו אך ורק ע"י אנשים מיומנים  ויתוחזקו עפ"י הוראות   .17.8.1

 היצרן.  

הדלק במקום מוצל ומאוורר, מילוי הדלק בכלי הגינון יבוצע במקום    יש לאחסן .17.8.2

אם נשפך דלק באזור העבודה  אין להפעיל     מאוורר,  אין לעשן בזמן מילוי הדלק,  

שהדלק   עד  מהצתה  ולהימנע  אזור  מאותו  הכלי  את  להרחיק  יש  המנוע,  את 

 יתאדה באזור הסכנה.  

לבצע  שינויים בכלים או לבטל מכלול  הפעלת כלי הגינון תיעשה בשטח פתוח,  אין   .17.8.3

בטיחות, אין להשתמש באביזרים מאולתרים שאינם נושאים תקן בטיחות ,אין  

להסיר מגינים, יש לוודא הימצאות כל המגינים ומיקומם של התקנים למניעת  

 העפת עצמים.  

 יש להרחיק עוברים ושבים ממקום העבודה  למניעת פגיעה.  .17.8.4

בטרם העברת כלי ממקום למקום יש לכבותו ולכסות את השיניים שלו במיגון   .17.8.5

 מתאים.  

אין להשאיר כלי גינון לא השגחה, אין להפעיל את הכלים אם העובד עייף, תחת   .17.8.6

 השפעת תרופות, אלכוהול או חולה.  

 עצים   גיזום וכריתת  -הוראות בטיחות  .17.9

לרבות כריתה, חיתוך, הרמת נוף דילול ועיצוב    –  הוראות בטיחות אלו: "גיזום" .17.9.1

   עבודה בגובה." –עצים, יש לנהוג עפ"י כל "הוראות הבטיחות 

ציוד מגן לגוזם: נעלי בטיחות, כפפות, אוזניות מגן, משקפי מגן או מגן פנים, בגדי   .17.9.2

והדוקים ,אפוד זוהר, קסדת מגן, חבל תקין ושלם המסוגל לשאת  עבודה ארוכים  

 טון.   3-2עומס של  

בגובה   .17.9.3 גיזום שלא  בעלי  (  'מ  3עד  )עבודת  עובדים מיומנים  ע"י  ורק  תתבצע אך 

או נציג  \יבלו הדרכה מתאימה ואושרו ע"י המפקח וניסיון מוכח ומספק אשר ק 

 הרשות.  

טיפול   .17.9.4 גגות,  הרמה,  במות  סלים,  סולמות,  על  עבודה  לרבות  בגובה,  עבודה  כל 

משרד   של  הסמכה  תעודת  בעל  שהינו  עובד  ע"י  רק  תבוצע  וגיזומם,  בעצים 

החקלאות כגוזם מומחה ושעבר הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה  

ובעל תעודה הסמכה תקפה של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב    ( 2007ז  התשס")

 ב' לפחות.  

אלא ע"י עובדים שעברו הכשרה ובעלי תעודת גוזם בכפוף לאישור על הדרכת    .17.9.5

   (.עבודה בגובה)עובד כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה 

עבודות גיזום יתואמו בהתאם לצורך עם הרשויות הרלבנטיות: משטרת ישראל,   .17.9.6

 ת החשמל, בזק והיחידות הנוגעות לעבודה ברשות.  חבר
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שוטרים   .17.9.7 הצבת  אזור,  סגירת  ע"י  ורק  אך  יעשו  וממושכים  מורכבים  גיזומים 

 להכוונת תנועה וניתוק זרם החשמל.  

במידה ולצורך ביצוע הגיזום יהיה נדרש שימוש  בעגלת חץ. תשלום בגין עגלת   .17.9.8

 החץ יהיה ע"ח המזמין.  

 גוזמים על עץ אחד בו זמנית.   אין להתיר עבודה של שני .17.9.9

עבודת גיזום בגובה תעשה ע"י סל הרמה, ובאין הדבר מעשי העובד בגובה יאבטח   .17.9.10

עובד   ליפול  עלול  בו  מצב  בכל  איתנה.  עיגון  לנקודת  בטיחות  רתמת  ע"י  עצמו 

 מטרים יש לנקוט באמצעים למניעת נפילתו.   2מגובה העולה על 

יש להניח את הסולם כך שיבלוט מעבר  מומלץ לא להשתמש בסולמות מתקפלים.   .17.9.11

לענף שהוא מונח. יש לייצב את רגלי הסולם ולקשור אותו לענף שעליו הוא נשען.  

 שימוש בסולמות יעשה אך ורק בסולמות תקינים ותקניים. 

בכל מקום כריתה יש לדאוג שתימצא עזרה ראשונה ואמצעי קשר למקרה של   .17.9.12

 פגיעה.  

רוחות, סופת  )שומים או בתנאי מזג אויר סוער  אין לבצע עבודות גיזום בימים ג .17.9.13

 .   (ברקים

 אין להשאיר ענפי עצים חצי כרותים למשך הלילה או ללא השגחה.   .17.9.14

לפני הגיזום יש לחסום את השטח ולהציב שלטי אזהרה, קונוסים וכד ', לסרוק   .17.9.15

את אזור העבודה מכל הכיוונים, לדון על אופן פעולת הגיזום על פי כללי מקצוע  

 עבודה בדרכים".    –מקובלים ולנהוג ע"פ כל "הוראות הבטיחות 

לאזור   .17.9.16 אותם  ולהרחיק  באזור  האנשים  להזהיר  יש  עץ  שכורתים  בטוח  לפני 

 למרחק של פעמיים גובה העץ לפחות.  

 הגיזום אופן פעולת  .17.10

הגיזום יעשה ע"י גוזם מומחה שאושר ע"י המפקח )בעל תעודה אישית של גוזם   .17.10.1

מומחה מטעם משרד החקלאות(. כל ביצוע פעולות הגיזום המפורטות בהמשך  

 יבוצעו בהתאם להנחיות מדויקות בשטח בתאום מראש עם המפקח. 

היעזר בחבלים, טריזים לפי הצורך לשליטה  )את כיוון נפילת העץ    יש לתכנן מראש .17.10.2

. יש לבחור את כיוון הנפילה  (על נפילה שכיוונה שונה מהנטייה הטבעית של העץ

משקלו,   גובהו,  העץ,  נטיית  הרוח,  כיוון  בשטח,  אובייקטים  למיקום  בהתאם 

 חוזקו וצורתו.  

ובה או ענפים שבורים או  לפני שמתחילים בכריתת עץ יש לאתר ענפים מתים בג .17.10.3

תלויים על בלימה יש לוודא שאין קווי חשמל בקרבת העצים או מקום העבודה.  

 במידת הצורך יש לבקש הפסקת זרם מאת חברת החשמל. 

 לפני פעולת הגיזום, יש לנקות את שטח העבודה מסביב לעץ.   .17.10.4

מטרים לפחות ממקום הגיזום יש לפנות כלי רכב, מכשולים   10ברדיוס סביר של  .17.10.5

 ולוודא באופן מוחלט כי אין נפש חיה באזור.  

אם נדרש לטפס על העץ ,יש לעשות זאת ללא משור ולדאוג לאבטח את הגוזם  ב .17.10.6

בכל עת, את המשור ניתן לעלות לאחר הטיפוס באמצעות חבל. יש לקשור את  

, כאשר המשור אינו חותך המפסק יועבר  הכלים בחבל על העץ למניעת נפילתם

 למצב ניוטרל.  
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 בעת הגיזום יש להפסיק את עבודת הגיזום כאשר נשקפת סכנה.    .17.10.7

הצוות .17.10.8 ראש  בהתאם  /על  הנעשה  על  ולפקח  להנחות  להשגיח,  העבודה  מנהל 

 להוראות הבטיחות.  

 אין לעמוד עם הגב או מתחת לענף הנגזם וכן לאורך מסלול נפילתו האפשרי.   .17.10.9

מטר לפחות, לכבות    7.5הגזע מתחיל לנטות יש להתרחק מהעץ למרחק של    כאשר .17.10.10

 המשור ולהניח אותו על הקרקע. 

 יש לבצע חתך חלק ככל שניתן פצעים  גדולים יימרחו במשחת גיזום.   .17.10.11

, לפני ביצוע כל חתך  (החיתוך)יש לעבוד כאשר ראש הגוזם  מעל מקום הגיזום   .17.10.12

 ום פנוי לנפילת העץ. ולוודא מק,  יש לחשב היכן ייפול הענף

.  (שלא יתגלגל בו)כאשר עובדים במורד יש להפיל את העץ הכרות לכיוון המורד   .17.10.13

פגיעה   למנוע  כדי  במורד  יתגלגלו  לא  מהגזע  שחלקים  להבטיח  יש  במדרון 

 באנשים.  

