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 עבודות פיתוח להקמת טיילת נופית לצד מצוק צין במדרשת בן גוריון .1
 

 תכנון נוף בע"מ  –שלמה זאבי    אדריכלות 
 , מזור 13המייסדים 

   03-9733640 טל : 
 03-9773090פקס : 

office@minadd.com 
 

 רועי אסף הנדסה בע"מ       קונסטרוקציה 
 , ב"ש 7יהודה הנחתום  

08-6272177 

roy.co.il-asaf@asaf 
 

 יוסף -מודר שייח –רוזנטל מהנדסים   קווי, מים ביוב ותיעול
 20103ד.נ. משגב, גילון 

 04-9580621טל : 
 04-9580225פקס: 

modar@rme.co.il 
 

 מוטי פוגל –אפ.אמ. הנדסה        חשמל ותאורה
 , ב"ש 7יהודה הנחתום  

     08-6284940טל :  

m@zahav.net.il-fogel 
 

 עודד עורבי –עורבי בטיחות    בטיחות 
 , ב"ש  20יפתח הגלעדי 

 08-6285953טל :  
   08-6233521פקס : 

 
 יעל דניאלי להב     נגישות  

054-4354096 

yael@zahav.net.il-la 
 

  ליא שירותי הנדסה ומדידות בע"מ    מדידות 
 חיפה  16/2רח' הדייגים  

 04-9810111טל :   
 04-9810094פקס: 

engs.com-office@lia 
 

 רוני חלמיש  –ביבה והידרולוגיה אפיק הנדסת ס   תכנון הידרולוגי
 , עומר 6הגורן 

08-6460914 

eng.com-ronny@afik 
 

 דורון אשל מהנדסים יועצים בע"מ   יועץ קרקע
 , עומר 6הגורן 

08-6460914 

mailto:asaf@asaf-roy.co.il
mailto:fogel-m@zahav.net.il
mailto:la-yael@zahav.net.il
mailto:office@lia-engs.com
mailto:ronny@afik-eng.com
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 עבודות פיתוח להקמת שביל אופניים משדה בוקר עד מדרשת בן גוריון    .2
 

 אדריכלי נוף בע''מ  -שלף מטלון   אדריכלות נוף 
 , גדרה.  5סברדלוב 

   076-5404345טל :   
razmatalon@gmail.com 

 
 ירון עברון הנדסה בע"מ     כבישים  

 , רחובות   3המורן  
 3937746-052  9318184-08   

yarone@ye-eng.co.il 
 

 נעים בדרך        חשמל ותאורה
 א.ת. צפוני     לוד,  ,11רח' פסח לב 

    050-3932222,  073-7530020טל :  

Engnaim2@gmail.com 
 

 ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ"א בע"צ  עריכת מפרטים וכמויות 
 , ת"א 14רח' קרליבך 

 03-5611492טל : 
 03-5613518פקס: 

moshe@shamamm.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:razmatalon@gmail.com
mailto:yarone@ye-eng.co.il
mailto:Engnaim2@gmail.com
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 רשימת המסמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד המצורפים ושאינם מצורפים:

 

 מסמך שאינו מצורף 

הכללי   הביןהמפרט  הוועדה  של  בניה  השונים,  -לעבודות  בפרקים  הכחול(  )האוגדן  משרדית 

ותכולת המחירים   אופני המדידה  כולל  זה,  פרסום מכרז  ביותר לתאריך  במהדורה המעודכנת 

 המצורפים לפרקים אלו. 

 )כל המסמכים במהדורתם העדכנית( מסמכים נוספים: 

 לוח התמרורים

 חוק חשמל 

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

 תקנים ישראלים  

 "תקנות והנחיות להצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה, המנהל על התעבורה 

 "מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות" 

 משרד התחבורה "התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת 

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה    -המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל  

בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת ביותר לתאריך פרסום מכרז זה, כולל אופני   בע"מ )נת"י(

 המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו. 

 

 מסמך מצורף

 תכניות רשימת  – 1-נספח ד 

 בטיחות  – 2-נספח ד 

 ספרי מתקן ותכניות עדות  – 3-נספח ד 

 בקרת איכות והבטחת איכות   – 4-נספח ד 

 לוח ניכויים  –  5-נספח ד 

 דוח קרקע  –  6-נספח ד 
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 מוקדמות  – 00פרק 

 

 תיאור אתר העבודה  00.01
הקצה המערבי    .גוריון על שפת המצוק-בחלקה הדרומי של מדרשת בןתא השטח ממוקם  

של הפרויקט הוא רחבת הקבר של דוד ופולה בן גוריון והקצה המזרחי בתוך שמורת גן  
 "(.האתר )להלן: " הפסלים

 

 תיאור העבודה   00.02
העבודות נשוא מכרז זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז זה 

בין  העבודה כוללת  אופניים.  ושביל    הקמת טיילת נופית לצד מצוק צין במדרשת בן גוריון
 השאר:

 : ובכלל זה .א
 . פיתוח טיילת נחל צין .1
   .ביצוע שיפוצים וקיק בטיילת קיימת .2
 . שיפוץ מדרכה קיימת .3
 . ביצוע שביל אופניים .4
 . חזוריהקמת מרכז מ  .5
 מעברי חצייה מוגבהים.ביצוע  .6
 טיפול באפיק הנחל.  .7

ממצה ואינו בא להחליף  למען הסר ספק, מובהר כי פירוט העבודות המובא לעיל אינו   .ב
ב המלא  העבודות  מתיאור  לגרוע  בו/או  הצעות,  להציע  במפרט  הזמנה  תוכניות, 

 .  המכרזממסמכי  בלתי נפרד כתב הכמויות המצורפים כחלקבהמיוחד ו
 

 הביצוע ולוח הזמנים  תקופת 00.03
חודשים קלנדריים מיום הוצאת   ( תשעה)  9תוך  כולה  על הקבלן להשלים את ביצוע העבודה 

צו התחלת עבודה. מובהר ומודגש שמשך הביצוע כמפורט בסעיף זה נמדד מיום הוצאת 
וכולל את משך ההתארגנות של הקבלן  כל האישורים   וכן,   צ.ה.ע.  הזמן הנדרש לקבלת 

 שבאחריות הקבלן לקבלתם כתנאי להתחלת הביצוע. 
 

 דה דו"ח מצב קיים בגבולות ובסביבת אתר העבו 00.04

ע"י הקבלן, בנוכחות המפקח, דו"ח מצב קיים, של סביבת    ייערך   לפני תחילת העבודה .א
הדרכים,  המתקנים,  המבנים,  מצב  יפורט  בדו"ח  בו.  הגובלים  והשטחים  העבודה 
הכבישים, העצים וכל פריט אחר המצוי בגבולות ובסמוך לאזורי העבודה. בדוח יצוינו 

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

ישמש כמסמך יחיד, לצורך תיעוד מצב בשטחים הגובלים והקרובים לאתרי העבודה. 
הקבלן יתקן כל פגם וישלים כל חוסר אשר יגרם בעקבות עבודתו כעולה מתוך הדו"ח  

 כנ"ל.  

ע״י המפקח  ש ככל .ב כל מה שייקבע  יכין את הדו״ח תוך שבועיים מצה״ע,  הקבלן לא 
, ערב תחילתן   לסביבה ולמתקנים שהיו קיימים העבודות  במהלך   נזקים שנגרמול  בנוגע

 יתוקן ע״ח הקבלן. 

ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  ביצוע האמור לעיל ייחשב למען הסר ספק יובהר כי .ג
הקבלן  כי  ובין אם לאו ו  בכתב הכמויות    יףבין אם יוחד לכך סע זאת ולא ישולם בנפרד,

 האמור לעיל.  בגין ביצוע נוספת זכאי לכל תמורה יהא לא 
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 והוראות מיוחדות הבהרות 00.05

 שטחים פעילים בקרבת עבודה  .א
שטחי  לפיכך  ,  ים פעילים של נופש ופעילות פנאיחבקרבת שטאתרי העבודה מצויים  

ודר יופרדו    כי ההתארגנות  העבודה  לאתר  מהשטחים  ב הגישה  מלאה  הפרדה 
החלקים   של  בטיחותית  הפעלה  שתתאפשר  באופן  במקביל  הפעילים,  הפעילים, 

 לביצוע העבודות. 

 

 הגנות והפרדות .ב

בהיקף אתר העבודה יבצע הקבלן גדר כמפורט בהמשך. בתוך שטח  העבודה,   .1
גדר  הקבלן  יבצע בעזרת  גידור  מעברים,  והפרדות,  הגנות  "ירושלים" ,    מסוג 

בין השטחים הפעילים    כדי  נדרשהוכל אמצעי אחר  כמפורט בהמשך   להפריד 
וההתארגנו  הגישה  העבודה  שטחי  לבין  התוכניות  תוהנגישים  וכננה  תת . 

בהנחי של  בו  ת ותבוצענה  וממונה  פיקוח  הקבלן  מטעם  תובאנה  הבטיחות 
ידרשו, ע"י  ש ככלהכנסת התוספות והשינויים שידרשו,    לרבות  ,אישור המפקחל

  כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן כאמור  המפקח. אין באישור המפקח  
 ההפרדות כאמור לעיל. ו תפקוד ההגנות לליעילות ו, לבטיחות   בנוגע

לשביעות רצונו של    ,הקבלן יתחזק במשך כל תקופת הביצוע את ההפרדות הנ"ל .2
 המפקח. 

יתמוך,קבלןה .3 ויגן  יגדר ,  יתחום  יעטוף,  מבנה  וחלקי  מתקנים,  ,ודצי  כלעל  , 
 .  ובהיקף אזורי העבודהבתחום ים המצויקיימים 

כפי   .4 חדש  למקום  הגדר  את  ויעתיק  מחדש  יבנה  יקצר,  יאריך,  יפרק,  הקבלן 
או כל גורם מוסמך  ו/או המשטרה  ו/  הרשות המקומיתאו  ו/שיורה לו המפקח  

 תמורה נוספת.כל  ללא זאת פעמים שיידרש, ה  מספראחר, 

 

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .ג
ובין אם לאו    ( הכמויות' )כתב  במסמך ד  סעיףולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך  

 בגין ביצוע האמור לעיל.   ,מכל סיבה שהיא ,זכאי לכל תמורה נוספת יהאוהקבלן לא 
 

 הוראות כלליות  00.06
ת, המפרט הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראליים,  יש לראות את המוקדמו .א

)הרשמיים   התכניות,    והלאהמפמ"כים  האחרים,  המקצועיים  התקנים  רשמיים(, 
החוקים והתקנות )במהדורתם האחרונה והעדכנית ביותר( כמשלימים זה את זה.  

גם בכל   ביטויהמסמכים האלה תמצאנה   אין הכרח שכל העבודות המתוארות באחד
 המסמכים.   יתר

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

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

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

ע והגנים, רשות הניקוז,  רשות הטב, רמת נגב. אמ.משרד התחבורה, חברות הטל"כ, 
רשות המים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, חברת "מקורות" וכל  
רשות מוסמכת  רלוונטית אחרת. הקבלן ימציא למפקח לפי הצורך את כל הרישיונות  

 והאישורים לביצוע העבודה מטעם הרשויות כנ"ל. 
ללא אישור מוקדם    שבוצעו  עבור עבודות נוספות כלשהן  לקבלן כל תמורה  שולםתלא   .ד

ובכתב מאת המפקח ולקבלן לא תעמוד בעניין זה כנגד המזמין כל בקשה ו/או טענה  
 ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת.  
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לא   .ה במחיר העבודה,  ככלול  ייחשב   לעיל,  ביצוע האמור  כי  יובהר  למען הסר ספק 
)כתב הכמויות( ובין אם   יימדד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד'

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

 

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

בהתאם לכך, מוטלת אחריות   .העבודהביצוע  סמוכים למקום  ההאתרים הגובלים ו
יעבדו במקביל לעבודות  ככל שהקבלנים ו/או המבצעים האחרים שיעבדו   כל  זו על 

 הקבלן בפרויקטים אחרים.  
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .ב

עיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך ס
 זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   יהאוהקבלן לא  

 

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.08
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת    בחוזה וביתר מסמכי המכרז, מבלי לגרוע מהאמור   .א

מסמכי   ושאר  לביצוע  והאינפורמציה  התכניות  הנתונים  המידות,  כל  את  הביצוע 
המובאים בהם. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בין מסמכים  
ו/או של הוראה מהוראות ההסכם יביא הקבלן את הדבר להכרעת המפקח והחלטתו  

 תחייב את הקבלן אף אם היא המחמירה יותר. 
ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת   .ב

המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל  
 ההתאמות. אי לסטיות ו ל שם לבתביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

, שכן  מהםאחד    אףכדי לפסול  הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים  אין ב .ג
זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת רק    החוזה משלימיםמסמכי  

  בין התנאים תהא. קביעת המפקח בעניין העדיפות נמצאים סותריםכאשר התנאים  
 סופית ותחייב את הקבלן. 

הסתירה למפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצאות  ו/או    לא הביא הקבלן את דבר הטעות .ד
זו, טעות או סתירה זאת-ם שיגרמו עקב איו/או הנזקי ולא ישמשו    ,מילוי הוראה 

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

ויות( ובין אם  יימדד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמ 
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור    יהאלאו והקבלן לא  

 לעיל.  
 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.09
 : יובהר כי םלותבהסכם וביתר מסמכי המכרז בכלמבלי לגרוע מהאמור 

ביצוע העבודות טעון  שם  ל בהםכל הציוד והחומרים אשר בדעת הקבלן להשתמש   .א
ע"י המפקח,    ו אשר לא יאושר  יםהביצוע. הציוד והחומר תחילתאישור המפקח לפני  

 יאושר על ידי המפקח. שמן המקום על ידי הקבלן ויוחלף בציוד אחר מסוג  ויסולק 
לדרישות   .ב בכפיפות  נכון,  מקצועי  ובאורח  לתכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

 המפקח. לשביעות רצונו של  והתקנים  
תבוצענה   .ג מוסמכת,  רשות  של  וכו'  תקנות  דרישות,  קיימות  לגביהן  אשר  עבודות 

לו   להמציא  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח  וכו'.  תקנות  דרישות,  לאותן  בהתאם 
אישור בכתב על התאמת חומרים ועבודות לדרישות, תקנות  וכו' של אותה רשות,  

 יידרש. ככל ש והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, 
ם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על  ע .ד

הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם  
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של   תוצאות  או  בדיקה  לצרכי  החומרים,  מאותם  דגימות  להגיש  זאת  עם  ויחד 
 בדיקות שיערכו ע"י הקבלן, עפ"י החלטת המפקח. 

יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת  החומרים   .ה
התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת  

  די של החומר הפסול מהמקום, על חשבון יתגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המי 
 הקבלן. 

בטיב מא . ו חומרים  יביא למקום  עד שהקבלן  ובכמות  הפסקת העבודה תימשך  ושר 
מוסמכת   במעבדה  הקבלן  ידי  על  תבוצענה  הבדיקות  המפקח.  דעת  על  המתקבלת 

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

סמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם  יימדד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במ
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור    יהאלאו והקבלן לא  

 לעיל.  
 

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

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

אין בקבלת או    חשמל, טלפון, מים, ביוב וכיו"ב.ובכלל זה כבלי תקשורת,     הקיימים
כדי להטיל אחריות כל שהיא    םאי קבלת מידע לגבי המתקנים והקווים התת קרקעיי

שרד או מי מטעמו והקבלן לבדו יהיה אחראי  לגלות אותם ולמנוע פגיעה בהם  על המ
וזאת על ידי חפירות גישוש מקדימות , או אמצעים אחרים כמפורט להלן , בכל מקום  

 באתר בעבודה.
מובהר שעל הקבלן לקחת בחשבון אי רציפות בעבודותיו עד מתן פתרון זמני או קבוע   .ג

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

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

  ל לפי הצורך לדעת המפקח. הנ"ל, הכ או שאיבת עפר  מחפרונים ו/או עבודות ידיים
 עבודה באתר. התחלת ביצוע הל תנאי  מהווה

ת .ה מכל  יהעבודה  הנדרשים  ההיתרים,  כל  וקבלת  התיאומים  כל  ביצוע  תוך  עשה 
 הגופים הרלוונטיים.

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

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

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

  הינן פיקוח של בעל התשתית הרלוונטית  / לרבות קבלת אישור וליוויפתיחת שוחות   .ח
 חלק בלתי נפרד מהעבודה ולא ישולם בנפרד בגינה.

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

, יבוצע ע"י  שניתנים לגילוי ע"י הציוד שלעיל  ם שאינם ממתכת אואיתור וסימון קווי .יא
נתוני   וסימון  איתור  מוליכים,  החדרת  שוחות,  פתיחת  אלקטרואקוסטי,  ציוד 
ואיתור שוחות הנסתרות   זרימה, קוטר הצינורות, התווית הקוים  כיווני  השוחות, 

 מהעין.
עם   .יב מלא  ותאום  באישור  יבוצע  התשתיות  סימון  גם  ספק,  הסר  ם  גורמיהלמען 

 הרלוונטיים.  וטוריםהסטט
בכתב והמשך הטיפול    למפקחבמקרה בו אותרה תשתית שלא זוהתה, יודיע הקבלן   .יג

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

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

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

 ון יספק הקבלן רשימה זו יחד עם מפת המדידה למפקח. כך שבגמר עבודות הסימ
סימון התשתית יתבצע באופן רציף והמשכי כך שכל נקודת השבר בתשתית תמופה   .יט

 וכל שינוי בגבהים של התשתית יבוא לידי ביטוי בתוכנית. 
בכל מקרה, בו יתעורר צורך בביצוע חפירה לגילוי פיזי של תשתית בין אם על דעת   .כ

על דעת המפקח, חישוף תשתיות תת"ק )גישושים( לאיתור פיזי של  הקבלן  ובין אם  
מחפר/מחפרון זאת כדי לדאוג לחישוף    התשתיות )בהוראה מטעם המפקח( יעשה ע"י

 נקודתי, בטיחותי, מהיר ויעיל, וכדי להבטיח בכל מקרה, שלמות התשתיות התת"ק.
מטעם הקבלן או מי  בסיום שלב איתור, סימון וחישוף התשתיות, תבוצע ע"י מודד   .כא

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

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

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

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

 יבצעו הגהה בשטח ויאשרו נתוני התשתיות המוצגות. 
, יוודא הקבלן, שהמודד יעביר לידי המפקח  המפקחאישור תכניות התיעוד ע"י    לאחר .כה

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

 לתכניות העדות באופן ברור ומובן. 
ית שתתגלה בעת עקירת עצים ו/או פירוקים כלשהם, יש  בעבור כל תשתית תת קרקע .כז

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

 . AS-MADEעפ"י הנחיות המפקח, ולהעלות את הסימון למפת מדידת ה  יתבטיחות 
לפירוק   .כט הינה  והתשתית  להעתקבמידה  הפירוק    –  ה או  את  לבצע  הקבלן  או  על 

 עפ"י הנחיות המפקח.ההעתקה 
 . להלןבהתאם לדרישות המפורטות   נהוגשת תוכניות העדות  .ל

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .לא
ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  

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

 תכניות עדות לאחר ביצוע  ספר מתקן ו 00.11
 . 3 ראה נספח ד

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  00.12
,  גם  הקבלן ינקוט  להסכם ההתקשרות  44בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור  בנוסף לאמור   .א

חשבונו, כל    על  במשך  המבוצעות  העבודות  על  להגן  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל 
,  מי גשם ושיטפונותתקופת הביצוע ועד למסירתן למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י  

לפני מסירת  והשבת המצב לקדמותו  ,  ערום סוללות עפר ,כולל חפירת תעלות זמניות
 העבודה. 
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, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה  לעבודהכל נזק שייגרם   .ב
 דיחוי, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.  ללא כל כן, יתוקן ע"י הקבלן 

לטובות המזמין לטיפול   "4הקבלן מחויב להחזיק על חשבונו במחסנו שתי משאבות   .ג
דעתו   לשיקול  הינה  המשאבות  הפעלת  באחריותו.  אשר  העבודה  באתר  בהצפות 

 י של המזמין. הבלעד
לא   .ד העבודה,  במחיר  ככלול  ייחשב  לעיל,  האמור  ביצוע  כי  יובהר  ספק  הסר  למען 

יימדד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם  
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור    יהאלאו והקבלן לא  

 לעיל.  
 

 משנה: קבלני  מ דרישות 00.13

בכללותם,    מבלי .א המכרז  מסמכי  הוראות  מיתר    כפופה   משנהקבלן    העסקתלגרוע 
 . המזמין של  ובכתב מראש לאישור

 כל קבלן משנה חייב להוכיח כי הוא: .ב

גל,  ר שיטת  פליכי  הגדו  נתלויים  וומדים  ע א  לאשר  ו ישראל  בדין  כשום  רבלן  ק .1
 כד'. וכסים נינוס כ ירוק, פ

למקצועו עפ"י חוק רישום הקבלנים ובסיווג הכספי אשר  רשום בסיווג המתאים   .2
 תואם או עולה על היקף העבודות בהצעתו בפרויקט זה. 

של   .3 ניסיון  עבוד   5בעל  בביצוע  לפחות  זו  שנים  בתקופה  השלים  וכי  דומות  ות 
עולה על   הצעתו לפרויקט זה, או  היקף  עבודה אחת לפחות שהיקפה שווה או 

מחצית  שווה/או עולה על   בהיקף   ,עבודות  3פחות  לתקופה זו  השלים בלחלופין  
 . הצעתו לפרויקט זהיקף ( מה 50%)

ביצוע של קבלן המשנה רשומים במצבת    מהנדסהפרויקט, מנהל העבודה ו  מנהל .4
 . ואדם שלהכוח 

יום ממועד צו התחלת    30פרטי קבלני המשנה יוצגו בכפוף לאמור בסעיף זה בתוך   .ג
 העבודה 

ומ   ימנהל  .ד המשנה    הביצוע  יהנדס העבודה  קבלני  זמן  של  כל  באתר  נוכחים  יהיו 
 שמתבצעים בו עבודותיהם.  

 .  הנ"ל בקריטריונים על עמידתוקבלן משנה חייב לצרף אסמכתאות  כל .ה

מכתב חתום ממנהלי  על קבלן המשנה להמציא לעיל,  3בסעיף לצורך הוכחת האמור  . ו
שהוצגו  ויקטים  פרלכל אחד מה ן סופי  שבו ח  או מזמיני העבודה המאשר את הנדרש  

 הפרויקט.   מפקח"י ע  מאושרה

הוכחת    המפקח  שידרוש  יםנוספ   ואסמכתא  מסמך  כל  להציג  מחויב  הקבלן .ז לצורך 
בקריטריונים,     רצון   שביעות,  ניהול  חברות  או  לקוחות  המלצת  לדוגמאעמידת 

 . וכד' משתמש

  הקבלן   יידרש,  מטה  הרשומים  מהמקצועות  אחד  בכל  לעיל, מהאמור  לגרוע    מבלי  .ח
בדרישות  ותצלומים  מסמכים    לספק המשנה  קבלן  של  העמידה  את  המפרטים 

רואה חשבון,   או  של קבלן המשנה,  עו"ד  ע"י  חתומים  יהיו  אלו  המזמין, מסמכים 
 . םינטיו הרלו לאימות כל המסמכים 

המזמין רשאי לפסול כל קבלן משנה ואף לדרוש את החלפתו לאחר תחילת העבודה,   .ט
 החלטתו.   בנימוקבדרישות, ללא צורך  אשר לדעתו אינו עומד

 

 בדיקות 00.14
הבדיקות תכלולנה    ,םותהסכם וביתר מסמכי המכרז בכללבמבלי לגרוע מהאמור   .א

 בין היתר:  

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

 בדיקת מתקן חשמל ע"י חברת חשמל ו/או בודק מוסמך.  .2
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 . בדיקה פוטומטרית .3

 טיב המלאכה. על בדיקות   .4

 בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.  .5

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

סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות(  בטעות  יימדד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך  
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע    יהאובין אם לאו והקבלן לא  

 האמור לעיל.  
 

 תאום עם גורמים ורשויות 00.15
 כללי  .א

לפני תחילת העבודה    ,בהסכם וביתר מסמכי המכרז בכלולתםמבלי לגרוע מהאמור  
ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות השירותים בין שהם מסומנים בתכניות ובין  
הגורמים   של  השגחה  חשבונו  על  ולהזמין  לתאם  הקבלן  על  מסומנים;  שאינם 

 המוזכרים בהמשך תוך נקיטת האמצעים והנוהליים הדרושים.  
והרש הגורמים  אישורי  קבלת  אי  בשל  בעבודה  כעילה  עיכובים  ישמשו  לא  ויות 

ככל   זמנים,  לוחות  בהתאמת  אותו  יזכו  אולם  הקבלן,  מצד  שהיא  כל  לתביעה 
 .שהוראות החוזה מתירות זאת

 חברת  החשמל  .ב
ידוע לקבלן שבחלק מהשטחים המיועדים  לעבודה קיימים קווי חשמל עיליים ותת  

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

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

 קרקעי. -בהתקרבות לסביבת כבל תת  .1

 חפירה בסמוך לעמוד/מתקן חברת החשמל. .2

 עבודה בסמוך לכבלי חשמל עיליים.  .3
הקב על  העבודות  ביצוע  והבטיחות  בזמן  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  לן 

הדרושים ולהימנע משימוש במנופים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי חשמל.  
שימוש כנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואף את חיי העובדים. לקבלן לא  

והוא מתחייב    לאתר העבודה תהיינה כל תביעות עקב כניסת "חברת החשמל"  
 .דרשהנלתת לה את כל הסיוע 

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

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

 כל תוספת בעקבות עיכוב משך ביצוע, ו/או הסדרת דרך גישה לעמוד. 
 

 חברת "בזק" וחברות תקשורת אחרות  .ג
אחרת    תקשורת  חברת  כל  או  "בזק"  חברת  מנציג  מדויק  סימון  לקבל  הקבלן  על 
)כדוגמת "הוט" "סלקום" "פרטנר " ועוד ( באזור לפני תחילת העבודה ולסמן את  

תכניות ולשמור על סימון הכבלים. הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם  הקווים על גבי  
עמודי  באזור  העבודות  הרשת.  טלפון    מהנדס  וקווי  טלפון  שוחות  טלפון, 

 תתבצענה רק בנוכחות מפקח של חברת "בזק" או חברות התקשורת השונות. 

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

קרקעיים וגם לגבי מילוי או חפירת אדמה. על הקבלן לקחת בחשבון כי לפני תחילת  
קווי   בתחום  וכו'(  ביוב  מים,  עפר,  עבודות  )כבישים,  השונות  התשתית  עבודות 
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"ב חברת  עבור  תשתית  עבודות  לבצע  צורך  יש  כבלים  התקשורת  השחלת  זק", 
וחיבורם ע"י חברת "בזק" ורק לאחר מכן עם קבלת אישור חברת "בזק" להתחיל  

 בעבודה. 
 הרשות המקומית  .ד

 . תאום  הסדרי תנועה
 תאום עבודות באזורי תשתיות מים וביוב. 

תאום מול מנהלת מחלקת תשתיות ופרוייקטים וכל הגורמים העירוניים כפי שידרש  
 י העירייה. על יד 

 

 צועיהסדרי תנועה זמניים לב 00.16
הקבלן   .א תנועה  לתכנן  על  מתכנן  תנועה ומטעמו(  מוסמך  )באמצעות  הסדרי  לבצע 

זמניים במהלך ביצוע העבודה. הסדרי התנועה יבוצעו ע"י חב' אבטחה מוסמכת ע"י  
 . המועצה האזורית רמת הנגבומאושר על ידי גוף ציבורי 

על הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית   .ב
עוקפות, דרכים  ביצוע  לרבות  וסביבתו  העבודה  אתר  ואזהרה    בכל  תמרור  ציוד 

 כמפורט ולפי דרישת הרשויות המוסמכות. 
ומשטרת    הרשות המקומיתתכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרת ע"י    יכיןהקבלן   .ג

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

מקרה של אי התאמה בין הנדרש בתוכניות לבין    בתיאום עם המזמין והמשטרה. בכל
 ההנחיות שתתקבלנה מאוחר יותר, יש לפנות למפקח ולקבל את הנחיותיו. 

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

הא התנועה  בקבלת  בהסדרי  שינוי  מצד  לא  ישורים.  שהיא  כל  לתביעה  עילה  יהוו 
 הקבלן ובכלל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע. 