בעבודה ללא  )העובד למעלה יוריד את הציוד באמצעות חבל ואח"כ ירד בעצמו   .17.10.14

   (.סל הרמה

מנהל העבודה יוודא אישית שלא נותרו כלים, מכשולים או ענפים  /ראש הצוות  .17.10.15

 הנוטים ליפול באזור.  

אסור להשאיר ציוד, כלים, ענפים או שאריות גיזום באזורי מעבר או נתיבי תנועה   .17.10.16

 ור.  אשר יסכנו את הציב

 הנחיות כלליות לאחזקת הגן  .17.11

   חוקים ותקנות עבודה .17.11.1

והכללים   .17.11.1.1 הצווים  תקנות,  החוקים,  הוראות  כל  אחר  ימלא  הקבלן 

שנקבעו ע"י הרשויות בקשר לביצוע העבודה ובטיחות בביצוע העבודות,  

בביצוע   החשמל  חברת  של  עבודה  ותקנות  לעת  מעת  עדכונים  לרבות 

 עבודות ליד רשת החשמל:  

הגנ .17.11.1.1.1 הצומח  תקנות  תכשירים )ת  של  ומכירה  יבוא  הסדר 

    1994, התשנ"ה (כימיים

 –, התשל"ז  (קיום הוראות תווית אריזה)תקנות הגנת הצומח   .17.11.1.1.2

1977   

הצומח   .17.11.1.1.3 הגנת  עשבים)תקנות  בקוטלי  התשכ"ט(שימוש   ,– 

1969   

העם   .17.11.1.1.4 בריאות  חוזרת) תקנות  זרימה  מונע  מכשיר  , (התקנת 

   1992  –התשנ"ב 

העם   .17.11.1.1.5 בריאות  האורן    1940תקנות  תהלוכן  הדברת  ו'  חלק 

   (טוואי התהלוכה)

העם   .17.11.1.1.6 בריאות  במערכת (תקנות  דישון  מיתקן  קיום  איסור 

   1987  –, התשמ"ז )מים

היערות   .17.11.1.1.7 מוגנים)צו  אילנות  על  התשנ"ז  (הכרזה   ,–  2009 

,1997   

    2414ק.ת. 1964עובדים בחומרי הדברה תשכ"ד  .17.11.1.1.8
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המשרד לאיכות  )   1993  -שנ"ג  חוק החומרים המסוכנים הת .17.11.1.1.9

 הסביבה(  

בעבודה   .17.11.1.1.10 הבטיחות  בחומרים )תקנות  עבודה  איסור 

   1984 –התשמ"ה (, מסרטנים מסוימים

 . 2007 –, התשס"ז (עבודה בגובה) תקנות הבטיחות בעבודה .17.11.1.1.11

 הנחיות השימוש בכימיקלים  .17.12

 שימוש בכימיכליים מכל סוג שהוא יבוצעו עפ"י הנחיית הרט"ג.   .17.12.1

בכל מקרה של הדברת עשבים ו/או פגעים באמצעים כימיים יש להקפיד על   .17.12.2

 הכללים הבאים:  

למכירה   .17.12.3 המורשים  הדברה  בתכשירי  רק  יעשה  כימיים  בחומרים  השימוש 

 בישראל לעבודה בגן הנוי על פי האגף להגנת הצומח.  

אחסון קוטלי העשבים במחסן מיוחד וסגור, הרחק ממזונות אדם ובעלי חיים   .17.12.4

לחוק   בכפוף  האריזות,  שלמות  על  שמירה  תוך  אחרים  הדברה  ותכשירי 

 .  1993החומרים המסוכנים התשנ"ג 

להוראות   .17.12.5 ולנהוג בהתאם  היטב את תווית האריזה  לקרוא  יש  לפני השימוש 

 .  השימוש ואמצעי הזהירות המפורטים בתווית

בהתאם    -יש לדייק בכיול המרסס ובחישוב כמות התכשיר הדרושה לכל מרסס   .17.12.6

 לכיול.  

בעת הטיפול בקוטלי עשבים, יש להימנע מלרסס באזור מערכת השורשים של   .17.12.7

לכך המלצה  )   צמחים תרבותיים יש  שלגביהם  וצמחים  עשבים  קוטלי  למעט 

י(מפורשת לנטיעה  או  לשתילה  המיועדים  בשטחים  לטיפול  בקשר  לקבל  .  ש 

 אישור מהמפקח.  

לב:   .17.12.8 שים  שחוקים.  ובלתי  תקינים  פומיות  בנחירי  תמיד  לרסס  להקפיד  יש 

ועלול   הפומיות,  נחירי  של  מהירה  שחיקה  גורם  רחיפות  באבקות  הריסוס 

קוטל   כמות  ושל  הפומית  תפוקת  של  ניכרת  להגדלה  קצר  זמן  תוך  לגרום 

 העשבים הניתנת, ולפיזור בלתי אחיד של התרסיס.  

 פסול לשימוש.   -לעומת תפוקת נחיר חדש   %10   -ר שתפוקתו גדלה בנחי .17.12.9

 יש להימנע מלרסס בעת משב רוח.   .17.12.10

 יש להימנע מזיהום מקורות מים.  .17.12.11

 אין לרסס קוטלי עשבים במרסס מפוח.   .17.12.12

ובקפדנות   .17.12.13 מיד  לשטוף  יש  עשבים  בקוטלי  ריסוס  כל  אלאחר  על  המרסס  ת 

 חלקיו ואביזריו במים  בתוספת דטרגנט.  

כמפורט בתווית האריזה. אין להשתמש    -שמיד את כלי האריזה הריקים  יש לה .17.12.14

 בהם עבור שום מטרה אחרת .

בזמן הפריחה אין לרסס בקוטלי חרקים. אם מוכרחים לרסס, יש לעשות זאת   .17.12.15

 בשעות ערב והלילה כדי להקטין פגיעה אפשרית בדבורים. 

 .  1978כל ההנחיות לעיל בכפוף לתקנות הגנת הצומח התשל"ח   .17.12.16

 ניקיון   .17.13
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בבוקר יבצעו עובדי הקבלן ניקיון וסריקה של לכלוך    10:00מידי יום עד לשעה   .17.13.1

"ניקיון לבן" (לרבות ניירת, צואת בע"ח ,שקיות, זכוכית, אבנים). ניקיון  \עיקרי

פי   על  האחזקה  עבודות  ביצוע  בעת  יבוצע  האחזקה  בשטחי  והיקפי  יסודי 

 מסלול העבודה.  

 "איסור הפעלת מפוחי עלים".    13-11לתקנות   עבודות הניקיון יבוצעו בכפוף .17.13.2

 פינוי פסולת וגזם  .17.14

לנקודת   .17.14.1 עבודה  יום  כל  בסיום  מהשטח  והגזם  הפסולת  לפינוי  אחראי  הקבלן 

   'איסוף גזם' סמוכה לאתר. הפינוי יהיה על ידי הרשות.

 במידה וקיימת פסולת גזם המפריעה לפעילות המתחם, יש לפנותה באופן מיידי  .17.14.2

 פס הפרדה   .17.15

מ' מסביב לכל    2כל שטח גינון שיתוחזק על ידי הקבלן יכלול פס הפרדה ברוחב   .17.15.1

, פס זה ישמר לכל אורך  (פרט למקרים בהם השטח צמוד לשטח פרטי)השטח  

 תקופת העבודה נקי מעשביה ומפסולת. 

 

  

 טיפול בצמחייה סביב גדרות   .17.16

ויבצע עקירת    חופיםההקבלן יהיה אחראי לבצע ניטור תלת חודשי, סביב גדרות   .17.16.1

הגדר   על  לצמוח  העלולה  מצמחייה,  נקי  הגדר  קו  על  ושמירה  צומחים  מיני 

 ולהפריע לאבטחת המתחמים.

 

 הטיפול בשיחים   .17.17

השיחים .17.17.1 סוגי  לכל  מתייחס  זה  בגן  /פרק  וכו'      . (רדיםולמעט  (עשבונים 

  טיפול בצמחיה ייחודית כגון: קקטוסים, סקולנטים, צמחי בר וכו', יבוצע עפ"י 

 הצורך ובהתאם להנחיות גורם מקצועי בנושא.  

 השקיה   .17.17.2

 בועה.  קהשקיית השיחים תעשה על ידי  מערכת טפטוף   .17.17.2.1

ביניהם    -ים  צעיר   םחייש .17.17.2.2 סגירת המרווחים  עד להתבססות השיחים 

יש להשקות באופן סדיר החל מאביב עד סוף הקיץ, מרווח  (  שנים  3עד גיל  )

פי   על  וכמות המים להשקיה תקבע  הצמח, האזור  האקלימי  ההשקיה 

 וסוג הקרקע. 