או רישיונות     ,מועצה/או עירייה  עיכובים בעבודה בשל אחור קבלת אישורי משטרה, . ו
יוטלו   לא  כן  כמו  בביצוע,  ועיכובים  בטלה  על  לתביעה  לקבלת  עילה  יהוו  לא  וכד' 

 .לוח ניכויים –3ד  כמפורט בנספח  הקבלן בשל כךקנסות על 
כל   .ז נקיטת  עקב  שנגרמו  עיכובים  בגין  הקבלן  של  תביעות  כל  יוכרו  לא  כן  כמו 

 האמצעים למניעת הפרעות. 
הקבלן יספק  באמצעות חב' האבטחה הנ"ל את כל אביזרי השילוט והתמרור ואביזרי   .ח

התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות  הבטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי  
ביום ובלילה, יציבם בשטח ויתחזקם לכל אורך    –בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  

 תקופת הביצוע .
הנחיות הבטיחות   .ט על  וכן  זמניים,  תנועה  קיום הסדרי  על  להקפיד  הקבלן מתחייב 

רישיו עפ"י  דרישותיהן  כל  של  מדויק  ביצוע  ועל  המוסמכות  מהרשויות  ן  שיקבל 
העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות  

   .המפקח מטעם המזמין
כל סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית   .י

המאושרת על ידי הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך,  
 ן של הועדה.עפ"י העדכון האחרו 

הציוד   .יא של  ושלמותו  תקינותו  להבטחת  באשר  הקבלן  על  חלה  מיוחדת  אחריות 
והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא  
יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה  

 . לוח ניכויים  3ד פח נסבטיחות זמני פגום( ייקנס הקבלן על פי 
אם לדעת המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות   .יב

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

 י ניהול. דמ 15%הסדרי התנועה בפועל בתוספת 
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נושא הסדרי התנועה בזמן ביצוע כפוף לתאום עם משטרת ישראל. העבודה תתבצע   .יג
שיוצגו   והדרישות  ההגבלות  במידת    -לפי  לילה  עבודות  כולל  המשטרתי,  ברישיון 

 הצורך. 
תנועה   .יד הסדרי  תכניות  התאמת  את  הביצוע,  במהלך  יום,  מידי  לבדוק  הקבלן  על 

מון, התמרור, הגדרות וכיו"ב תואם לתכנית  זמניים לקיים בשטח ולוודא כי כל הסי
על   להשלימו  הקבלן  על  יהיה  מהנ"ל,  אחד  העלמות  של  במקרה  במקומו,  ומופיע 

 חשבונו.
ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י המשטרה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו   . טו

 הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו. 
רי התנועה מיד עם קבלת צה"ע. הקבלן יסלק את  על הקבלן להיערך להצבת הסד .טז

 הסדרי התנועה הזמניים בסיום העבודה. 
 מעקה בטיחות יוצב עם גדר רשת. .יז
  ,כל האביזרים אשר יותקנו באתרהסדרי התנועה כוללים בין השאר תכנון, הספקת   .יח

גידור קשיח, שערים, גידור זמני, שילוט, תמרורים, מחזירי אור, עגלות סימון )חץ(,  
סים מהבהבים לשעות הלילה, מחסומים, מעקות ניו ג'רסי מפלסטיק או מבטון או  פנ

תיאומים,  ,  מעקות אחרים, מפקחים, מכוונים, שרותי גרירה, מאבטחים ושוטרים
 . שינויים בהסדרי התנועהוטיפול בקבלת רישיונות  וביצוע שינויים בתוכניות 

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

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

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

יימדד    למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא .כב
ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  

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

 אמצעי זהירות גידור ושילוט  00.17
תנועת   .א אליו מתנהלת  ובסמיכות  ובאתר העבודה  רגל  הסוגים  הולכי  רכב מכל  כלי 

 . )וללא הגבלה(
על הקבלן לנקוט בכל    ,  בהסכם וביתר מסמכי המכרז בכלולתםמבלי לגרוע מהאמור   .ב

הרגל   והולכי  הרכב  כלי  של  על שלומם  מנת לשמור  על  הזהירות הדרושים  אמצעי 
ולמנוע הפרעה כ המבקרים באתר,  לתנועה  לרבות  ו/או  הולכי הרגל  לתנועת  לשהי 

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

     שמוצג בתמונה להלן:
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קשיחה במסגרת צינור פלדה מגלוון,     על ידי רשת מרותכת מגולוונת   הגדר תבוצע .ד

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

 על מנת להבטיח יציבותה.  
 . לפי בחירת המזמין רות, מודפסות על יריעותהדמיות על הגדהקבלן יתקין  .ה
לאתר   . ו זרים  כניסת  למניעת  אזהרה  שלטי  הקבלן  יתלה  הנ"ל  הגדרות  לאורך 

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

נקודת .ז בעבודות  גדר  לחילופין,  הקמת  בכתב  לדרוש  המפקח  רשאי  יות/יומיות 
 פי.וי.סי. כדלקמן:  
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רשאי להשתמש ברשת פלסטיק או מתכת במקום הגדרות המוצגות    יהאהקבלן לא   .ח
ולא   התנועה    יהאכאן,  הסדרי  בתכניות  המשטרה  לאישור  כזו  גדר  להציע  רשאי 

הזמניים שלו. שימוש בגדרות רשת פלסטיק או מתכת מאפשר למפקח להטיל קנסות  
מרגע מתן הוראת הפירוק ועד לפירוק    בלוח ניכויים(  –  3ד  בנספח  )כמפורט  על הקבלן  

 הרשת ע"י הקבלן. 
 

 

 
לשל .ט בהתאם  לעת,  מעת  ישתנה  הגידור  הבתוואי  הסדרי  יבי  ולפי  העבודה  של  צוע 

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

 . הדמיות, מודפסות לפי בחירת המזמיןלרבות  מסביב לשטח ההתארגנות   רמת הנגב
גדרות   .יא מעקות,  העבודה  אתר  בתוך  הקבלן,  יתקין  ושלטי  בנוסף  אורות  זמניות, 

אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם  
של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה  
בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות  

שוחות    נשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.והעפר ולסלק את כל המכשולים ש
חשמל או מים או ביוב יהיו כל הזמן מכוסות או לחילופין מגודרות עם גדר בטיחותית  

 סביבן. 
על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך   .יב

 יבה אחרת.תקופת הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול ס
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן   .יג

לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי  
סביב   מתאים  וגידור  שילוט  סימון,  קיום  היתר  בין  יכללו  אשר  וההגנה  הזהירות 

 התאים הפתוחים בכל תקופת העבודה. 
כל שפה אחרת לפי שיקולו של  בהשלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית ו  כל .יד

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

 ביום ובלילה, אשר תספיק ותתאים לתנאי האתר והסביבה.
וזו   .טז עבודתו של הקבלן במידה  נעשית בתנאים בטיחות  המזמין רשאי להפסיק את 

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

 הכול בהתאם למפורט בתנאי ההסכם.  -ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו 
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תוואי   .יז בשלבים,  עבודה  תידרש  בהם  לעת,  במקרים  מעת  ישתנה  והגידור  המעקות 
בהתאם לשלבי הבצוע השונים  ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על הקבלן  
וכל   הגנות  סגירות,  גשרונים,  מעברים,  זמני,  גידור  גם  חשבונו  על  לבצע 

 להבטחת מעבר בטוח להולכי הרגל.   הנדרש
כל .יח את  ולפנות  לפרק  הקבלן  והה   על  הזהירות  ואמצעי  כנ"להגדרות  בגמר     גנה 

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

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

תחזק גשרון  במקרים בהם יידרש מעבר הולכי רגל מעל תעלה הקבלן יספק, יציב וי .כ
בגובה   צד  פיברגלס הכולל מעקות  מגולוונת עם חיפוי  פלדה  נייד מקונסטרוקציית 

של   ברוחב    1.15מינימאלי  לפי    1.3  -  2.0מ',  הכל  המפקח,  של  הנחיותיו  ועפ"י  מ' 
 .  הקבלןבטיחות מטעם  ה ממונהדרישות תקני הבטיחות ובהתאם לאישור 

ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל,   .כא
ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  

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

 בטיחות 00.18
באתר   .א הבטיחות  בנספח  תכנית  לאמור  בכפוף  הקבלן  ידי  על    הבטיחות  -  2ד  תוכן 

תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים  ותוגש לאישור המפקח. תכנית הבטיחות  
 : ותכלול בין היתר  והמשתמשים בשטחים הפעילים בקרבת מקום העבודה

 סקר סיכונים.  .1
 מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תואמות.  .2

, ייחשב  ככלול במחיר  הבטיחות  -  2ד    נספחבלמען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור   .ב
כתב הכמויות ובין  בהעבודה, לא יימדד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף   

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

 

 איכות  בקרת 00.19
 . 4 ראה נספח ד

 

 ניקיון האתר  00.20
ההתארגנות   .א ואזורי  העבודה  אתר  של  אסתטי  וסדר  ניקיון  על  לשמור  הקבלן  על 

וסביבתם במשך כל תקופת הביצוע: עודפי העפר והפסולת יסולקו אל מחוץ לאתר  
  העבודה ואזור ההתארגנות  אל אתר שפך מאושרים ע"י הרשות.

לשימוש    עה שרותים לכל מתחם הנפרד, סה"כ ארבבאתר יותקנו שירותים כימיים   .ב
 עובדי הקבלן. 

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

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

ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  
 זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   יהאוהקבלן לא  
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 מדידות וסימון 00.21
 

על הקבלן לסמן על חשבונו את    להסכם ההתקשרות,    24בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור   .א
תחילת   לפני  המתוכננים  והמתקנים  השוחות  ומיקום  והקווים  העבודה  תוואי 

 הביצוע.  
אחראי    יהאכל המדידות באתר יבוצעו ע"י מודד מוסמך ויאושרו ע"י המפקח. הקבלן   .ב

לשמירה ואבטחת הסימון במשך כל זמן הביצוע. בכל מקרה שנקודות וקווי הסימון  
 ביצוע העבודה יחדש אותם הקבלן על חשבונו.  יפגעו בזמן

כנקודת קבע לביקורת הרומים של העבודה ישמשו שני ברזלי זווית מבוטנים בגוש   .ג
מ' שיבוצעו ע"י הקבלן במקומות שיקבע המפקח.  0.5X0.5X0.5 בטון יצוק במידות  

רומי ראשי ברזלי הזווית ימדדו ע"י המודד של הקבלן, עפ"י רשת הגבהים הארצית  
והם ישמשו את המפקח לצורך ביקורת עבודת הקבלן. עפ"י הוראות המפקח, יקבע  
הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות העבודה. נקודות אלו תהיינה  

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

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

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

 יש להודיע למפקח.    ניתן
רשאי למסור לקבלן גם קבצים של התכניות    יהאוע והמנהל  הקבלן יקבל תכניות לביצ . ו

אוטוקד   עליו    DWGבפורמט  להקל  מנת  בעת    בביצועעל  לו  הדרושים  הסימונים 
 מדידת השטח לפני תחילת הביצוע.  

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

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

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

פול  לשם  )נקודות  לו  הנחוצות  המדידות  את  להתחיל  לו  יסייעו  אשר  נקודות  יגון(, 
 ביצוע העבודה.

לפני תחילת העבודה, באחריות הקבלן לבצע מדידה ולאמת את נתוני התכניות, זאת   .י
לפני הזמנת החומרים הדרושים לעבודתו כגון תאי ביוב טרומיים מבטון, צנרת וכו'.  

חומרי על  כלשהו  פיצוי  יקבל  לא  לפני  הקבלן  המדידה  את  שביצע  מבלי  שרכש  ם 
תחילת עבודתו ווידא כי הגבהים ומיקום הנקודות תואם את הממצאים שלו בשטח.  
מובהר כי הקבלן בלבד אחראי להוצאות כספיות או עיכובים שייגרמו, אם ייגרמו,  

 עקב אי התאמה של הגבהים או מיקום הנקודות בתכניות לבין הממצאים בשטח. 
בביצוע העבודה כל עוד לא קיבל את אישור  המפקח לסימון הקשור    הקבלן לא יתחיל .יא

 בעבודה זו. 
המדידה   .יב מכשירי  כל  את  בעבודה  בקביעות  ולהחזיק  חשבונו  על  לספק  הקבלן  על 

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

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

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

 המפקח. 
ת  . טו וקריאת  דיגיטלי  מידע  לקבל  יכולת  בעל  להיות  חייב  בפורמט  והמודד  כניות 

אוטוקד. המודד יבצע סימונים על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו ע"י המפקח לפני  
 תחילת העבודה. 
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 . AS MADEתכנית  הקבלן יתקן את הקבצים לצורך הכנת  .טז
הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  למען   .יז

ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  
 זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   יהאוהקבלן לא  

 

 כמויות על ידי הקבלן חישוב  00.22
מהאמור   לגרוע  בכללותם,מבלי  המכרז  מסמכי  וביתר  כולל    בהסכם  כמויות,  חישובי 

עשה על ידי  י רשימות ברזל והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בנארית" או תכנה דומה ת
 הקבלן ועל חשבונו. 

 

 תכניות ומסמכים   00.23
מפרטים מוכנים תמיד  על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התכניות וה

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

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

 

 דיפון זמני ככל שיידרש  00.24
על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד כבישים, מעבר בטוח   .א

תת   ומערכות  צנרות  יד  על  אחר,  ומעבר  דרך  וכל  הצלה  לרכב  דרך  רגל,  להולכי 
קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות וכן על יד קירות תומכים בגדרות הבתים, קירות  

 ו'.  בתים, עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכ 
חפירה   .ב לייצר שיפוע טבעי של הקרקע לכל  ו/או  זמני  דיפון  על הקבלן לתכנן לבצע 

מ' אף אם היא אינה מבוצעות על יד מיתקנים כנ"ל או    1.2בקרקע  בעומק העולה על  
 מבוצעות בקרקע יציבה. 