 עיבודי קרקע   .17.17.3

הינה למניעת ודיכוי עשבייה    יםצעיר   בשיחיםמטרת עיבודי הקרקע   .17.17.3.1

ולמים, לאוויר  הקרקע  ,לפתיחת  מניעת    חורפית  כבדות  ובקרקעות 

 הקרום העליון הנוצר בחורף על ידי גשמים.  

מאי, יולי, אוקטובר, נובמבר, ינואר, מרץ.    -העיבוד יבוצע בחודשים .17.17.3.2

 ובשיחיות בוגרות בחודשים אפריל מרץ ובהתאם להוראות המפקח.  

מת .17.17.3.3 מקלטרת,  באמצעות  יבוצע  טוריה,  חהעיבוד  קלשון,  ידנית,  חת 

 ס"מ.   10-8לעומק  
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לסלקה  במק .17.17.3.4 חייב  קבלן  העיבוד  בזמן  שהוצאה  עשבייה  של  רה 

 מהשטח.  

 העיבוד יעשה פעם בחודשיים בחורף ופעם חודשי האביב והקיץ.   .17.17.3.5

 בצמחים בשורשיהם.   הזמן העיבודים יש להימנע מהתקרבות ופגיעה .17.17.3.6

 העיבודים יעשו בצמחים צעירים עד לסגירת מרחק שבין הצמחים.   .17.17.3.7

לאחר גיזום שיח. במקרה זה יש    בשיחים מבוגרים יעשה העיבוד רק .17.17.3.8

גמר   בטוריה לאחר  או  בקלשון  עיבוד  פעם אחת  בין הצמחים  לעבד 

 הגיזום וסילוק הגזם.  

הקבלן אחראי למניעת כל נזק שהוא למערכת השקיה בזמן העיבודים   .17.17.3.9

 (. קיפול מערכת)

 הדברת עשבים   .17.17.4

 . בלבד  השימוש בחומרים להדברה מכל סוג שהוא יהיו הנחיית הרט"ג .17.17.4.1

לחלוטין   .17.17.4.2 נקיים  יהיו  למיניהם  השיחים  ששטחי  לכך  אחראי  הקבלן 

שנתית רב  או  שנתית  חד  העשבייה  מעשבייה  שנקיון  לב  תשומת   .

 בערוגות תתבצע בהתאם להנחיות המפקח המקצועי 

 

 םמונעי הצצת עשבי .17.17.5

הרט"ג    .17.17.5.1 בהנחיית  יהיו  שהוא  סוג  מכל  כימיים  בחומרים  השימוש 

 בלבד.

תשולב .17.17.5.2 עשבים  הצצת  של  הראשון    מניעה  הריסוס  מגע.  קוטלי  עם 

עד   בגובה  עשבים  והצצת  הגשמים  לאחר  דצמבר  בנובמבר    5יעשה 

 ס"מ.  

לקטילה ומניעה עשביה יעשה שימוש ב: "סימזין" + "טרבוטרקס"   .17.17.5.3

 או חומרים ש"ע.   (בהתאמה סמ"ק לדונם, 480גר + ' 100" )או "גול

כפי   .17.17.5.4 הריסוס  שחמקו.  עשבים  לרסס  יש  לפחות  לשבועיים  אחת 

שמומלץ לגבי השימוש בקוטלי מגע להלן או בתכשירי גלייפוסט כגון: 

 + שטח, או חומר ש"ע.   1אפ "% -ב"ראונד 

בהירים   .17.17.5.5 בימים  יעשה  הריסוס  אפריל   נובמבר  חודשים  במהלך 

 וחמימים ובהפוגות בין הגשמים. 

השימוש בחומרים כימיים מכל סוג שהוא יהיו בהנחיית    -  קטילת רב שנתיים .17.17.6

 הרט"ג בלבד 

עשבים רב שנתיים יטופלו בחומרים סיסטמיים. הריסוס יעשה על גבי   .17.17.6.1

ל אחת  הצורך  במידת  יעשה  הריסוס  עשבים.  של  פעילה    3  -עלווה 

מ החל  ל  1  -שבועות,  ועד  הבוקר    15  -באפריל  בשעות  באוקטובר, 

 המוקדמות וללא רוח.  

משולב ב"אלבר    %5 - %2.5   אפ"-הריסוס יעשה בחומרים כגון: "ראונד .17.17.6.2

או חומר ש"ע להדברת גומא הפקעים    25. %0   או "גול"  %0.5  "רסופ

. יש להשתמש בשילוב עם "אלבר סופר" או ש"ע. שימוש  "("סעידה )

 ה ועונות השנה. יב"בסטה" ש"ע ,ייעשה על פי סוגי העשבי 
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עשביה מודברת ויבשה ניכרת לעין, יש לסלק באמצעים מוטוריים או   .17.17.6.3

 באמצעים ידניים, שבוע ימים לפני מחזור הריסוס הנוסף. 

בחומרים   .17.17.6.4 רק  יהיה  השימוש  כימיים  בחומרים  שימוש  של  במקרה 

. הקבלן אחראי לכך שצמחי  ועפ"י הנחית רט"ג  המורשים לשימוש בגן

 אחריו.  הגן לא יפגעו כלל בזמן הריסוס או ל

בש .17.17.6.5 עשבים  הופעת  של  ותיק  יםצעיר   םחייבמקרה  הקבלן    ים או  על 

המלאה באמצעים מכנים, ידניים ראה סעיף קודם,    םלדאוג להדברת

או באמצעים כימיים על ידי קוטלי עשבים מונעי הצצה, או קוטלי מגע  

 צורבניים. 

מעוצים     .17.17.7 צמחים  יבוצעו    קטילת  שהוא  סוג  מכל  כימיים  בחומרים  השימוש 

 בהנחיית הרט"ג בלבד 

יורה   .17.17.7.1 אשר  ,וכל  שיטה  אשל,  דוגמת  רצויים  ובלתי  מעוצים  צמחים 

ומריחה   השורש  לצוואר  עד  גיזום  או  כריתה  ע"י  יקטלו  המפקח, 

מידית של החתך הטרי וכל חלקי הגדם או הגדמים בגרלון או חומר  

 אחר בעל תוצאה זהה.  

יל ביותר  ההדברה תעשה על פי תכנית העבודה. בעונה בה הצמח פע .17.17.7.2

צמחים   וזרעים,  נבטים  אפריל,  מרץ  בחודשים  שורשים,  בגידול 

מעוצים נצרים ושרידי עצים שנכרתו והתחדשו, יודברו בהתאם לצורך  

 אחת לחודש, כל השנה.  

שנתיים   .17.17.7.3 הרב  העשבים  מהדברת  כחלק  ירוססו  שהתחדשו  צמחים 

חיתוכם   ע"י  הגדמים  שוב  יטופלו  הצורך  במידת  העבודה.  בתוכנית 

 חתם ב"גרלון" או בגלייפוסט.  ומרי

 גיזום שיחים   .17.17.8

גיזום שיחים נעשה על מנת לשמור על צורתם, לשיפור פריחה, חידוש   .17.17.8.1

 צמחים מבוגרים וגיזום גדרות חיות.  

גיזום השיחים בגן, מועד הגיזום, תדירותו ואופן הגיזום יעשו באופן   .17.17.8.2

 שיתאים לכל מין בגן לאופי צמיחתו וגיזום בעונה.   

חיות  .17.17.8.3 או    גדרות  לראייה  או מפריעים  צר  וצמחים השתולים במקום 

למעבר יש צורך לגזמם פעמיים בחודש החל ממאי עד אוקטובר ולא  

כפי שמופיע בהנחיות הספרות. הגובה והרוחב שיש לגזמם והתדירות  

 יקבעו עם המפקח.   

לגובה   .17.17.8.4 גיזום  ידי  על  צמיחתן  לבקרת  אפשרות  קיימת  חיות  בגדרות 

 וס במווסת צמחיה. הרצוי ולאחר מכן ריס

מראה   .17.17.8.5 יפגע  שלא  ובתנאי  המפקח  באישור  יותרו  כזו  ובקרה  גיזום 

 הצמח ופריחתו.  

 בשיחים מבוגרים שהתנוונו יש צורך לבצע גיזום חידוש.   .17.17.8.6

בכל מקרה הקבלן חייב לדאוג לגיזום ולסילוק על ידי דילול או הסחה   .17.17.8.7

 של ענפי השיחים המפריעים בשבילים ,חלונות וכדומה.  

עיקר הגיזום בהם הינו גיזום להכוונת צימוח וכן הסחה    -   מטפסים .17.17.8.8

 של ענפים שמוטים וענפים שמפריעים. 
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בתום   .17.17.8.9 מיד  מהגן  הגזם  את  לסלק  חייב  הקבלן  לעיל  המקרים  בכל 

 הגיזום לאתר איסוף גזם בסמוך לגן לפינוי על ידי הרשות.