 על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות ולהגישן לאישור המפקח.   .ג
ה .ד הדיפון  של  חפירה  התכנון  לבצוע  שדרוש  שהוא,  עומק  לכל  כלשהו,  מסוג  זמני, 

 כלשהי לפי הפרוט הנ"ל, יבוצע על ידי הקבלן. 
סוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות, ובהעדר   .ה

תיאור כזה, יציע הקבלן לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין לבצע דיפון זמני בטרם  
המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של  אושר התכנון  

 צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.   
 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.    . ו
הקבלן   .ז של  והבלבדית  היחידה  מאחריותו  לגרוע  כדי  לדיפון  המפקח  באישור  אין 

   .לדיפון, ליציבותו ולבטיחותו 

ביצוע האמור לעיל, ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד    למען הסר ספק יובהר כי   .ח
במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו     ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף

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

 ערכי טבע ונוף   שימור 00.25

איסור מוחלט על פגיעה בערכי טבע ונוף )צומח/חי/דומם( המוגנים על פי חוק.    חל .א
על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ו/או    ינקוט  מבצעה
  הסביבה   זיהום  זה  ובכלל  ונוף  טבע  בערכי  פגיעה  למנוע  כדי,  המנהל  ידי  על  יקבעוי

 .רעש ומטרדי

שם  רה על הוראות הביצוע המפורטות להלן לייידרש להקפיד הקפדה ית   מבצעה .ב
 . מניעת חריגות ופגיעה כאמור לעיל

 (.ושיחים)עצים  קיימת  בצמחיה מפגיעה להימנע  יש העבודה  מהלך בכל .ג
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על    מלבד .ד יהיה    מבצעהחובת הדיווח לרשויות המוטלת  פי חוק, חייב    מבצעה על 
מוקדם עם פקחי רשויות השמירה על נכסי    לדאוג, בנוסף לתאום עם המנהל, לתאום 

הטבעיים )משרד לאיכות הסביבה, רשות העתיקות, קק"ל     הציבור ועל המשאבים
   .ורשות מקומית(

היה והודיע פקח אחת מן הרשויות או הגופים הנ"ל על ערכי טבע ונוף ו/או עתיקות   .ה
מכל פגיעה בהם, אלא לאחר תאום הפעולות שיינקטו לפינויים או    מבצע יימנע ה

 שימורם עם הרשות המתאימה ועם המנהל. 

ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא   . ו לעיל,  ביצוע האמור  כי  יובהר  למען הסר ספק 
יימדד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין  

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

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים 00.26

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה   .א
אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב  

 ידים בגלגלים פניאומטיים. המצו

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל   .ב
 חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. 

גישה ברכב ו/או במשאית לכל  יבטיחו  ש  דרכי גישהעל הקבלן להכשיר באחריותו   .ג
לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל  חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי  

 סיבה שהיא. 

קבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את  י  תוואי דרכי הגישה .ד
להשאירם   או  בסיומה  ו/או  העבודה  במהלך  בחלקם  או  בכללם  הללו  הדרכים 
במקומם לאחר סיום העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל  

 מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.  ישירות,

האמצעים   .ה בכל  לנקוט  הקבלן  על  פעיל,  כביש  לתוך  חולי/בוצי  משטח  ביציאה 
 הנדרשים על מנת שגלגלי הרכבים יהיו נקיים.

ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא   . ו לעיל,  ביצוע האמור  כי  יובהר  למען הסר ספק 
רד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין  יימדד ולא ישולם בנפ 
לא   והקבלן  לאו  ביצוע    יהאאם  בגין  שהיא  סיבה  מכל  נוספת  תמורה  לכל  זכאי 

 האמור לעיל.  
 

 התארגנות באתר העבודות  00.27
תכנית התארגנות מפורטת תוך חמישה עשר יום מיום הוצאת  הקבלן ימציא למפקח  .א

   .המזמיןצו התחלת העבודה ע"י  
  סימון הגידור, מקומות אחסון :  בין בשארתכלול  ומפורטת  תהיה  תכנית ההתארגנות   .ב

עפר של  זמני  אחסון  מיקום  וציוד,  לאתר  חומרים  כניסה  נקודות  זמניות,  דרכים   ,
   .ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים

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

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

 להנחיות הרשויות הנ"ל.
 . ההתארגנות המאושרתמגבולות תכנית ההתארגנות באתר העבודות לא תחרוג  .ה
לקבלן   . ו שטח    -מובהר  או  האתר  מן  שהוא  סוג  מכל  חפירה  עודפי  להוציא  אין 

 ההתארגנות ללא אישורים בכתב מהמנהל. 
 הקבלן יציב משרדים לצוות ניהול האתר בתחום שטח ההתארגנות.  .ז
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לא  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב ככלול במחיר העבודה,  
יימדד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין  

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

 

 אספקת מים וחשמל  00.28
אספקת המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה, תבוצע ע"י הקבלן ועל אחריותו,   .א

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

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

עם חברת החשמל לישראל ועם כל גוף עירוני או ממשלתי אחר, ולקבל את אישורם  
 בכתב, תוך תיאום עם המפקח.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל וכל ההוצאות הכרוכות  .ד
יחולו על הקבלן, ולא    -באספקת המים והחשמל ובתשלום עבור הצריכה השוטפת  

  בנפרד. ישולם לו על כך
 

 לוח זמנים ממוחשב  00.29
  שלדילוח זמנים    מצורף  ,בכללותםבהסכם וביתר מסמכי המכרז  מבלי לגרוע מהאמור   .א

 . שהוכן על ידי המזמין
הזמנים    14תוך   .ב לוח  בסיס  על  הקבלן  יכין  העבודה,  התחלת  צו  מתן  מתאריך  יום 

כנ"ל וימסור לאישור המפקח לוח הזמנים מפורט לביצוע העבודה בשיטת     השילדי  
 עותקים.    3 -ב MS.PROJECTגאנט ,בתוכנת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

התכנון   .1 בשלבי  הנדרשות  הפעילויות  כל  של  אישור  רשימה  והביצוע,  הארגון 
מערכות   הרצת  שונות  גמר  עבודות  חיבורים,  ביצוע  וציוד,  לפריטים  דוגמאות 
ובדיקת ציוד וכו', וכן כל הקשרים ביניהם. הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן  
עירוניות   רשויות  המזמין,  מתכנני  כמו  חיצוניים,  גופים  של  ופעולות  לבצע 

 פעילויות הללו יתורגמו לתרשים גנט. ואחרות וכל הקשרים ביניהם. כל ה
כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך ביצועה   .2

   בכל שלב. הפעילויות תופרדנה לחלקים לפי הנחיות הפיקוח.



23 

 

 

 

 

 

להשלמ .3 המיועד  הזמן  בתחום  יוכן  זמנים  הזמן    תלוח  ובתחומי  העבודה,  כלל 
 שפורטו להשלמת חלקים שונים מכלל העבודה. 

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

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .יג
ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  

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

 מבני עזר זמניים  00.30
 משרד למפקח  .א

יעמיד  הקבלן  להסכם ההתקשרות,  26ובסעיף   19בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור  .1
ה כמשרד    מפקח לרשות  מטבחון    30  - בשטח  עבודה,  חדר  שיכלול  מ"ר, 

 ושירותים.  
פלדלת   כניסה  דלת  יכיל  במידות  המשרד  ו  80/200אטומה  חלונות    2  -ס"מ 

. ורשת נגד זבובים  ס"מ, עם סורגים  80/80מזוגגים עם צילון לפתיחה במידות  
 מ"מ לתליית תכוניות.   X 30 10ע"ג קירות חדר העבודה יהיו סרגלי עץ 

 המשרד יחובר זמנית על ידי הקבלן לרשת החשמל  והתברואה.  
 הריהוט בחדר יכלול: .2

בגודל    2 ( א) משרדים  המצוידות    80/180שולחנות  מגירות  עם  כ"א  ס"מ 
 במנעולים. 

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

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

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

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

על כל יום ללא מכשיר פקס באתר יוטל    תוך יום עבודה אחד.   זאת התקלקלו,  
 .לוח ניכויים – 3ד  כמפורט בנספח קנס 

 מטבחון יכלול: ה .5
מ"א עם תאים ומגירות, משטח שיש מעל הארון + כיור    1.4ארון תחתון במידות  

עד לגובה   P.V.Cס"מ + ברז מים קרים. ציפוי אריחי קרמיקה או  40*50מטבח 
 ס"מ מעל למשטח השיש. 60

בקבוקים גדולים נוספים וקומקום חשמלי   4ליטר, מתקן מי עדן עם   200מקרר 
 נשלף.  

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

 משרד לקבלן  .ב
הקבלן יקים על   להסכם ההתקשרות  26ובסעיף   19בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור  .7

 משרדים לצרכי ניהול עבודותיו באתר לרבות שירותים ומטבחון.  גם חשבונו, 
המבנים הנ"ל ומבני עזר, מחסנים ושטחי אחסון אחרים יוקמו באתר במקומות   .8

 שיורה עליהם המפקח ולפני תחילת ביצוע העבודות.  
לרבות אספקת   .9 ויתחזק את המשרדים במשך כל תקופת הביצוע  ינקה  הקבלן 

לצילום, מי עדן. במידה והקבלן לא יתחזק, ינקה את המשרד  ר טואלט, נייר  יני
עבורו   זאת  שתבצע  חברה  להפעיל  רשאי  המפקח  הנ"ל,  החומרים  את  ויספק 

 . 15%ויחייב את הקבלן בעלות החברה בתוספת 
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למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .ג
וחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  ולא ישולם בנפרד, בין אם י 

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

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 00.31
בנושאים מסוימים    ,בכללותםוביתר מסמכי המכרז  הסכם  מבלי לגרוע מהאמור ב .א

מתכננ  ע"י  מפורט  תכנון  לבצע  הקבלן  פריטים  נדרש  או  עבודות  של  מוסמכים  ים 
 שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה.  

 מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: 
 תכנון ההתארגנות. -
 תכנון הסדרי תנועה זמניים. -
צוע  יתכנון תמיכות זמניות לקרקע ו/או תשתיות )צינורות כבלים וכו'( לשם ב  -

 מחפורות. 
 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  -
 צוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.יתכנון שלבי הב -
 . או אלמנטים אחרים של מסגרות פלדהShop Drawings תכנון  -
 פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט.  -

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

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

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

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

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

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

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

המפקח יבדוק את התכנון הקבלני, יעיר את הערותיו ויחזיר לקבלן את המסמכים.   . ו
כל הפ ויוסיף את  יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח,  רוט  יהקבלן 

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

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

של   התכנון  לנכונות  כאישור  להתפרש  כדי  בהם  ואין  בלבד,  העיקרון  ברמת  הם 
המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו  
המלאה והבלבדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים  

 ת הביצוע. לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופ
על   .ח יהיה  זמנית,  תלייה  או  זמני,  לדיפון  דרישות  מצוינות  בו  בתוכניות  מקום  בכל 

הקבלן לתכנן ולבצע, על חשבונו, את הנ"ל.  התיאור שמופיע בתכניות, הוא כללי  
תכנון   בזמן  בחשבון  שנלקח  הדיפון,  או  התלייה  עקרון  על  להצביע  כדי  בלבד, 

די  שיטת  להציע  רשאי  הקבלן  מותנה  הפרויקט.  ביצועה  אך  שונה,  תלייה  או  פון 
 בקבלת אישור המפקח מראש. 

לא   .ט העבודה,  במחיר  ככלול  ייחשב  לעיל,  האמור  ביצוע  כי  יובהר  ספק  הסר  למען 
יימדד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין  

זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור    יהא אם לאו והקבלן לא  
 לעיל.  
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 שווה ערך 00.32
הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן    בכל מקרה בו ניתנה לקבלן .א

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

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

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

 הזמנים ו/או תביעות עתידיות.
  2אישור מוצר שווה ערך יעשה באופן הבא: המצאת קטלוגים וספרות מקצועית של   .ה

המוצע(, ערך  ושווה  )המקורי  )המקורי    המוצרים  סוג  מכל  אחת  דוגמא  הבאת  וכן 
 והשווה ערך המבוקש( פיזית לאתר.  

כל   . ו עליו  יחולו  שונות,  ועבודות  לאלמנטים  חליפי  לתכנון  הצעות  הקבלן  יציע  אם 
 ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין.  

 

 יסוד  מחיר 00.33
בחלק מהסעיפים במפרט, בתוכניות ו/או בכתב הכמויות נרשם לגבי חומר או מוצר,   .א

 "מחיר יסוד".  
אותו חומר  של  יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום רכישתו  מחיר  " .ב

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

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

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

  המבנה   למקום  אספקתו  בעת  החומר  של  למעשה  מחירו  לפי  מעודכןה  יסודה   מחיר
  לשינוי  בהתאם)כלפי מעלה או מטה(    יעודכן   , היסוד  מחיר  על  שהתבססהסעיף    ומחיר 

 עודכן.  מחיר היסוד המלשנקבע בחוזה בין מחיר היסוד  המחיר
ההנחה או התוספת  נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו   .ה

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

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

 היסוד.  למחיר יתווספו  לא מקרה ובשום העבודות הסעיפים לביצוע במחירי יכללו 
,  במקר .ח ים של מחלוקת לגבי התאמת מוצר או פריט למחיר היסוד הנקוב בהסכם 

אחר  בכתב ולחייב    ספקעם    המוצר  או/ו     החומר   מחיר  כם את  סרשאי ל  המפקח יהיה  
 .את הקבלן לרכוש מהספק  האחר את החומר במחיר שנקבע

 

 חומרים כרזרבה  00.34
גופי  החיפויים  ,מכל הריצופים  3%ן  הקבלן ימסור למזמי עבור  תאורה, עמודי תאורה,   .

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

 

 וגמאותד 00.35
במסגרת תערוכה  ,  צו התחלת העבודההוצאת    ממועד   יםיחודש   תוך הקבלן לספק    על .א

הוא מתכוון    בהם  והמוצריםדוגמאות של כל החומרים, האביזרים    שיקיים באתר,
 ובכלל זה:  המפקח אישור  את ולקבל, ייצורם או הזמנתם טרם בעבודהלהשתמש 

 , דבקים.ערביםחומרי איטום,   .1
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 מוצרי ריצוף, חיפוי וכיסוי, לרבות מדרגות וכו'.  .2
 גופי תאורה ועמודי תאורה.  .3
 . פרטי שילוט .4
 וגוונים. צבעים  .5
 . פריטי ריהוט  וגינון .6
 . וכל מוצר, חומר אחר שיידרש ע"י המפקח .7

  עד  באתר  קבוע   ויהיה  הקבלן  י "ע  שיוקם  זמני  ייעודי  במבנה  תמוקם  התערוכה .ב
 . כלוסיוא צוע יהב  של סופית להשלמה

  האביזרים ,  החומרים  של  הסדרתי  ובייצור  בהספקה  ייושמו  המפקח  הערות .ג
  יהיה   לאתיו  שבעקבו  והתיקונים,  הדיגום  תהליך.  הקבלן  י" ע  שיסופקו   והמוצרים

  הקבלן,  בחוזה  לאמור  בניגוד  כן  כמו.  הביצוע  תקופת  את  להאריך  כדי  אופן  בשום  בהם
  במחירי   ככלול   ייחשב  ל"והנ   מוצרים  תערוכת  עבור   תשלום   לכל   זכאי   יהיה   לא

 . היחידה
 . לתקן והתאמה טכניים מפרטים, יצרן בתעודות  תלווה מוצרים  /החומרים הצגת .ד
 . השוואה לצורך  צועיהב  תקופת לתום עד  במרוכז יישמרו  המאושרות הדוגמאות .ה
  ה אינן  והמזמי  המפקח  של  בכתב  מפורש  אישור  חייבת  מוצר  או  חומר  החלפת . ו

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

 . מראש ידו על יוכנו אשר
  שישמשו   לאלה  שהיא  בחינה   מכל  זהים  ייצור  ובתהליכי  מחומרים  יבוצעו  טיפוס-אבי .ח

  על    להורות  רשאי  המפקח.  המפקח   לאישור  ויועברו,  סוג   מאותו  הפריטים  בייצור
  הפריט  להתאמת  דעתו  שיקול  לפי  כנדרש ר,הייצו  בתהליך  תיקון  או  שינוי  כל  ביצוע

 . החוזה ולהוראות  הייצור לתכניות
. המפקח  שיורה  במקום  ומותקנים  הבחינות  מכל   מושלמים  יהיו,  מוגמרים  המוצרים .ט

  הקבלן   ועל   תיפסל(  סופית  הינה  המפקח  פסיקת )   המפקח   י "ע   תאושר  שלא  דוגמה
 .  לדרישות להתאמתה הנדרשים  השינויים כל  את לבצע יהיה 

במתחם  שתאושרנהטיפוס  -אבי  דוגמאות .י לצורך    תשמרנה  עד    ,השוואההעבודות 
 לסיום העבודה.  

 .  בפרויקט התקנתם  לצורך בדוגמאות להשתמש רשאי יהיה לא  הקבלן .יא
 נמרץ לדוגמאות המאושרות.    הקבלן יתאימו בדיוק "יע שיבוצעו  הפריטים .יב
  עלייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות    הקבלן .יג

ובתהליךהמפ   ידי מחומרים   ורק  ואך  ששימשו  קח  אבי   הייצור  הטיפוס  -לייצור 
 שאושרו על ידי  המפקח.  

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

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   . טו
ובין אם לאו    (הכמויות' )כתב  במסמך ד  יףסע ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך  

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

 דוגמאות של חלקי עבודה  00.36
)לפי העניין( מכל    המפקח "י  ע   יקבע עבודה בשטח ש   חלקי   שלהקבלן יבצע גם דוגמאות   .א

 העבודות שעליו לבצע.  
  נוספות   דוגמאות  צועיב  זה  ובכלל  בדוגמאות  הנדרשים  התיקונים  כל  את  יבצע  הקבלן .ב

 . לדוגמאות המפקח   של  הסופי אישורו לקבלת עד
  העבודה   את  לבצע   הקבלן   ווןמתכ  איתם  מבצעים  אותם  י" ע  יעשה    הדוגמאות   צוע יב .ג

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

 .  המפקח  לאישור חדשות דוגמאות להגיש הקבלן   יידרש  ,בו תלויות
 . לאישור הקבלן י  "ע  שיוגש הזמנים בלוח ישולבו  הדוגמאות ביצוע .ה
 . הדוגמות צועי ב לפני  המבצעים של שמית  רשימה  למפקח   יגיש  הקבלן . ו
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למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .ז
ובין אם לאו    (הכמויות' )כתב  במסמך ד  יףסע ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך  

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

 

 ומני עבודה ודוחות ביצוע )אלקטרוניים( ניהול י 00.37
 כללי:  .א

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

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

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

 פי  יומן העבודהסעי .ב
 כללי  .1

 שם הקבלן.  ( א)

 מס' הפרויקט.  ( ב)

 מס' יומן עבודה.  ( ג)

 תאריך, יום עבודה ושעות עבודה.  ( ד)

 . צוות ניהולי של הקבלנים ( ה)
 מהלך הביצוע  .2

 . פירוט הציוד העובד באתר ( א)

 . פירוט מספרי של כוח האדם על פי מקצועות ( ב)

 . תיאור מהלך הביצוע היומי ( ג)

 . דווח ביצוע בפועל-הזמניםהתקדמות ביצוע על פי לוח   ( ד)

 .רוט מזג האוויריפ ( ה)
 הערות והוראות .3

 . תוצאת בדיקת נתוני דיווח קבלן ( א)

 . הוראות מפקח ( ב)

 . הערות קבלן ( ג)

 . הערות מפקח ( ד)

 אירועים באתר העבודות.  ( ה)

 ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה. ( ו)

 עיכובים בביצוע.  ( ז)

 חריגות מדרישות ותיקונן.  ( ח)

 ניטור של מזג אוויר והיערכות נגד שיטפון. ( ט)
 מכים אחרים מצורפים לדו"ח היומי:מס .4

 .תעודות משלוח ציוד וחומרים ( א)

 . טפסי מסירת תכניות ( ב)

 .המזמיןדיווחי נוכחות וסיורים אנשי  ( ג)

 . דיווחי סיורי מבקרים ( ד)

 . ח בטיחות"דו ( ה)
 כל הדיווחים יועלו למערכת האלקטרונית במחיצה המתאימה.  .ג



28 

 

 

 

 

 

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .ד
ובין אם לאו    (הכמויות' )כתב  במסמך ד   יףסעולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך  

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

 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.38
 על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים. 

את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי החומר החפור לכל אתר   ו לעצמהמזמין  שומר  
 המועצה האזורית רמת הנגב. שהוא, בכל כמות ובכל מרחק בתחום 

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

 אישור חפירה  .א
אום מראש עם  ילא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר ת .1

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

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

המקומיות, ע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י המזמין, הכל באחריות הקבלן.  
הפינוי יבוצע במרוכז. לא יורשה לפנות מהאתר פסולת במשאיות בודדות מלבד  

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

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

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

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

 המפקח.  
 אכיפה וקנסות .ג

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

בלתי   באתר  עפר  או  פסולת  שפיכת  כגון  וההוראות,  מהנהלים  חריגה  של  במקרה 
 . לוח ניכויים  –  3 דקנס כמפורט בנספח מאושר, יוטלו על הקבלן 

הקנס ינוכה מידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, יישא הקבלן בכל  
ההוראות   הפרת  בגין  שיגרמו  והנזקים  בדבר  ההוצאות  דין  כל  הוראות  וכן  הנ"ל 

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

ככלול במחיר העבודה, לא יימדד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך  
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה    יהאד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא  

 שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
הח .ה והפ כל  ההריסות  את  יפירות,  במחירם  כוללים  האתר  שבתחום  השונים  רוקים 

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

 האתר, על מנת לפזרו בשלבים השונים של הפרויקט.
       

 ועבודות בשעות חריגות עבודות לילה, ברצף  00.39
שעות העבודה הינם בהתאם ,  בהסכם וביתר מסמכי המכרז בכלולתםמבלי לגרוע מהאמור  

 לרישיון המשטרתי והעירוני. 
הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה מיוחדת בגין עבודות לילה , עבודות ברצף ועבודות בשעות  

 חריגות.
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 הקבלן מתחייב לעבוד במשך כל שעות העבודה המאושרות.
 

 סידור השטח בגמר העבודה  00.40
עם גמר עבודה לפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת   .א

אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה  
ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי  

החשבון   בשטח  ומסודר.  העבודה  קבלת  עריכת  לאחר  רק  לבדיקה  יימסר  הסופי 
 ובאישורה על ידי המפקח. 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .ב
ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו  

 פת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  זכאי לכל תמורה נוס יהאוהקבלן לא  
 

 התקנת שלט לאתר  00.41
ויתקין הקבלן שני שלטים    ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יתכנן, יספק  7תוך  

 . מ' כל אחד 4.0מ' ובגובה    3.0ברוחב )
 על גבי השלט יופיעו :

 . והלוגו שלהמ  "בע המלח  ים להגנות  הממשלתית החברה
 שם הפרויקט והעבודות המבוצעות.  

 פרטי הקבלן. 
 פרטי המפקח. 

 פרטי המתכננים. 
 . הדמיה של הפרוייקט

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

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

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

לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה    למועצה האזורית רמת הנגב.
 . חיר העבודהבמ

ימים    7יום מצו תחילת עבודה. סילוקם מהשטח ע"י הקבלן תוך    7תוך    –התקנת השלט  
 ממסירת העבודה למזמין. 

 

 עבודה ביומית 00.42
ביצוע עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. 

בצעו. ש"ע שלא אושרו באותו  מס' השעות שעבדו טעון  אישור המפקח בכתב באותו יום בו  
יום לא תשולמנה.  ערך ביצוע  עבודה ביומית יקבע לפי המחיר שהוצע ע"י הקבלן בכתב 
לענף   מחירים  מאגר  לפי  המחיר  יקבע  הכמויות,  בכתב  מתאים  סעיף  בהעדר  הכמויות. 

ביצוע העבודה בהנחה של ביום  אלו    17  הבניה שבהוצאת דקל התקף  אחוזים.  מחירים 
תוכם גם רווח והוצאות כלליות. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת המובאות במאגר כוללים ב

 ובכלל זה תוספת קבלן ראשי. 
 

 עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים 00.43
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או  

 ר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה. בגין עבודות בידיים ו/או כל קושי אח
 

 עבודה בקווים לא ישרים  00.44
 לא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות בקווים לא ישרים.
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 אפשרות למדידה ותשלום לפי סעיפים שונים 00.45
יותר(   חלק מהעבודות ניתן למדוד ולשלם על פי סעיפים שונים בכתב הכמויות, )אחד או 

במ"ר בציון העובי. בכל מקרה תימדד העבודה וישולם לקבלן  למשל מדידה לפי מ"ק או לפי  
והדבר שמתקבל  ביותר  הנמוך  הכולל  המחיר  פי  כהגדרתו    על  המנהל  להכרעת  בכפוף 

  בהסכם.
 

  קבלת העבודות 00.46
השלמת    בסעיף    העבודהלקראת  קבלת    וומסירת לעיל    00.01כמפורט  של  הליך  יבוצע 

   להסכם ההתקשרות. 34בכפוף לאמור בסעיף  העבודות ע"י המפקח באתר 
ת .א תימסר  יהקבלה  העבודה  וכל  מושלמות  יהיו  העבודות  כל  כאשר  ורק  אך  עשה 

של   מושלם  ביצוע  ולאחר  שלבבשלימות  וידרשו  אותו  במידה  תיקונים  לרבות   ,
( ביצוע"  "לאחר  תכניות  הכנת  חת(AS MADEולאחר  תהווה    המפקח ימת  . 

 אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.  

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י   .ב
החברה, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: העירייה,  

 תאגיד המים והביוב, חב' בזק, חב' חשמל, טל"כ וכו'.  

העבודות   .ג קיבלו את  ו/או התאגיד  בתנאי שהעירייה  העבודות" תאושר  "השלמת 
 לחזקתה.  

החוזה    .ד תקופת  בתום  לחזקתם  העבודות  את  התאגיד  ו/או  העירייה  קיבלו  לא 
ו/או   העירייה  אשר  עד  העבודות,  את  ולתחזק  האתר  את  לנהל  הקבלן  ימשיך 

 התאגיד יקבלו את העבודות לחזקתם 

 

 כח אדם של הקבלן  00.47
לרשות הקבלן יעמוד כח אדם בכמות מספקת לביצוע כל העבודות והמלאכות על פי דרישות   

 לקבל את אישור המפקח לגבי כל אחד ואחד מהם.  יום   14להגיש בתוך חוזה זה. יש 
 רשימה זו, לאחר אישורה, תהווה רשימת עובדים זו חלק מתנאי החוזה ותחייב את הקבלן: 

   מנהל פרויקט .א
הקבלן   .1 פרויקט כולה  עבודהבלהעסיק  יהיה  על  מנהל  בסוגי  אחד    ,  מנוסה 

צוע העבודות  יהעבודות אשר תבוצענה במסגרת חוזה זה, אשר יהיה אחראי לב 
ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת    מנהל הפרויקטבאתר. שמו של  

 המפקח מראש והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב. 
הפרויקט מטעם הקבלן יהיה מהנדס/הנדסאי או אדריכל בעל ניסיון מוכח  מנהל   .2

 שנים לפחות בניהול ביצועם של פרויקטים דומים. 7של 
 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. מנהל הפרויקט   .3
צוע  ימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ב י על מנהל הפרויקט לה .4

. המגע הרשמי בין  מפקחק ומלא עם הקשר הדומוד בהעבודות ועליו יהיה לע
 . מנהל הפרויקטוהקבלן, יהיה בדרג של   פקחהמ

באמצעות   .5 לשמש,  הקבלן  הקבלן  על  של  הביצוע  מהנדס  או  הפרויקט  מנהל 
, בתוקף  " על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתוםביקורת, כ"אחראי על המטעמו

  על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.תפקידיו אלו 
לרבות אחריות לביצוע השלד בהתאם להגדרתה כחוק  על הביצוע    קבלן אחראיה .6

ה גמר  את  לאשר  פי  עבודועליו  על  וביצועה  והדין ה  הרישוי  פי    דרישות  ועל 
התכניות המאושרות, והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית  

    .וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר
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 מהנדס ביצוע   .ב
, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת בקרת ביצוע לצורכי 

קבוע   באופן  המהנדסים וצמוד  הביצוע  בפנקס  רשום  אזרחי  מהנדס  באתר, 
   . דומותשנים לפחות בעבודות  5והאדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 

   עבודה י מנהל .ג
שנים לפחות    7של  מוכח  סיון  יבעל נ  ךמוסמעבודה    מנהללהעסיק  יהיה  על הקבלן   .1

. על הקבלן להודיע למשרד  בטיחותוממונה    בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה
 . הבטיחותוממונה  של מנהל העבודהיים העבודה על מינו

הקבלן   .2 של  העבודה  כוישמשלבטיחות    ממונהוהמנהל  היתר,  בין    ממונה , 
במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות    ,במקום העבודה  בטיחות

קבלנים  לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי   והפעולות המבוצעות בו,
 . אחרים המועסקים על ידי המזמין

תקופת  הבטיחות    ממונהוהעבודה    מנהל .3 אורך  לכל  צמוד  באופן  באתר  יהיו 
 הביצוע.  