 טבלת גיזומי שיחים ,מטפסים ,וצמחי כיסוי מעוצים  .17.17.9

תדירות  זמני הגיזום  
 הגיזום 

אופי  סוגי הצמחים   פעולות הגיזום 
 הגיזום 

 על פי הצורך  על פי הצורך 
 
הסחה,  

דילול  , הקצרה  
גיזום   נשירים  

לצורה  
 טבעית  

הסחה,   על פי הצורך  על פי הצורך 
דילול  , הקצרה  

 ירוקי עד  

על פי הצורך   ינואר פברואר   דילול והקצרה   
 סמוך לקרקע  

   נשירים  

 חידוש  

פי הצורך   על   על פי  
 הצורך  

דילול והקצרה  
 סמוך לקרקע  

 ירוקי עד  

פרט   השנה  כל 
 לאיטי צימוח  

גיזום   על פי הצורך 
 פורמאלי  

המשמש   צמח  כל 
 כגדר חיה  

גיזום  
פורמאלי  
חי   גדר  של 
וצמחי  
כיסוי  
 מעוצים  

כל השנה בדומה  
 לגדר חיה  

פורמאלי   גיזום 
,הקצרה,  
 סילוק חוטרים  

המעוצב   צמח  כל 
 על גזע וכדומה  

3-1 ינואר פברואר   פעמים    
 בשנה  

הקצרה   הסחה, 
 ,דילול  

    מטפסים  נשירים  

הסחה,   על פי  הצורך  על פי הצורך 
דילול  , הקצרה  

ירוקי עד ונשירים  
 מותנים  

אחת   כל השנה  
לחודש  
בעונת  
 הצימוח  

 נצמדים לקירות   הקצרה  

 

 תמיכה וקשירה    .17.17.10

מטפסים   .17.17.10.1 של  צימוח  והכוונת  וקשירה  לתמיכה  אחראי  הקבלן 

לכך   לדאוג  הקבלן  על  צמח  שלכל  הטיפוס  אופן  פי  על  בגן. 

 שהמטפס יגדל על פי תכנית הגן.  

עונת הקשירה העיקרית הינה לפני הצמיחה בסוף החורף בחודש   .17.17.10.2

 אפריל ובאביב תיקונים יעשו על פי הצורך.   

לפרג .17.17.10.3 או  לקיר  לגדר,  המטפס  כך  קשירת  בחוטים  תעשה  ולה 

שנקודת המגע של הצמח עם הקשירה תהיה רכה כך שלא יגרם  

 .נזק למטפס
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 דישון   .17.17.11

חל איסור מוחלט בשימוש חומר כימי מכל סוג שהוא בהנחיית   .17.17.11.1

בשטח.  הצמח/ים  מצב  פי  על  בכך  צורך  ויהיה  במידה  הרט"ג, 

הנושא יתואם תחילה עם מפקחי הרט"ג ורק לאחר מכן תינתן  

 הנחייה מקצועית בשטח לביצוע.

טבלת   .17.17.11.2 פי  על  העבודה  תכנית  פי  על  תיקבע  ותדירות  סוג  כמות 

 דישון לשיחיות, ולהוראות המפקח.  

מחסור,   .17.17.11.3 סימני  הופעת  עם  רק  יתבצע  הדישון  בוגרות  בשיחיות 

 . ירידה בפריחה, או האטה בהתפתחות הצמח

פני   דשנים בשחרור מבוקר יבוצעו לאחר גיזום חידוש, יפוזרו על  .17.17.11.4

 השטח ויוצנעו בקילטור.  

ה .17.17.11.5 במשך  יתבצע  הדישון  צעירות  הראשונות    3-בשיחיות  השנים 

בהתאם לצורך. דשנים בשחרור מבוקר יוצנעו בסמוך לטפטפת  

 ס"מ.    15-10בעומק 

אין לדשן צמחים סובלים או חולים או צמחים שסבלו מיובש. אין   .17.17.11.6

 לדשן בימי חמסין.  

 טבלת דישון שיחיות:  .17.17.11.7

-גרם ל) 1  
(מ"ר   

 סוג הדשן 

מועד 
 הדישון 

פרחים 
רב 
 שנתיים  

שיחיות  
 בוגרות 

שיחיות  
  3צעירות עד 
 שנים  

25 מרץ, אפריל   דשן מסיס   גר'     30 גר'     30 גר'     

ספטמבר,    
 אוקטובר  

25 גר'     30 גר'     30 גר'     

  דשן
בשחרור  

 מבוקר  

60 מרץ, אפריל   גר'     40 גר'     40 גר'     

ספטמבר,    
 אוקטובר  

 -  -  - 

  

לאחר גיזום חידוש בשיחיות מבוגרות יש לפזר קומפוסט באביב,  .17.17.11.8

ליטר ליד כל שיח. ההצנעה   5מ"ק דונם, או לחילופין  5בכמות של 

של   בעומק  תבוצע  מפגיעה    8- 10בקרקע  להימנע  יש  ס"מ. 

 בשורשים, בצמח ובצנרת.  
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 הגנת הצומח   .17.18

חל איסור מוחלט בשימוש חומרים כימים מכל סוג שהוא בהנחיית הרט"ג.   .17.18.1

הכל   הקיימים,  במחלות/מזיקים  לטפל  צורך  שיש  מקצועית  ויוחלט  במידה 

יתואם תחילה עם אנשי הרט"ג ורק לאחר אישורם יקבל הקבלן הנחיות בשטח  

 קח. ע"י המפ

 הקבלן אחראי לבריאות צמחי הגן ולטיפול מידי בהם עם היפגעותם.   .17.18.2

ישלים    בכל מקרה של תמותת צמח כתוצאה מאי גילוי וטיפול על ידי הקבלן .17.18.3

הצמח  את  חשבונו  מידית  מהמפקח    72תוך    על  הנחייה  שקבל  מרגע  שעות 

מצמחי הגן, יפצה הקבלן את הרשות המזמינה   10ובמקרה של תמותת מעל % 

    הנגרם לירידה בערכו האסתטי של הגן.  בנזק

 דילול שחיות ושנטוע   .17.18.4

 פופות ומתנוונות. צהקבלן אחראי על דילול צמחים בשחיות  .17.18.4.1

די המפקח והקבלן  יפעמיים בשנה במרץ ובאוקטובר יעשה סיור על   .17.18.4.2

 ויקבעו קטעים אשר בהם יש צורך בדילול שתילים ונטיעתם מחדש. 

במקרה של צפיפות שחיות בעיקר בצמחי כיסוי ופרחים רב שנתיים   .17.18.4.3

המועדים הנ"ל. הצמחים שידוללו  מיעשה דילול על ידי הקבלן באחד  

 ישתלו על ידי הקבלן על פי הנחיות המפקח.  

 עיבודי קרקע   .17.19

 "הטיפול בשיחים".  17.9 יבוצע לאחר גיזום חורפי ובהתאם לסעיף  .17.19.1

 הטיפול בעצים   .17.20

 אחראי לתחזוקת כל העצים במתחמים השונים ולגיזום מתאים. הקבלן  .17.20.1

( שנים בגיזום  5הגיזום יבוצע על ידי גוזם מומחה, בעל ניסיון של לפחות חמש ) .17.20.2

 עצים גבוהים ובעבודה בגובה.

הקבלן ידווח באופן שוטף על מצב העצים ועל כל שינוי במצבם )מחלות, מזיקים,   .17.20.3

 , כלורוטיות וכו'(.נטייה, קריסת ענפים, סכנת התמוטטות

 כל גיזום יהיה מלווה בתמיכה וקשירה נאותים.  .17.20.4

 דילול פנים העץ  .17.21

 על הקבלן לבצע דילול פנים העץ וזאת ע"י פעולת דילול והסחה.  .17.21.1

אופי העבודות יקבע על פי  .  פרק זה מתייחס לכל העבודות בעצי הגן ועצי הרחוב .17.21.2

 ים במדשאה.  חורשות, שדרות ,עצי רחוב, עצים בודדים ועצ  -מיקום העץ 

 ביצוע עבודות גיזום העצים יבוצעו  בכל גובה שהוא ללא תמורה נוספת.   .17.21.3

לשם התבססות העצים בגן יש לדאוג להשקיה סדירה    -עצים צעירים  השקיית   .17.21.4

 החל מחודש לאחר הגשם האחרון ועד לסוף חודש אוקטובר.   

 עיבודי קרקע   .17.22

עשבייה .17.22.1 של  ודיכוי  מניעת  הנה  המכאניים  העיבודים  שנתית    מטרת  בעיקר  )חד 

 וכן פתיחת הקרקע לחדירת אויר ומים .   (חורפית

בכל מקרה של עיבודי קרקע, הקבלן אחראי להימנע מפגיעה במערכת ההשקיה   .17.22.2

 ואף לקפלה אם יש צורך ולהחזירה לאחר העיבוד.  

 להלן ארבע אפשרויות של עיבוד הקרקע:    .17.22.3
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יש  הערה: סעיף זה יחול עפ"י הנחיית המפקח בשטח.  –ללא ריסוס  .17.22.3.1.1

ם  מכמות הגשמי  %30   -לעבד את הקרקע פעם בשנה לאחר ירידת כ

ס"מ במקלטרת    10  -באזור בחודש דצמבר עיבוד שטחי בעומק של כ

או בדיסקוס. בשאר הזמן השטח יוחזק נקי מעשבייה על ידי כיסוח  

מקרה   בכל  לחודש.  אחת  שרשרת  מכסחת  או  רוטרית  במכסחה 

כיסוח אחרון, יעשה עם תחילת הפריחה של העשבים בפברואר מרץ  

ג  מקרה  בכל  פרי.  ויצירת  פריחה  יעלה  למניעת  לא  העשבייה  ובה 

 ס"מ.   10במשך כל הזמן על גובה של 

עיבוד   .17.22.3.1.2 בשטח.   –ללא  המפקח  הנחיית  עפ"י  יחול  זה  סעיף  הערה: 

ובעיקר   השנה  כל  במשך  שנתיים  החד  העשבים  את  יכסח  הקבלן 

יום כך    30- בחורף החל מחודש וחצי לאחר התחלת הגשמים אחת ל 

ד על כיסוח בזמן  ס"מ. יש להקפי  10שגובה העשבייה לא יעלה על  

 הפריחה למניעת יצירת פרות וזרעים.   

ל .17.22.3.1.3 אחת  הקרקע  את  יעבד  למניעת    30-45-הקבלן  שטחי  עיבוד  יום 

שנתית   חד  הללו    -עשבייה  המקרים  .בכל  החורף  בעונת  במיוחד 

השטח חייב להיות נקי מעשבים.  יש להימנע מעלייה עם הכלים על  

יום בקרקע    14-נית ו ימים לאחר הגשם בקרקע בינו   10השטח לפחות  

 כבידה.   

כימי   .17.22.3.1.4 ריסוס  באמצעים    -בשילוב  עשבייה  מניעת  של  מקרה  בכל 

כ ירידת  לאחר  אחד  קרקע  עיבוד  יעשה  מכמות    %30  - כימיים, 

 הגשמים החורפית. ההנחיות לעיל נכונות לחורשות ושדרות. 

מ' על    2יש לעבד עיבוד שטח בקוטר של  - בעצים בודדים ובעצי רחוב   .17.22.3.1.5

לגזע העץ    3גיל   בשנה. בנוסף פתחי העצים  ם  פעמי  4שנים מסביב 

 במדרכות חייבים להיות מלאים באדמה עד גובה פני המדרכה. 
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 הדברת עשבים   .17.22.4

השימוש בחומר הדברה מכל סוג שהוא יהיה בהנחיית הרט"ג, במידה   .17.22.4.1

כך על פי מצב הצמח/ים בשטח. הנושא יתואם תחילה  ויהיה צורך ב

בשטח   מקצועית  הנחייה  תינתן  מכן  לאחר  ורק  הרט"ג  מפקחי  עם 

 לביצוע. 

חד   .17.22.4.2 מעשבייה  נקי  להיות  חייב  הגן  אזור  בכל  לעצים  מסביב  השטח 

באמצעים   זאת  לעשות  ניתן  השנה.  כל  במשך  שנתית  ורב  שנתית 

 ס"מ.   2 -של יותר מ אין לאפשר לעשבייה לעלות על גובה. מכאניים

 האפשרויות להדברת חד שנתיים:    .17.22.4.3

   ריסוס במונעי הצצה לפני הגשמים הראשוניים.   .17.22.4.3.1

תחילת   .17.22.4.3.2 לאחר  מגע  קוטלי   + הצצה  במונעי  ריסוס 

   הגשמים.

   ריסוס בקוטלי מגע בלבד . .17.22.4.3.3

חוברת   .17.22.4.3.4 פי  על  והשיטה  החומרים  בבחירת  הנחיות 

   המלצות של ועדת עשבים .

בשדרות   .17.22.4.3.5 את  בחורשות,  להדביר  ניתן  ובמדשאה 

העשבייה על ידי שימוש בחרמש מוטורי. יש להיזהר  

   מחיגור גזע העץ ולא להתקרב בעבודה לעץ.

  האפשרויות להדברת עשבים רב שנתיים:  .17.22.4.4

הפקעיים,   .17.22.4.4.1 גומא  כגון  חמקניים,  שנתיים  רב  עשבים 

 ניתן להדביר בזמן שיא הצמיחה והפריחה בקיץ .  

 ברה סיסטמי בלבד .  יש לרסס או למרוח בחומר הד .17.22.4.4.2

 יש להיזהר מפגיעה בצמחי הגן ובעצים.   .17.22.4.4.3

  

 גיזום עצים   .17.22.5

ע"י   .17.22.5.1 בשטח  שיבוצע  מקצועי  שיקול  עפ"י  יבוצע  העצים  גיזום  ביצוע 

 המפקח, הקבלן לא יבצע גיזום ללא הנחיות מדויקות בשטח.

הקבלן אחראי לעיצוב וגיזום עצים צעירים עד להתפתחותם המלאה   .17.22.5.2

וכן לגיזום בעצים בוגרים .הגיזום יעשה על ידי גוזם בעל ניסיון של  

 שנתיים לפחות בגיזום עצים. 
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 גיזום עצים צעירים .17.22.5.3

ביצוע גיזום העצים יבוצע עפ"י שיקול מקצועי שיבוצע    .17.22.5.3.1

הנחיות    בשטח ע"י המפקח, הקבלן לא יבצע גיזום ללא

 מדויקות בשטח. 

כך   .17.22.5.3.2 בגן  השימוש  מטרת  פי  על  העצים  את  לעצב  יש 

ובעלי   מרכזי,  גזע  בעלי  יהיו  שלד    5-3שהעצים  ענפי 

 צדדים הפונים לכל כיווני השמים . 

גובה הזרוע הראשונה מהקרקע מותנה במיקום העץ בגן   .17.22.5.3.3

 מ' מפני הקרקע.  2.2 -ולא פחות מ 

 ס"מ .   60המרחק בין זרועות השלד יהיה לפחות   .17.22.5.3.4

 יש להקפיד על בחירת זרועות בעלות זווית רחבה .   .17.22.5.3.5

הגיזום יעשה על פי ההנחיות המקצועיות לכל מין בעונה   .17.22.5.3.6

 המתאימה.  

ויש למרוח את הפצע    כל חתך סופי יעשה בצורה נכונה  .17.22.5.3.7

 במשחת גיזום אנטיביוטית.  

גיזום לעיצוב עצים צעירים נעשה החל מנטיעת העץ ועד   .17.22.5.3.8

קבלת שלד עץ הנדרש בגן, דבר המותנה בקצב הצימוח   

 שנים.  7 - של העץ עד גיל של  כ

 תקבע בשטח עפ"י הנחיות המפקח. תדירות הגיזום  .17.22.5.3.9

נקודת  הקבלן חייב לפנות את הגזם מיד בסיום העבודה ל .17.22.5.3.10

 איסוף גזם בסמוך לגן לפינוי ע"י הרשות.  

בזמן הגיזום יש להימנע מהפרעה לפעילות התושבים בגן   .17.22.5.3.11

 .  או כל הפרעה אחרת

 

 גיזום עצים מבוגרים    .17.22.5.4

ביצוע גיזום העצים יבוצע עפ"י שיקול מקצועי שיבוצע   .17.22.5.4.1

בשטח ע"י המפקח, הקבלן לא יבצע גיזום ללא הנחיות  

 מדויקות בשטח. 

כל עץ לאחר שנגמר שלב עיצובו ובמשך כל חייו, הינו עץ   .17.22.5.4.2

בוגר ויש צורך לגזמו באופן שוטף על פי ההנחיות בעונה  

 המתאימה. הקבלן אחראי לגיזומים כדלהלן:   

 הרמת נוף.   .17.22.5.4.3

 דילול הנוף למניעת שברים ולהחדרת אור ואויר.   .17.22.5.4.4

 הורדת ענפים כבדים ומסוכנים למבנים ולשלד העץ.   .17.22.5.4.5

סניטציה  .17.22.5.4.6 יבשים    גיזום  ענפים  של  וסילוק  הורדה 

 וחולים.  

יבוצעו ללא   .17.22.5.4.7 לעצים בשטחים מגוננים  עבודות הגיזום 

 (.ללא תוספת תשלום) הגבלת גובה
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הגיזום יעשה בעונה המתאימה על פי ההנחיות. אין   .17.22.5.4.8

 לגזום גיזומים מיותרים.  