 מודד מוסמך  .ד
שיעמוד בראש צוות מדידות של ודה, מודד מוסמך  העבלהעסיק באתר  יהיה  על הקבלן 

יוד מלא, כולל צעם  ,יהיו    וימצא באתר בכל עת שיידרש. המודד וצוות המדידות    הקבלן
בכל עת שיידרש.    דרשילכל סוג מדידה שת  המפקחדיסטומט. המודדים יעמדו לרשות  

 אום מראש עם הקבלן. יהמפקח רשאי להזמין את המודדים ללא ת

 בקר איכות   .ה

 כמפורט בסעיף בקרת איכות.

 מהנדס בטיחות   . ו

יהיה על הקבלן  בנוסף לממוני הבטיחות  בטיחות,    -   2ד  מבלי לגרוע מהאמור בנספח  
בעל ניסיון של לעבודה בכללותה,  מהנדס בטיחות  מוסמך ע"י משרד העבודה,  להעסיק  

 בפרויקטים דומים אשר:  שנים לפחות  5
 שבועיים באתר לבדיקת העמידה בנוהלי הבטיחות. יערוך ביקורים  .1
 יוציא דוח חודשי למפקח. .2
 יוציא סידורי בטיחות לצוות העובדים והמבקרים.  .3
 . יוציא נוהלי בטיחות מוגדרים לפרויקט .4
יום   30מהנדס הבטיחות יכין תוכנית בטיחות יחודית לאתר ולפרויקט תוך  .5

ליקויים בנושא בטיחות  ויוציא ד"וח דו שבועי על   צו התחלת העבודהמועד 
 והדרכים לתיקון הליקויים. 

 

 ישיבות תאום  00.48
ת .א ישיבת  תתקיים  בשבוע  העבודה  יפעם  מנהל  בנוכחות  המפקח  במשרדי  אום 

יהווה הוראות עשה    . ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן והמפקח פרוטוקול הישיבה 
 לקבלן. 

 להתקדמות העבודה.לכל ישיבה שבועית יגיש הקבלן טבלת לו"ז מעודכנת בהתאם   .ב

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא   .ג
יימדד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין  

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

 אישורי המפקח  00.49
 ן בסמכות האישור ע"י המפקח בכדי להטיל עליו או על המזמין אחריות. אי
 



32 

 

 

 

 

 

 תכולת העבודה 00.50
ף  יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד )בין שצוין הדבר בסעי כנ"ל י  00כל האמור בפרק  

כוללת   כן  בנפרד.   ימדדו  כי  במפורש  צוין  שלגביהם  מקרים  למעט  צוין(,  שלא  ובין  גופו 
עבודות הכנה, עזר והשלמות אף אם לא פורטו במסמכי החוזה אך משתמעים מהם  העבודה  

 לפי קביעת המפקח. 
 

         ___________________ 
 חתימת הקבלן         
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 המפרט המיוחד 

 
 

 עבודות עפר   - 01פרק 
 

 כללי  01.01
כל עבודות העפר תבוצענה ותימדדנה בהתאם ל"מפרט הכללי לעבודות בניין" של הוועדה  

, פרט אם צוין אחרת בהוראות הבאות ו/או בכתב הכמויות, ובתיאום  01הבינמשרדית פרק  
 וע"פ הנחיות המפקח. 

 וכדו'. 'אלמנטי פיתוח שוניםבמסגרת פרק זה יבוצעו חפירות מקומיות לרצפות, עיבויים 
  תחתית   יישור,  הדרושים  ובשיפועים  במידות  בעומקים  חפירת:  כוללת  העבודה
 .'וכו עפר עודפי סילוק , שטח יישורי,  כנדרש מתאים  בחומר חוזר  מילוי,החפירה

 
      חציבה /חפירה 01.02

  לרבות   שהוא  סוג  מכל  בקרקע  חפירה  פירושו  שונים  בפרקים  המופיע  חפירה  המונח
 .  במפורש  צוין זאת לא  אם גם חציבה

 
 עבודות הכנה ופירוק  01.03

תת  מערכות  בלוקים,  בטון,  משטחי  עצים,  גדמי  אבנים,  פסולת,  כל  לסלק  הקבלן  על 
 קרקעיות וכל ההפרעות המצויות ושיתגלו בשטח העבודה תוך מהלך העבודה. 

 ,וביוב מערכות, בורות, תומך  קיר, יסוד,  קרקעי תת במבנה נתקל הקבלן בו מקום בכל
 איסור  חל,  בתכניות כלל מופיע שלא או שונה אינפורמציה עם  בתכניות שמופיע 

 את  יעצור הקבלן. בתכניות נדרש ל "כשהנ גם שנתגלה לרכיב בחפירה  להתקרב
 החפירה   תחתית אל קרקע שיפוע  ויעבד ,  שנתגלה הרכיב  לפני'  מ 1.5  במרחק העבודה 

 .מהמפקח להתקדמות  הנחיות ויבקש, ביומן יכתוב
סילוק כל הפסולת והמפגעים האחרים ייחשב, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף. לפני  

 הפירוק והסילוק על הקבלן לקבל אישור מהמפקח. 
 

 עבודות חפירה 01.04

 עבודות החפירה כוללות בין היתר גם חפירת השלמה וישור לתחתית הריצפה.  .א

בשטח   .ב סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה  בכל  יחפור  הקבלן 
תבוצע בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים, אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע  
יחשבו   היחידה  ומחירי  המפקח  הוראות  לפי  הדרושות  התמיכות  כל  את  הקבלן 

 ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל .  
 

 ידוק  מילוי/ ה 01.05
על הקבלן לבצע מילוי קרקע  לפני יציקת בטון רזה ע"פ תכניות. המילוי יהיה מצע סוג א  

ס"מ תוך הידוק מבוקר לצפיפות  15ס"מ  או שני שכבות של    20ויונח במינ' שלוש שכבות של  
ודרגת    98%של   הרטיבות  למידת  העפר  הבאת  עד  כנדרש  במים  הרבצה  א.א.ש.טו,  מוד 

 וי והידוק שכבות הקרקע יבוצעו בציוד מכני מתאים.  הצפיפות הנדרשת. מיל 
 לא תשולם תוספת על הובלת הקרקע והיא כלולה במחיר היחידה של המילוי. 

 
 שקיעות 01.06

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי החפירות ,  ולתיקון כל נזק 
 שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף. 
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 חפירה מיותרת  01.07
מגבולות   יחרוג  ו/או  לחפירה  הנקוב  למפלס  מתחת  לחפור  יעמיק  שהקבלן  מקרה  בכל 
התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בנות  

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו.   98%ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של   15
ימולא בטון רזה עם כמות של  כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות  

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.  150לפחות 
עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק  

 ממועד החפירה. 
 

 שתית  הידוק 01.08
 צפיפות  קבלת עד המפקח לדרישת  מתאים מכאני  ציוד י "ע בהרטבה תהודק שתית הידוק
 .ו.ה.ש.א מוד  98%

 
 חפירה עבודות תאום 01.09

,  טלפון,  חשמל  קווי  של  בשטח  מציאותם בירר  טרם  החפירה  עבודות  לביצוע  ייגש  לא  הקבלן
 וכו'.   ביוב, מים

  החפירה   בגין  שייגרמו  לנזקים  בלעדי  אחראי  ויהיה,  מהמפקח  שקיבל  לנתונים  בהתאם
 .ל ואחרים"הנ   למתקנים

  גורמים   ידי   על  וזיהויים   בידיים  זהירה  בחפירה   קרקעיים  התת  המתקנים  גילוי  לאחר  רק
 .בחפירות להתחיל הקבלן  מוסמכים יורשה

 .מהמפקח בכתב אישור  קבלת לאחר רק תבוצע  החפירה
 

 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 01.10
,  חשבונו  על,  הקבלן  ידי  על  תסולק  בנין  פסולת  או/ו  חוזר  למילוי  מתאימה  שאינה  האדמה
על  למקום   לא ,  ההובלה  במרחק  התחשבות  ללא   והמפקח  המזמין,  הרשויות  ידי  מאושר 
עבור  תוספת  שום  לקבלן  תשולם   האגרות  תשלום  לרבות  והפסולת  האדמה  סילוק  מחיר 

 למיניהם. 
  כמות   תצוין  בהם  פינה  אליו  המורשה  מהאתר  פסולת  פינוי  תעודות  להביא  הקבלן  על

 .  שהתקבלה באתר הפסולת
 

 הדפנות  ושמירת ייצוב 01.11
 

  והתימוך שבוצעו   החפירה  עבודות   של   בטיחות  לנושא   בלעדי   באופן  אחראי   הקבלן .א
  של  שיפוע מתאים   לוודא  הקבלן   על.  בעצמו  שיבצע   ותימוך  עפר  עבודות   וכן  באתר

  החפירה   דפנות   שמירת .  המפקח  עם  בתאום   וזאת  מפולות  למנוע   מנת   על   החפירות
 .החוזה במחיר כלולה הקיימת

 .וכדומה  אלכסוניות דפנות או לתעלות  הרחבות  עבור תוספת כל תשולם לא .ב
גם       תקינה   עבודה   המשך  אפשרות  שיבטיחו   מתאימים   בצעדים  לנקוט  הקבלן   על .ג

 .השטח לניקוז  ולדאוג גשמים של במקרה

 
 מיוחדים ותכולת מחירים מדידה אופני  01.12

ו  יכללמחירי היחידה    ,ובתוכניות  בנספחים ,  המיוחד   במפרט ,    הכללי   במפרט   לאמור   בנוסף
 גם את העבודות המפורטות להלן : 

מקומיות   .א העמקות  כגון  הדרושות  הלוואי  עבודות  כל  בגבהים  את  /חציבה  ,חפירה 
 שונים ע"פ תוכניות עבודות עפר ודו"ח קרקע.

 החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות.  .ב

 למקום שפך מאושר.  והפסולת למיניה הרחקת שארית החומר החפור .ג
  מרווחי , אלכסוניות דפנות, הרחבות, מדרונות, בשיפועים עבודה יכללו העפר עבודות .ד

 .ב"וכיו  עבודה
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 .המבנים לביצוע כנדרש  המזמין  הנחיות י" עפ חפירה  .ה
את עבודות העפר   הדו"ח הקרקע  מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע

לעבודות  בהתאם   התשלום  למעט  נוסף  תשלום  ללא  בדו"ח,  הניתנות  להמלצות 
 המתוארות בכתב הכמויות. 

 .הקרקע דוח הנחיות  י"עפ שתית הידוק .ו
 .קרקע ח"ודו  עפר  עבודות תוכניות פ"ע שונים בגבהים חציבה/ חפירה  .ז

הנחיות   .ח עפ"י  שיידרש  עומק  בכל  בשכבות  והידוק  פיזור  לרבות  א'  סוג  מצע  מילוי 
 המזמין. 

היחידה של המבנים   מחירוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את ס .ט
 , לרבות עבודת ידיים. בהצעה  הנקובהשונים 

 .העבודה התחלת לפני והפסולת המכשולים  של וסילוק  עקירה .י

 המדידה  .יא
לפי היטל אופקי יחושבו  ולא  לפי מידות הבטונים בתוכניות,    ,שטחי עבודות העפר 

שיפועים בחשבון  המדרונות  ,יילקחו  עבודה  ,  מרווחי  אלכסוניות,  דפנות  רחבות, 
 וכיו"ב.  
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
 

 כללי  02.01
במסגרת פרק זה יבוצעו עבודות בטון לרצפות/שבילים ורחבות , גשר אירי ואלמנטי בטון  

 שונים בפיתוח. 

 הבטון סוגי  02.02
 -ב סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג 

ק"ג למ"ק בטון מוכן. הצמנט יהיה    150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט    .30
צ.פ.   הבטון  .  250מסוג  תערובות  את  שיתכנן  טכנולוג  חשבונו  ועל  מטעמו  ימנה  הקבלן 

דרי ע"פ  של  המתאימות  החשיפה  זה.דרגת  פרויקט  ודרישות  הרלוונטים  התקנים  שות 
, באחריות הקבלן לבצע בדיקות אגרסיביות  3מינ' דרגת חשיפה    118הבטונים תהיה ע"פ ת"י  

 קרקע, דרגת החשיפה תעודכן בהתאם לממצאים. 

 איכות הבטון והיציקות 02.03
 

   :תנאי בקרה .א
בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט  תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי  

 למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים. 

 ציפוף הבטון:  .ב
יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני  
ע"י   המאושרים  מתאימים  כלים  ובעזרת  מתאים  ציפוף  ע"י  וזאת  מים  חדירת 

 המפקח. 

 מניעת סגרגציה:  .ג
בטפסות    יציקת פתחים  דרך  או  ארוך  צינור  בעזרת  תעשה  גבוהים  אלמנטים 

שיבטיחו נפילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי  
 הבטון. 

 אשפרה:  .ד
ימים לפחות, או ע"י    7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  

לפי הוראות המפקח, במקרה של שמש חזקה    CURING COUMPOUND  -שימוש ב
לנקוט   או  פוליאתילן  יריעת  ע"י  הבטון  פני  את  לכסות  יש  יבשות  רוחות  או 

 באמצעים אחרים באישור המפקח. 

 בדיקת הבטון .ה
יילקחו הבטונים  לקיחת    לבדיקת  שיטות  קוביות,  להכנת  טרי  בטון  של  מדגמים 

, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים  26המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י  
 . 106מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י 

 כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. 

 תבניות 02.04
 

 מפלדה בתאום עם המפקח. התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או   .א

של   .ב נכון  מיקום  לצורך  היציקה  לפני  המשופעים  הקירות  את  למדוד  הקבלן  על 
 המתוכננת של הקיר. כל זאת ייעשה ע"ח הקבלן.  תמהזווי  ההתבניות, למנוע סטיי
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 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 02.05
 

אנכיותם המוחלט,  נדרש דיוק מרבי של  הבטון  על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות   .א
פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות ואת  
הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים )תיאודוליט  

 וכד'( באמצעות מודד מוסמך.

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא   .ב
 (.1)טבלה מס'  789לפי טבלת הדרגות בת"י  6גה תעלה על דר

אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר   .ג
בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת  
האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על  

 ל הקבלן. חשבונו ש
 

 הפסקות יציקה 02.06
ובצורה   בתוכניות  המסומנים  מקומות  באותם  אלא  יציקות  להפסיק  רשאי  הקבלן  אין 

 המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח.

הקבלן   באישור המפקח.  חייבים  היציקה  של הפסקות  הביצוע  ואמצעי  הצורה  השיטה, 
ו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שבועות מראש ובכתב את בקשת   3יגיש למפקח 

שיטת הביצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י  
הנלווים  והפרטים  היציקה  הפסקות  את  הקבלן  יבצע  מוכן,  יהיה  לא  ואם  הקבלן, 

 להפסקות אלו על פי קביעת המפקח. 

את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות  לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע 
 המפקח גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. 

הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם 
אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת 

בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ  יציקה יבוצעו שקעים  
לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( להשתמש 
הברזל  את  וגם  השקע  את  גם  בתוכם  והמכילים  בתבנית  המורכבים  מוכנים  באביזרים 

ור ההתחברות עד לקבלת  להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באז
 מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט. 

 פלדת הזיון 02.07
ת"י   לפי  תהיה  הזיון  ביותר   4466פלדת  המעודכנים  חלקיו  כל  מצולעים   על   ממוטות 

נקיים   להיות  המוטות  על  בתכניות,  כמפורט  מרותכת  רשת  או  הדרוש  בחוזק  רתיכים  
 מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר. 

חייב   המוטות  אורך  היציקה.  בזמן  תזוזה  למנוע  כדי  למקומם  היטב  יחוזקו  המוטות 
  להתאים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל 

   חשבונו.

 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות. 

  וזאת   הנדרש  לגובה  טרום  מבטון  מרחק  קובעי  בעזרת  להרים  יש  והתקרות  הרצפות  זיון  את
 .היציקה בזמן הרמה לבצע  אין ,היציקה לפני 

   שונים  מסוגים   בטון  ק "למ  זיון   ג" ק  120  -   כ  יהיה   השלד   באלמנטי  כי  בחשבון  לקחת  יש
 . היחידה  במחירי  כלולה  ל"הנ  הכמות, ('וכו מצולע ברזל ,מרותכות )רשתות
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  120  הינו  הכולל  הממוצע אך  יותר  ובאחרים זיון  פחות   יהיה מסוימים באלמנטים כי יתכן
             .ק" למ ג"ק

  כן  וכמו זו  פלדה כמות  בהם  לקחת  יש בתכניות  פורטו  שלא באלמנטים שגם בזאת מובהר
 .המכרז בתכניות  הזיון שינויים בפירוט יתכנו 

 

 אלמנטי פלדה מבוטנים   02.08
 

  אלמנטי פלדה כמו פלטות מעוגנות, זויתנים מעוגנים, פרופילי פלדה, וכו' יש לייצר .א
ע"י יעשה  האלמנטים  ייצור  בתכניות.  כמפורט  מדוייקת,  בצורה  מלאכה    בבית 

הכשרה   בעלי  ת"י  רתכים  בדרישות  העומדים  מתאימה  "בחינת    127והסמכה 
   רתכים".

אלמנטי הפלדה ישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור. במידה ואחסנת האלמנטים  
נקות   הקבלן  על  באתר  ההתקנה  לפני  לשמנם.  הקבלן  על  לשבוע,  מעבר  תימשך 

 היטב בעזרת ממיסי שומנים את השטחים שבמגע ישיר עם הבטון.  

  918וטנים יהיו מפלדה מגולוונים בטבילה חמה לפי דרישות ת"י  אלמנטי פלדה מב 
 במפרט הכללי.  1904ופרק 

בצבע .ב לצבוע  ואח"כ  פלדה  במברשת  לנקות  יש  מעוגנים  פלדה  מתאים    אלמנטי 
 ת החלק הבולט מחוץ לבטון. א לגלוון

 

לפחות בפלטות(    4פלטות פלדה, זוויתנים ואלמנטים אחרים יסופקו עם קדחים ) .ג
יהיה להצמידם היטב אל הטפסנות. האלמנטים יוצמדו אל טפסות    כדי שאפשר 

  פלדה בברגים ואל טפסות עץ במסמרים. 

 

 
  ברגי עיגון 02.09

מסוג    .א פחמן  מפלדת  יהיו  בבטון  המבוטנים  העיגון  תקן    1030ברגי    A-  107לפי 

ASTM  והברגה לפיUNC, 194יהיו מיוצרים מחומר   האומים A - ASTM ,H2 . 
הברגים יקבעו במקומם לפי היציקה בדיוק מירבי בעזרת תבנית מתאימה    02.8.02 .ב

)שבלונה(, שתאושר ע"י המפקח לפני היציקה. הכנת התבנית תהיה ע"י הקבלן ועל  
 חשבונו. חלק מהתבריג יוגן בפני פגיעה ע"י שרוול פלסטי ומריחת גריז. 

אומים ודיסקית  הברגים יסופקו נקיים משומן )בחלק המבוטן( ובלתי צבוע עם שני   .ג
 אחת עבה. 

 ימציא תעודת בדיקה לחוזק משיכה והתארכות של חומר הבורג.   קבלןה .ד
   דיוק העבודה )סיבולות( לברגי עיגון .ה

 ס"מ בקביעת מיקום הברגים. ± 0.2

 ס"מ למרחק בין מרכזי יסודות.  ± 1.0

 

 פירוק אלמנטים   02.10
אפש אי  המפקח  לדעת  אשר  ליקויים  בהם  ונתגלו  שנוצקו  בטון  יפורקו  חלקי  לתקנם,  ר 

   ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח.

באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, 
 כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן. 
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 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבטונים וכו' 02.11

הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל  לפני יציקת  .א
החורים, השרוולים וכו' בתוכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני תברואה,  

 מתקני חשמל, וכד' כדי שיוכל לבצעם במדויק. 

בבטון. חציבה  תורשה  הנ"ל    לא  כל  את  כוללות  אינן  המכרז  ותכניות  במידה 
 ,אינפורמציה זו תסופק לקבלן בתכנית הביצוע. 

כל   .ב עם  ולברר  המערכות  תוכניות  את  לבדוק  הקבלן  על  יהיה  הבירורים  לצורך 
את כל ההכנות הנדרשות להם    –המתכננים וקבלני המשנה מטעם הקבלן למערכות  

הבניין לתוכניות מערכות, הביוב, החשמל  ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות  
 וכו'. 

בתוכניות   יופיעו  וההכנות  הסידורים  שכל  ההכרח  מן  זה  שאין  בזאת  מודגש 
הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים  

 והקבלנים השונים, ועל הקבלן לבצע את התיאום הנדרש.

תוכנית של כל החורים, שרוולים, רחיצים, שקעים    לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן
וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים  

 בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש. 

 

 בטון רזה 02.12

בעובי הדרוש   -20בכל המקומות שסומנו בתוכניות, תושם שכבת בטון רזה עשוי מבטון ב
ילוס של פני התשתית בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות, אך לא  כדי ליצור יישור ופ 

 ס"מ.  5פחות מעובי של 

, משופעת  תאופקיפני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה  
 בהתאם לצורך.  -או אנכית 

 

 סימון ומדידות 02.13
ע בשטח ולפרט  במשך הביצוע, על הקבלן לבדוק התאמת המידות בין התכניות למה שבוצ  

 ביומן את תוצאות בדיקתו. 

 סימון ומדידות ע"י גוף מוסמך: .א
 עבודות סימון ומדידה יבוצעו רק ע"י מודד מוסמך ורשום ומאושר ע"י המפקח. 

 

 לות המדידה והסימוןע .ב
והיא   הקבלן  חשבון  על  תהיה  השונים  העבודה  שלבי  בכל  והסימון  המדידה  עלות 

 לביצוע העבודה.  יחידהכלולה במחירי ה 

 

 הגדרת רצפת בטון 02.14
(  30-)ב יציקת בטון      -  (מ"מ  0.3עובי    –מחסום אדים )פוליאתילן    ע"ג  בוצע  ת  רצפת הבטון

 .קצוות מעוגליםמסורק עם  גמר  , כולל זיון ע"פ תכניות קונסטרוקציה ,  ס"מ  15-של כ בעובי  
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 תשתית: .א
תהיה   :שבילים  התשתית  "א"  סוג  מצע  שכבות  3-ס"מ,קירות  15שכבות  2-מילוי 

 ס"מ  20

 א.א.ש.ט.ה.ו.    מודיפייד 98%מהודק לצפיפות 

 המפקח יוזמן לשטח בזמן ביצוע כדי לקבוע סופי כמות ועובי שכבות .

תשתיות חשמל, מים, תאי    כגוןבטון, כל האלמנטים המבוטנים  הלפני יציקת רצפות  
  ומעוגנים  יהיו מחוזקים מערכת צינורות, או כל מערכת אחרת, ביוב, תעלות ניקוז, 

   תשתית ויקבלו את אישורו של המפקח.ב

 : טפסנות  .ב
קימורי  אחר  לעקוב    ות המסוגלותאלסטי  הצבת תבניותהטפסנות תבוצענה על ידי  

   שביל.ה

שיפועים הנדרשים לתיעול השטח. יש לשמור  או ב\התבניות יהיו מפולסות בגבהים ו
 גבולות שטחי ריצוף בהתאם לתוכנית.   על יצירת 

 : הכנת תשתית היציקה .ג
יריעת   לפרוס  ול   0.3של  עובי  בפוליאתילן  יש  התשתית  על  תבניות  יהצמ"מ  ב 

באמצעות  יבוצע  פילוס התבניות  שביל.  קימורי האחר  לעקוב    המסוגלותאלסטיות  
 בהצלבה.  לייזר מאזנות 2

 מסוג  סיבים פולימריים מבנייםלהוסיף לתערובת הבטון  חיזוק ומניעת סדקים יש  ל

FERRO FORTA   מ"ק בטון. פילוס ויישור הבטון    1ק"ג ל  6  או ש"ע בכמות
 בגבהים הנכונים בהתאם לתבניות. 

, בקוטר  ס"מ  30כל    בהפסקות יציקהלהשחיל ברזל מיתד  ל הפסקת יציקה יש  בכ
ס"מ בתוך שרוול פלסטיק אטום צד אחד כולל    60באורך  גמר חלק,  גל  ו עממ"מ    20

 בצד שני.  גריז

יש להכין ספסל כדי להניח עליו את ברזלי המיתדים כדי לשמור על המישוריות ועל  
 מיקום ברזלי המיתדים. 

את הבטון    להפריד)קיר, עמוד וכד' ( יש    קבוע  בין רצפת בטון לכל אלמנטבכל מפגש  
 ס"מ ע"פ הנחיות מפקח .  3קיבוע רצועת פלציב בעובי של   באמצעות מהאלמנט 

 הבטון: יציקת אופן ביצוע .ד
גודל   ישירות מערבל הבטון כאשר  בכל    לביצועשטח מומלץ  שיטת היציקה הינה 

ת הקבלן לביצוע במהלך י"ע לביצוע מושלם  בהספק ויכוליהיה תלוי  מופע יציקה  
או בטמפרטורו ישירות  תחת שמש  לצקת  אין  ההנחיות.  לגרום     ת עפ"י  העלולות 

 לסדיקה פלסטית של הבטון. 

בעובי  יציקת בטון מועשר   , חמש דרגות אבן(,   30-)בטון מבוקר ב  ס"מ  15בצמנט 
 . תיוניויבראצרטט הבטון באמצעות מחט יש ל  .5אשר לא יעלה על שקיעה 

 שיטת סירוק השטח, גמר הקצוות וניסור תפרי דמה: -הוראות ביצוע 

 כללי: בשיטה זו יוצקים את כל המשטח בשכבה אחת, כמפורט להלן: 

מצע הבטון יוצק כנדרש תוך שימוש במרטט "וניסור" ע"י סרגל מגנזיום, עד   (1)
 לגובה ושפועים הנדרשים בדיוק מרבי. 

http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
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ת הבטון, ויכולה להתבצע לפי תחושת  החלקה סופית תלויה בקצב התייבשו (2)
 המבצע במטרה לקבל פני משטח מתאים לסירוק השטח.

 Marionמחברת    Chameleonעל ידי מברשות מסוג    יבוצע  שטחמה  סירוק (3)

Brush     כזו שהזיפים ייגעו בחלקם  בזווית  ע"י משיכת המברשת      4' ברוחב
הבטון   משטח  עם  הקצוות(  )לא  מברש  האנכי  גימור  לייצר  מעולה.  כדי  ת 

מסוג  ת  סופית   טקסטורה  שללויה  ידי  ה שרף    השערות  על  שיבחן  ניילון 
 אפשרויות.  5בין   מזמין ה

 ג' כגון א החלקה ועיגול של הקצוות באמצעות סוג מיוחד של מל (4)

(5) (10"x4" 1-1/2"R Stainless Steel Highway Edger with Wood 

Handle מחברת )KRAFT TOOLS .או ש"ע 

  HD  + Cמסוג "  לרצפות בטון מומלץ להשתמש בחומר לאשפרה והגנה   (6)

Pentra-Sil"  ל זמן    3-המשמש  ובאותו  חומר  באותו  חשובות    - מטרות 
 אשפרה, הקשחה והגנה של פני שטח הבטון 

יש לנסר  יציקת הבטון.  שעות מגמר    24  ניסור תפרי דמה יבוצעו טרום חלוף  (7)
דמה   תפרי  כבאת  כ  3-רוחב  עומק  כדי  ס"מ   3.5-מ"מ,  שדות    תוך  יצירת 

אם    מרובעים השביל)כלומר  כל    ,מ"א  2.50  הוא  רוחב  יהיה    2.50הניסור 
 .(מ"א

ויבוצע  .  מזמיןות יקבע על ידי הטמרחק ורוחב תפרי התפש    -  ותטתפרי התפש (8)
 .לפי פרט תפר התפשטות 

 

 מישוריות : .ה
ביחס לסרגל   מילימטרים  6 -הפרשים קטנים מ  - מישוריות טובה הבטון יהיה בעל  

באורך   אקראיים  3אלומיניום  במקומות  הרצפה  ע"ג  המונח  דרישות    מ'  פי  )על 
סרוק  . גימור הרצפה  סטיות מירביות מותרות(    –)רמת דיוק    50096המפרט הכללי(  

((broomed  יתקן  יתגלו סטיות גדולות מזו שהוגדרה לעיל, הקבלן  בו  . בכל מקום
הכרוכות    ויישא  ההוצאות  הבכל  ו/או  ת בעלות  המבנים  הריסת  כולל  יקון, 

 האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש.  