יש להקפיד על חתך נכון ובמקרה של חתך סופי יש   .17.22.5.4.9

למרוח  את הפצע במשחת פרט לעצים מפרישי שרף  

 כאורן ופיקוס .  

יש לרכז את הגזם ולסלקו מיד לאחר הגיזום לנקודת   .17.22.5.4.10

 איסוף גזם לפינוי על ידי הרשות המזמינה.   

הבטיחות   .17.22.5.4.11 כללי  פי  על  גיזום  על  אחראי  הקבלן 

להימנע מנזק לקווי  ולהימנע מפגיעה בחיי המקום,  

 חשמל ,מבנים ובני אדם.  

גיזום זהיר של ענפים החודרים משטח ציבורי לשטח   .17.22.5.4.12

 פרטי.  

 

 גיזום שורשים   .17.22.6

ביצוע גיזום השורשים יבוצע עפ"י שיקול מקצועי שיבוצע בשטח ע"י   .17.22.6.1

 המפקח, הקבלן לא יבצע גיזום ללא הנחיות מדויקות בשטח.

ללא   .17.22.6.2 שורשים  גיזום  לבצע  אחראי  הקבלן  הגנים  אחזקת  בשטחי 

 תמורה נוספת.  

גיזום   .17.22.6.3 לבצע  אחראי  הקבלן  שבמדרכות  בעצים  שורשים  גיזום 

 מ"ר מהסגמנט.  1שורשים ללא תמורה נוספת במרחק עד 

קבלת   .17.22.6.4 ולאחר  המפקח  דרישת  עפ"י  יבוצע  בודדים  שורשים  גיזום 

 אישורי חפירה מהרשויות המוסמכות.  

השורש,  חיתו .17.22.6.5 מצוואר  ביותר  המרוחקת  בנקודה  יעשה  השורש  ך 

ס"מ  לפחות ויכנס חיץ   10החיתוך ייעשה כך שיוצא קטע שורש של 

 מכני שמונע צמיחת השורש.  

גיזום   .17.22.6.6 לגבי  החתך יהיה חד בשוליו וחלק ובעל שטח פנים כמקובל 

פצעי   במשחת  ויימרח  פטרייתי  אנטי  בחומר  יחוטא  הפצע  ענפים. 

 גיזום.  

ביצוע גיזום השורשים יש לבצע גיזום הקטנת נוף העץ, אך לא  בטרם   .17.22.6.7

 מנפח עלוות העץ.  1\3- יותר מ

שכבות   .17.22.6.8 כל  את  הקבלן  יחזיר  השורשים,  גיזום  עבודת  סיום  לאחר 

 הכיסוי בהתאם למצב המקורי. 

לאחר סיום הגיזום תינתן שלוש פעמים השקיית רוויה לעומק בית   .17.22.6.9

 יו.  השורשים במהלך חודשי אביב, קיץ והסת 

במקרה של צורך בגיזום שורשים לעומק וגיזום יותר משורש בודד,  .17.22.6.10

יבוצע החיתוך בהתאם להנחיות המפקח כאשר יוגדר מרחק הגיזום  

 . מהגזע, היקפו מסביב לגזע, עומקו, המועד הרצוי, וכו' 

 תמיכה וקשירה   .17.22.7
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תמיכת העצים בשטח תבוצע עפ"י שיקול מקצועי של המפקח יתכן   .17.22.7.1

טב מנזקי  שהתמיכות  שכתוצאה  לכך  שגרם  אחר  גורם  ו/או  ע 

 הקיימות ינזקו. 

יש לתמוך את העצים הצעירים בגן בשנותיהם הראשונות עד לגמר   .17.22.7.2

 עיצובם, כדי לקבל גזע ישר וחזק. 

ס"מ מהעץ בניצב    30התמיכה תעשה על ידי שתי סמוכות במרחק   .17.22.7.3

מושחל   מתכלה  סיזל  חוט  ע"י  תתבצע  העץ  קשירת  הרוח,  לכיוון 

צינור   בקוטר  בתוך  ברוחב    16פלסטיק  פלסטית  רצועה  או  מ"מ 

 ס"מ.   4מינימלי של 

הקשירה תעשה במקום אחד בעץ במקום הנמוך ביותר בו העץ נשאר   .17.22.7.4

 זקוף, כך שתתאפשר תנועת העץ ברוח והגזע יתחזק.   

 מקום הקשירה והמגע של החוט יהיה באופן רך שלא יגרום נזק לעץ.   .17.22.7.5

 חות פעמיים בשנה. יש לשנות את גובה ומקום התמיכה לפ .17.22.7.6

 דישון עצים   .17.22.8

בהנחיית   .17.22.8.1 קומפוסט  ו/או  דישון  חומרי  בשימוש  מוחלט  איסור  חל 

הרט"ג. במידה ויוחלט מקצועית לבצע דישון ו/או זיבול הכל יתואם  

הנחיות   יקבל הקבלן  ורק לאחר אישורם  הרט"ג  עם אנשי  תחילה 

 בשטח ע"י המפקח. 

השנים הראשונות של גידול העץ לדשן    3- יש לדאוג ב  -עצים צעירים   .17.22.8.2

 באופן סדיר את העץ בחנקן על פי הטבלה המצורפת בחודשי האביב.  

מגיל   .17.22.8.3 החל  חוסר.    4עצים  סימני  הופעת  לאחר  רק  ידושנו  שנים, 

עם   תיאום  או  המפקח  המלצות  פי  על  רק  יהיה  בדשנים  שימוש 

 המפקח.  

  טבלת דישון .17.22.8.4

 

 

סוג 
 העץ 

 כמות הדשן לעץ   סוג הדשן  

3-1 שנים    
 מהנטיעה  

ירוק  
 עד 

N:P:K בשחרור איטי לשנה כולל מיקרו   
15:7:21אלמנטים שהרכבו    

120 ג'     

N:P:K נשיר   -בשחרור איטי ל   9 חודשים כולל מיקרו    
   21:7:15אלמנטים שהרכבו  

120 ג'     
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 גדמי עצים   .17.22.9

יש לסלק מהשטח גדמי עצים חדשים וישנים, אלא אם יקבע אחרת   .17.22.9.1

על ידי הרשות המזמינה. את הגדמים יש לסלק כך שלא יבלטו מפני  

 השטח.  

בחומר   .17.22.9.2 הטריים  הגדמים  שרידי  ימרחו  להתחדש  הנוטים  עצים 

 הדברה המונע צימוח.  

  

 כריתת עצים   .17.22.10

על .17.22.10.1 יכרתו  ליפול,  ועלולים  לגביהם  בטיחותי  חשש  שיש  ידי    עצים 

אישור   תספק  שהרשות  לאחר  רק  יתבצע  הכריתה  ביצוע  הקבלן. 

כריתה מהרשויות המוסמכות, הכל בכפוף לחוק אכינה על אילנות  

 1997מוגנים התשנ"ז 

 

 ספיחים, חזירים וסורים   .17.22.11

יש לעקור ספיחי עצים לא רצויים כגון שיטה, רוביניה,    - ספיחים   .17.22.11.1

   '.אשל וכד

וסורים   .17.22.11.2 גיזום    -חזירים  לבצע  לבסיס  יש  עד  וסורים  חזירים  של 

 הגזע/השורש של העץ.  
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 גיזום דקלים   .17.22.12

יש לבצע גיזום עלים יבשים של עצי דקל בגן. גיזום העלים יתבצע עד   .17.22.12.1

 לבסיס העלה צמוד לגזע ולא יותיר זיזים קוצניים בולטים.        

 גיזום אשכולות פרי יבוצע ע"י דרישת המפקח ובאישורו בלבד.  .17.22.12.2

 הגנת הצומח   .17.23

מוחלט .17.23.1 איסור  הרט"ג.    חל  בהנחיית  שהוא  סוג  מכל  כימים  חומרים  בשימוש 

הכל   הקיימים,  במחלות/מזיקים  לטפל  צורך  שיש  מקצועית  ויוחלט  במידה 

יתואם תחילה עם אנשי הרט"ג ורק לאחר אישורם יקבל הקבלן הנחיות בשטח  

 ע"י המפקח. 

 ד עם היפגעם.  הקבלן אחראי לבריאות צמחי הגן ולטיפול בהם מי .17.23.2

בכל מקרה של תמותת צמח כתוצאה מאי גילוי וטיפול על ידי הקבלן, ישלים   .17.23.3

הקבלן את הצמח שמת מיד עם התגלות התמותה או מיד עם הוראת המפקח,  

 לפי מוקדם מבניהם.  

עם גילוי פגע כלשהו בעצים הקבלן חייב מידית לאתר את גורם הפגע ובמקרה   .17.23.4

 ואף לשלוח חומרים לבדיקת מעבדה.    הצורך להזמין מומחה על חשבונו

לאחר זיהוי הפגע, על הקבלן לטפל בפגע לעצירתו ולדיכויו. הקבלן ידאג למניעת   .17.23.5

 הפצתו עד  להיעלמותו.  

הטיפול   .17.23.6 טיב  שיפור  הבא:  העדיפות  סדר  פי  על  תעשה  הטיפול  שיטת  בחירת 

כימי. במקרה של טיפול כ וטיפול  ביולוגי  ,טיפול  ימי  בצמח, טיפול אגרו טכני 

מגורענים,   בחומרים  שימוש  בפיתיונות  שימוש  כדלקמן:  הינו  העדיפות  סדר 

 הזרקת גזע, טיפולי קרקע, איבוק וריסוס נוף.  

בכל מקרה של טיפול כימי הקבלן ירסס על פי ההנחיות המקצועיות בחומרים   .17.23.7

 מורשים לשימוש בגן נוי.   

למ .17.23.8 להפריע  ושלא  האדם  לבני  נזק  יגרם  שלא  לכך  אחראי  החיים  הקבלן  הלך 

 השוטף בגן.  

במקרה של הכרח להשתמש בחומר רעיל, הקבלן יגדר את השטח וישלט על פי   .17.23.9

 התקנות.  

וכן   .17.23.10 הגן  לא בשטח  והשמדתן  חומרי הריסוס  אריזות  לזריקת  הקבלן אחראי 

 לשטיפת כלים לא בשטח הגן. 

 

רט"ג  לפני התחלת טיפול זה, יש לקבל אישור מאנשי ה     טיפול בחדקונית הדקל האדומה .17.24

 ולאחר אישורם יקבל הקבלן הנחיות בשטח ע"י המפקח 

האדומה   .17.24.1 הדקל  בחדקונית  השנתי  בשנה  2לפחות  )הטיפול  בהתאם    (טיפולים 

להנחיות משרד החקלאות ומינונם. התשלום יהיה על הרשות המזמינה בהתאם  

 למחירי המחירון.  
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 טיפולים מיוחדים בשלד העץ  .17.24.2

גיזום הקיימים בעץ שעדיין לא  על הקבלן לטפל באופן שוטף בפצעי ה .17.24.2.1

 הגלידו על ידי מריחת משחת חיטוי .  

על הקבלן לטפל בפצעים ישנים הקיימים בעצים שעדיין לא הגלידו   .17.24.2.2

הטיפול   אופן  רקבונות.  של  פנימית  חדירה  יש  מכך  ושכתוצאה 

חפירה והוצאת הרקמה הנגועה עד לרקמה  הבריאה,    - בפצעים אלו  

חיתוך   מוקצף,  בפוליאריתן  שנוצר  החלל  מילוי  תפסנות,  בניה 

 וני בפצע חיטוי ומריחה.  קאלוס ליצירת רקמת הגלדה, טיפול חיצ

  

 דילול   .17.25

העצים   .17.25.1 את  לדלל  יש  צפופות  בשדרות  וכן  בצפיפות  שניטעו  וגנים  בחורשות 

הצפופים. הדילול יעשה על פי הצורך, העצים לדילול יסומנו בצבע לבן על ידי  

 המפקח והקבלן וידוללו לאחר קבלת אישורי כריתה שתספק הרשות.  

מיד  הקבלן אחראי לסילוק או להעברת העצים ללא נזק לתפקוד הגן או לסביבה   .17.25.2

 בתום העבודה לנקודת איסוף גזם לפינוי על ידי הרשות המזמינה.  
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 צביעה בלובן   .17.26

עצים שגזעיהם רגישים לקרינת שמש כברכיכטון או שנכוו מקרינת שמש, יצבעו   .17.26.1

 בלובן על פי הצורך.  

 תחזוקת מערכת ההשקיה     .17.27

ועד   .17.27.1 הרשות  של  המים  מד  לאחר  מרכיביה,  כל  את  כוללת  ההשקיה  מערכת 

ו/או המתז. הקבלן אחראי להפעלתה  לקצה של ו/או הממטיר  וחת הטפטוף 

לחוקים,   בהתאם  תבוצע  ההשקיה  השנה.  כל  לאורך  המערכת  של  התקינה 

הצווים, התקנות, ההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר  

כבישים,   מהרטבת  הימנעות  ותוך  במים  לחסכון  מרבית  לב  תשומת  תוך 

 לים.  מדרכות ,מעברים ושבי 

הרשות   .17.27.2 ידי  על  יסופקו  טבעי  בלאי  או  וונדליזם  עקב  להחלפה  אביזרים 

 המזמינה ויוחלפו על ידי הקבלן.  

במקומות בהם אין מערכת השקיה קבועה יספק הקבלן ויתחזק השקיה ניידת.   .17.27.3

 מערכת זו תהיה רכושו של הקבלן.  

השקיה   .17.27.4 המספקת  קרקעית  התת  ההשקיה  במערכת  גם  ויטפל  יתקן  הקבלן 

על  לעצי יעלה  וזאת    6ם והערוגות שבמרחק שלא  מ' מהשטחים שבאחזקתו 

 ללא כל עלות נוספת .  

 קבלת מערכת ההשקיה ואחריות   .17.28

 הקבלן יערוך סיור בשטחים שהועברו לטיפולו.   .17.28.1

להלן,   .17.28.2 פרקי האחריות המפורטים  עבודות אחזקה במסגרת  הוזמנו מהקבלן 

בתוך   להכין  הקבלן  על  רשימת    45יהיה  העבודה  תחילת  מצו  יום 

בהתאם   והליקויים  החוסרים  כל  של  דיגיטאלי  צילום  עם  חוסרים/ליקויים 

 למפורט בנספח י"ב.  

או לא  רשאי להזמין חלפים להשלמת ו/או לתיקון חוסרים בעצמה    ן המזמי .17.28.3

להשלימם כלל ולהעביר לאחריותו של הקבלן את השטח במצבו כמו שהוא.  

תיקון    ןמעוניי  שהמזמיןככל   ללא  שהוא  כמו  השטח  את  יתחזק  הקבלן  כי 

 לקבלן הודעה בכתב בנדון.    מזמיןעביר היהחוסרים, 

וה .17.28.4 יועבר    ן מעוניי  מזמין היה  החוסרים/ליקויים,  את  ויתקן  יספק  הקבלן  כי 

במכרז או    ויות המרכז את החוסרים/ליקויים על פי מחירוןכתב כמ  מזמין ל

בהתאם להצעת הקבלן בנוהל הצעת מחירים וזאת  מחירון דקל/הזול מבניהם  

על פי הזמנת עבודה לתיקון הליקויים וביצוע עבודות השיקום, שנחתמה על  

בגין עבודות השיקום הנ"ל יהיה הקבלן זכאי לתשלום בהתאם,    המזמיןידי  

וזאת אך ורק ממועד השלמת ביצוע השיקום. ממועד השלמת עבודות השיקום  

בגין אחריות כוללת   וזכאי לתשלומים  יהיה הקבלן אחראי באחריות כוללת 

 לפי הפרקים הרלבנטיים.  

מת הליקויים, יראה  יום את רשי   45היה והקבלן לא הגיש  כמפורט לעייל תוך   .17.28.5

 ההשקיה וכן ראשי המערכת שלמים ותקינים.    הדבר כי מערכת
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 תחזוקת ראש מערכת ההשקיה   .17.29

ולאטימה   .17.29.1 ליציבותו  המערכת,  ראש  לשמירת  אחראי  יהיה  ההשקיה  איש 

מוחלטת בכל האבזרים המרכיבים את ראש מערכת ההשקיה, כך שלא יהיו  

 נזילות וטפטופים.  

המערכת וסביבתו יהיו נקיים ומסודרים מעשביה מסחף    אזור מד המים וראש .17.29.2

שלטי אזהרה וסימון    .המאשפה  וכו'.  כמו כן ארגז ראש המערכת יהיה מנוק

 יהיו ברורים נקיים ותקינים. 

והגישה   .17.29.3 לעין  גלוי  יציב,  יהיה  המערכת  שראש  אחראי  יהיה  ההשקיה  איש 

 הרגלית אליו תהיה קלה ונוחה.  

היה נקי, צבוע )במקרה בו יש צורך בצביעה( סגור  ארגז/ ארון ראש מערכת י  .17.29.4

 ונעול.  

הארגז/ הארון לא ישמש כמקום אחסון. במידת הצורך תתבצע צביעת ארגז/   .17.29.5

 ארון פעם בשנה בחודש מרץ. 

יהיה אצל איש ההשקיה   .17.29.6 עם מפתח מסטר. המפתח  נעול  יהיה  ראש מערכת 

 והמפקח.  

 ת היצרן.   פעולת מערכת ההשקיה ואחזקתה תהיה בהתאם להוראו  .17.29.7

מרץ יבצע איש ההשקיה בדיקת תקינות מקיפה    -בכל שנה בחודשים דצמבר .17.29.8

הדרושים   האבזרים  רשימת  יעביר את  לכל  מערכת ההשקיה שבאחריותו,  

 לתיקונן למפקח ויתקן את הנדרש לפני תחילת עונת ההשקיה.  

במרץ, ייחשב הדבר שכל המערכות    1  –במידה ולא יימסרו דוחות תקינות עד ה   .17.29.9

 תקינות ומושלמות.   

במערכת טפטוף טמון    ( אנטי וואקום)על איש ההשקיה לבדוק שמונע הריק   .17.29.10

תקין ופועל כשורה כי הוא הערובה למניעת סתימת טפטפות ע"י חול. בדיקה  

עונת   כל  במהלך  לחודש  אחת  לפחות  ההשקיה  איש  ידי  על  תתבצע  כאמור 

 ההשקיה.  

שכל .17.29.11 העבודה  יום  בגמר  לוודא  ההשקיה  איש  לא    על  במערכות  הברזים 

ממוחשבות יהיו סגורים ונעולים וכל מכסי הבריכות סגורים, אלא אם נדרש  

 אחרת ע"י המנהל.  

 במערכות ממוחשבות הברזים יעמדו במצב אוטומט.   .17.29.12

הקבלן   .17.29.13 ע"י  יוחלפו  וונדליזם  או  טבעי  בלאי  עקב  תקינים  לא  אשר  אביזרים 

כאשר החומר על חשבון הרשות המזמינה וביצוע העבודה על חשבון הקבלן,  

 במסגרת האחזקה.  
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 מגופים ראשיים, מדי מים, ברזים הידראוליים וחשמליים  .17.30

התאם  איש ההשקיה אחראי לכך, שהברזים יהיו תקינים ושלמים ויתפקדו ב .17.30.1

 להוראות היצרנים.  

ובולטת .17.30.2 ברורה  בצורה  יופיעו  הברזים  מערכת  )  מספרי  בראשי  ברזים 

מתאימות דסקיות  ע"י  יסומנו  הבקרה  למרכז  ההשקיה  (המחוברים  איש   .

 ידאג, שהברזים או האבזרים שאינם תקינים יוחלפו בחדשים. 

בעת גילוי נזילה,  איש ההשקיה יתקן ויאטום את מקום הנזילה באופן מידי.   .17.30.3

אם סוגרים את המערכת בעונת החורף הקבלן יוודא כי המגופים הראשיים  

בפני   ומוגנים  סגורים  המערכת  את  שמפעילים  ההידראוליים  והברזים 

 ונדליזם. 

. בדיקת  מגופים הסגורים לתקופה ארוכה, יש לתפעל אחת לחודשיים לפחות .17.30.4

ומעלה ומד המים תתבצע פעמיים בשנה    3תקינות המגוף הראשי בקוטר"  

בעת הבדיקה של המגוף הראשי יש להשאיר את ברז הגן בראש המערכת  )

   (פתוח

 בדיקת לחצים   .17.30.5

בכל   .17.30.5.1 בגן.  עבודתו  תחילת  עם  לחץ  בדיקת  יבצע  ההשקיה  איש 

כי הלחץ בקווים הוא לחץ העבודה   יוודא  עונת השקיה  תחילת 

בכל  המ לאחרון  הראשון  הממטיר  בין  הלחץ  הפרשי  וכי  ומלץ 

 הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח.  15מקטע אינו עובר על %

איש ההשקיה יבדוק אחת לחודש בעונת ההשקיה את לחץ המים   .17.30.5.2

סטייה   כל  לתוכניות.  מתאים  שהוא  המערכת  מראש  ביציאה 

תטופל מידית, ווסת לא תקין יוחלף בווסת חדש   10העולה על %

 הה על פי הלחץ הנדרש.  ז

 מסננים    .17.30.6

על איש ההשקיה לבדוק את שלמות המסנן על כל מרכיביו )רשת   .17.30.6.1

פנימיים ואטמים  ידי הקבלן  (המסנן  על  יוחלף  . מסנן לא תקין 

במסנן חדש בעל אותם נתונים. הבדיקה תבוצע בעונת ההשקיה  

 אחת לחודש או בהתאם לצורך במים לא נקיים.  

עבודה, ינקה איש ההשקיה את רשת אם קיימת ירידה בלחץ ה   .17.30.6.2

הסינון במסנן באמצעות שטיפה או באמצעות ניקוי ע"י מברשת 

בהתאם להוראות יצרן המסננים ובחודשים  פברואר מרץ  יבצע  

 ניקוי באופן יזום של המסננים. 
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 מחשבי השקיה מקומיים  ואביזרי  הפיקוד   .17.30.7

יהיה   .17.30.7.1 שלהם  פיקוד  ואבזרי  מקומיים  ההשקיה  במחשבי  הטיפול 

איש   יבדוק  ההשקיה  עונת  בתחילת  היצרנים.  להוראות  בהתאם 

ההשקיה את מחשבי ההשקיה ואבזרי הפיקוד הנמצאים בתחום  

 אחריותו, ויתכנת בהתאם לנדרש בתוכנית העבודה כנדרש . 

ההשקי .17.30.7.2 איש  על  ההשקיה  מחשבי  של  הניסיונית  ההפעלה  ה  בעת 

 להיות נוכח בשטח ולוודא שהמערכת עובדת בהתאם לנדרש. 

בחודשים פברואר מרץ יחליף איש ההשקיה  סוללות בכל מחשבי   .17.30.7.3

ההשקיה המקומיים שיסופקו ע"י העירייה . איש ההשקיה יוודא  

במנעול.   נעולים  המקומיים  המחשבים  של  ההגנה  שקופסאות 

המפקח.   ובידי  הקבלן  בידי  יישאר  המפתח  של  איש   העתק 

צינורות הפיקוד או הכבלים החשמליים של   על  ההשקיה ישמור 

בכל   יבדוק  הקבלן  חיבור.  קופסאות  באמצעות  המערכת  ראשי 

וכן את האבזרים   ותקינות המחשב המקומי  השקיה את שלמות 

 '(. ברזים הידראוליים,  סולונואידים וכו)הנלווים 

  

 ארונות ראשי מערכת ממתכת, אורלייט או ש"ע   .17.30.8

מ  המזמיןת  באחריו .17.30.8.1 מפתחות  ראשי  אלספק  לארונות  סטר 

 המערכת.  

בשנה   .17.30.8.2 פעם  ויצבע  ודלתות  סגרים  צירים,  לתקן  הקבלן  על 

 בהתאם למפרט הבא:  

 מפרט צביעה לארגזי אורלייט או ש"ע:    .17.30.8.3

ומדבקות   • פיח  שומנים,  אבק,  לכלוך,  כל  להסיר  יש  הצביעה  לפני 
  המודבקות על הארון, בחלקיו החיצוניים.

לצורך החלקת פני הארון,    1או    0ללטש את הארון בנייר לטש מס 'יש   •

  בגמר הליטוש יש לנקות עם אויר דחוס ונוזל ע"י מטלית לחה.

  לפני הצביעה יש לוודא ששטח הפנים יבש לחלוטין. •

יש להשתמש בצבע סנדור או טמגלס לפי הוראות היצרן. יש לתאם עם  •
   המפקח לפני ביצוע הצביעה.

  "צבע טרי" ולדאוג שהשלט לא ידבק לארגז עצמו. יש לשים שלט •

  הארונות יצבעו בצבע אפור מט. בצבע המקורי של היצרן. •
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 צנרת מובילה   .17.30.9

ס"מ. יש לבצע  30צנרת מובילה  גלויה תיטמן בעומק של לפחות  .17.30.9.1

מידית תיקוני נזילות מים והחלפת קטעים פגומים בצנרת זהה  

איסור   חל  במערכת.  הלחץ  לתנאי  צנרת  מתאימה  לתיקון 

ביצוע   המזמינה.  הרשות  חשבון  על  החומר  רוכב,  באמצעות 

 העבודה על חשבון הקבלן, במסגרת האחזקה.  

 טפטוף   .17.30.10

מ'    3שלוחות הטפטוף יעוגנו בצורה ישרה בעזרת יתדות ברזל כל   .17.30.10.1

מים   נזילות  תיקון  לבצע  יש  הקבלן.  חשבון  על  יתדות  אספקת 

סתומות טפטפות  קטעי  להחלפה    -והחלפת  מתקנים  או  ציוד 

 יסופקו על ידי הרשות המזמינה.  

 סופיות לשלוחות יהיו רק ע"י סופית תקנית.    .17.30.10.2

 יש לבצע שטיפת קווי טפטוף אחת לשנה בחודש פברואר או מרץ.   .17.30.10.3
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