 פירוק תבניות: . ו
כל נזק העלול להיגרם לרצפת   מניעת  התבניות תשארנה במקומן לתקופה שתבטיח

 הבטון. 

 מילוי התפרים: .ז
עומק    הפרדהלאחר ייבוש מוחלט של הבטון, יש לנקות את תפרי ה   - תפרי הפרדה  

 )או ש"ע (.   PU-40FCמסוג כרמוסטיק  פוליאוריטןולמלאם במסטיק   ס"מ 1של 

  סרט גביש לנקות באמצעות דיסק יהלום ואוויר דחוס, להחדיר בלחץ    -תפרי דמה  

פוליאתילן   ב   (Backer Rod)סגור  תאשל  מולמלא  פוליאוריטן  וג  ס מסטיק 

 ס"מ.  1בעומק של  )או ש"ע (   PU-40FCכרמוסטיק 

 דוגמא .ח
טרום כניסתו לעבודה דוגמא של שביל )עפ"י מפרט זה( ברוחב המוגדר    הקבלן יבצע 

 מרוחב השביל.  2במפרט ובאורך של פי 

המזמין,   ע"י  הדוגמא  אישור  ו לאחר  הכלים  וכמות  סוג  חומרים  הייקבע 
 בעבודה הסופית.  לשימוש
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 אחריות הקבלן:  .ט
ביצוע  לאחריותו את  הקבלן  מ  מסיר  בכל שלב של העבודה אינו  אישורו של המפקח  

  ביצוע פעולת היציקה   עקב  ליקויהעבודה. כל תיקון, שינוי או החלפה עקב טעות או  
יהיה על חשבונו של    ,או שימוש בחומרים לא נכונים  ו/או הגמר בצורה לא תקינה 

 הקבלן. 

 מיוחדים ותכולת מחירים מדידה אופני  02.15
ו  יכללמחירי היחידה    ובתוכניות,  בנספחים,  המיוחד  במפרט,    הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף

 גם את העבודות המפורטות להלן : 

 הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים. .א

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.  .ב

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .ג

ים, שרוולים וכד', אלא אם צוין  עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פקק  .ד
 אחרת בכתב הכמויות. 

הוראות   .ה לפי  או  המערכות  תוכניות  לפי  כנדרש  וכד'  ווים  עוגנים,  ברגים,  הכנסת 
 המפקח. 

 עיצוב פתחים, שקעים, מעברים וכד' בשטחים כל שהם ובכל כמות שהיא.  .ו

 הכנת רשימות ברזל.  .ז

 . סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת .ח

ת"י   .ט ע"פ  לבטונים  חשיפה  דרגה    118דרגת  ועפ"י    3,מינימום  מחיר  תוספת  ללא 
 קביעת ההמזמין.   

 גמר בטון סרוק.  .י

 . הקבלן מטעם  טכנולוג לתכנון  בהתאם לבטון  מוספים .יא

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. .יב

 כניות. מחירי היחידה כוללים את כל האמור לעיל במפרטים ובפרטים  ובתו . יג
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 מדרכה-חשמל ותאורהעבודות  - 08פרק 
 
 

   כללי 08.01
 העבודה.  במדרכה הקיימתותאורה    תשתית חשמל    עבודותזו יש לבצע    עבודה  במסגרת

)  תבוצע החשמל  לחוק  ופרק  1954בהתאם  העדכני  מתוך    -  08(  ותשתיות  חשמל  מתקני 
העדכני  הכללי   המפרט הבינמשרדית  הוועדה  בהוצאת  בנין  עבודות    2008משנת    לביצוע 

  הקבלן הנחיות לעבודות תכנון של משרד השיכון, מפרט זה, שרטוטים והוראות המפקח.  
   נה טכנית והן מבחינה כספית. בעל סיווג מתאים לביצוע העבודה הן מבחי  יהיה 

   
 העבודה  היקף 08.02

 חשמל למתקני מים קרים.קרקעית עבור הזנות  תתתשתית  הכנת .א

 ביצוע עבודות חשמל לתאורת מדרכה  .ב

ניתוק ופירוק תשתיות תאורה קיימות שיפורקו בתאום עם ביצוע החיבורים   .ג
 החדשים. 

 
 עבודהה תיאור 08.03

 למתקני קירור מים וגופי תאורה.קרקעי וכבילה מלאה -חשמל תת  תשתיות הכנת .א

 
 חשמל  לתשתיות עבודות 08.04

קשיח עובי דופן לפי דרישות ח"ח. עבור כבלי  PVCהצינורות יהיו צינורות לחץ    .א
מ"מ.   7.7דופן   עם עובי 6"   -מ"מ ו 5.3עם עובי דופן   4מתח נמוך יותקנו צינורות " 
מ"מ וכן סרט סימון לפי תקן ותונח בתוואים   8מפרלון הצנרת תכלול חוט משיכה 

 המסומנים. 

  הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר יידרשו בתוכניות  .ב
 ס"מ מסביב לצינורות. 10 - וירופדו במעטפת חול בעובי של לא פחות מ

החיבורים בין הצינורות יבוצעו במצמדים מתאימים כולל גומיות חיבור ופקקים   .ג
 אטימות צד צר וצד רחב. 

אין לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור של הממונה בכתב שאמנם העבודה   .ד
 בוצעה בהתאם לדרישות. 

  מילוי חוזר בתעלות יהיה ע"י חול דיונות נקי ומנופה ללא חומרים אורגניים או .ה
ום  רס"מ לכל רוחב התעלה, עם הידוק בהרטבה עד  20פסולת ואבנים בשכבות של 

, כולל בדיקת מכון התקנים הבדיקה על חשבון הקבלן  98%השתית עד לצפיפות של  
 . ללא תוספת כספית

 
   מרווחים בין כבלים באדמה 08.05

 
 מעטים של כבלים באדמה יהיה:   ביןהמזערי  המרווח

 :כלשהו –בין כבלים למתח נמוך  .א

 ס"מ.  30 – בין כבל למתח נמוך לבין כבל למתח גבוה  .ב

 ס"מ.  30 –בין כבל למתח נמוך מאד לבין כבל למתח נמוך או כבל למתח גבוה  .ג

כאמור בתקנות הבזק והחשמל   – בין כבל למתח נמוך לבין כבל לתקשורת  .ד
 . 1986 –התשמ"ז   )התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל(
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 התקרבות או הצטלבות בין כבל לבין שירות אחר או מבנה 08.06
המרחק המזערי האופקי, שלא בהצטלבות, בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר  

 יהיה כמפורט להלן: 

 ס"מ.  50  –לצינור למים קרים, לביוב או לניקוז  .א

 ס"מ.   100  –לצינור למים חמים או לצינור קיטןר  .ב

 ס"מ.  150 –או לחומר דליק אחר לצינור גז  .ג

 
המרחק המזערי האנכי בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר, בהצטלבות ביניהם, 

 יהיה כמפורט בתקנת משנה )א(.
 ס"מ לפחות.  50  –המרחק בין כבל לבין מבנה כשהכבל עובר לאורך המבנה יהיה 

 

 

 / שבילים / כבישים  רחובות תאורת 08.07

 יש חובה לשמור מרחקי בטיחות ממערכות אחרות כמתחייב בחוק החשמל.   .א

 ס"מ אלא אם כן יצוין אחרת.  100עומק החפירה יהיה בעומק  .ב

  120מ"מ ובעומק    3.5ועובי דופן    4מעברי כביש יבוצעו ע"י צינורות פי.וי.סי. קשיח " .ג
 ס"מ לפחות.  

שח .ד כבד  כפיף  או  שרשורי  יהיה  התאורה  לכבל  החשמל  בכתב  צינור  כמצויין  ור 
 .  4הכמויות ובמעברי כביש יושחל דרך הצנרת הקשיחה פי.וי.סי " 

 גיד הארקה מנחושת יהיה חשוף ויונח ישירות בקרקע המקביל לצינור וכבל התאורה.   .ה

חל איסור לחתוך את גיד ההארקה בעת החדירה ליסודות העמוד, החדירה של הגיש   .ו
 כו או ע"י ביצוע מופה. ליסוד תעשה ע"י קיפולו של הגיד ללא חיתו

 

 עמודי תאורה .א

 

  היצרןעמוד תאורה מפרופיל עגול דקורטיבי מגלון, צבוע במפעל  סוג העמוד .1
 לפי שיטת דופלקס. 

 כרשום בתוכניות.   גובה .2

 כולל ההכנות לצבע בתנור לפי הנחיות ספק הצבע. מזמין הגון יקבע ע"י ה צבע .3

   פתחים למגים .4
 ההדלקה ומא"זים. פתח העמוד יהיה עבור ציוד  

 מכסי הפתחים יקשרו לעמודים ע"י כבל פלדה מצופה פלסטיק. 
עם סיום העבודות הקבלן ימרח גריז מסוג מוליקוט )שחור( על ברגי הסגירה  

 של המכסים. 

 הגנה מפני קורוזיה  .5
בחלק התחתון של העמוד אשר יותקן תבוצע הגנה מיוחד בפני קורוזיה, ע"י  

 וחיפוי בזפת חם על תחתית העמוד.  התקנת שרוולי זנד עם צביעה

 כל עמוד יצויד בשני ברגי הארקה )ליד כל פתח למגשים(.  בורג הארקה .6

יותקן על כל עמוד מתלה לשני דגלים לפי סטנדרט המזמין מגולוון   מתלה לדגל .7
 וצבוע בצבע העמוד.

   זרועות .8
אין לבצע עיבודים מכניים לאחר  , הזרועות יבוצעו מפלדה מגולוונת )אבץ חם(

 הגלוון . 
 הצביעה תבוצע לפי מפרט הצביעה של המזמין. 

 יסוד וזרועות. הקבלן יגיש לאישור עמוד תאורה על כל פרטיו, כולל ברגי 
 יש לקבל אישור המפקח לפי התקנת העמודים. 
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 גופי תאורה .ב
 

  מזמין מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום בבחירת גוונים לפי דרישת ה .1
 . 

     כל החלקים המתכתיים יעברו טיפול אל חלד.   .2

 .מערכת אופטית לפי סוג הלד, פנס והתאמה הנדרש לפי החישובים .3
    

אינטגרלי בתא האביזרים של הפנס. הטיפול בו יאופשר ללא פתיחת  ציוד יהיה   .4
      התא האופטי. 

עמידים   .5 זכוכית  סיבי  מבודדים  במוליכים  יהיה  הפנס  בתוך  הפנימי  החיווט 
      מעלות צלזיוס.   105בטמפרטורה של 

 כולל מגן מתח יתר.  mwדרייבר / ספק אלקטורני כדגם חב' פיליפס  .6

קבלן  . הבחיבור ישיר לפנס  N2XY  2.5X3אמצעות כבל  הפנסים יחוברו למגש ב .7
 יגיש לאישור דגם אחד מפנס מזווד ומחווט. 

 CREE,  בהספקים הרשומים. לדים תוצרת חב' פיליפס  הפנסים יהיו מבוססי לד .8
 או ש"ע.  

 הגוף יענה לכל התקנות ודרישות רשויות, תקנות.  .9
 

 

 מגשים .ג
   מנחם.המגשים יהיו מחומר בלתי דליק כדגם כפר 

 המגש יכלול:   

מהדקים תוצרת "כפר מנחם" או ש"ע מאושר עם חיזוקים נפרדים לכל מהדק   .1
 עבור  

 חיבור כבלי התאורה.   .2

תוצרת   C".FINGER PROOFמאז"ים עם מגע נוסף לניתוק האפס מדגם " .3
 סימנס,  

4. ABB, AEG  .שניידר אלקטריק או איטן עבור כל פנס ועבור מעגל הפיקוד , 

 קות.  פס פליז להאר .5

 מחזיק כבלים.   .6

 בנוסף למתלה.   1/4כל מגש יחוזק לעמוד עם בורג " .7

 . N2XY 2.5 x 3חיווט לפנסים יעשה בכבל  .8
    

 הקבלן יגיש לאישור מגש אחד מכל סוג, מזווד ומחווט. 
 

 כבלים והארקה  .ד

 ויותקנו בתוך צינורות.   N2XYכבלים לתאורה מדגם התרמופלסטי  
 מערכת  הארקות תבוצע בהתאם לחוק החשמל.  

בקרקע   ישירות  יותקן  לפחות  כרשום  חתך  שטח  חשוף  מנחושת  הארקה  מוליך 
 במקביל לצינורות חשמל )ללא שום חיבורים( רצוף לכל אורכו.  

שלטים   באמצעות  המעבר  ובבריכות  הלוחות  בתוך  הכבלים  כל  את  לשלט  יש 
 "ר.  ממ  2.5מאלומיניום קשורים עם חוט בחתך 

 יש לסמן את בריכות הארקה ואת האלקטרודות בתוך בריכה.   
 ירוק ולהתקין בתוך הבריכה. -את המכסים יש לצבוע בצהוב

 אסור לפרק".-מ"מ "זהירות הארקה 2.5שלט קשור עם חוט  
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 דרישות להגשת ציוד חשמל לאישור  08.08
 :פרויקט בלאישור את כל פרטי הציוד אותו מבקש להתקין  מפקחעל הקבלן להעביר ל

 שם חברה מייצרת, תקן ממכון התקנים, דפים טכניים.  – כבלים, צינורות  .א

 כנ"ל.  -עמודי תאורה ,פנסים, מגשים .ב
 
 

 תיק פרויקט 08.09
 

במסגרת העבודה יבצע מדידות ע"י מודד מסומך לתוואי חפירות, עומק הטמנה,   .א
המודד יחתום על התוכנית עם חתימה   –מיקום  עמודי תאורה ולוחות חשמל 

 וחותמת רשמית. 
 

  תיק פרויקט יכלול את כל פרטי הציוד שהתקין, כולל שם ספק, שם איש קשר,  .ב
 ואישורי התקן שאושר לפני ההתקנה.  קטלוגיםתעודת אחריות דפים 

 

 תעודת בודק חשמל על פי מספר הדוחות שבדק והוציא.  .ג
 

וד  כל פרט או נתון שיעזור למזמין העבודה לבצע תחזוקה, החלפה או השלמת צי  .ד
 בעתיד. 
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 שביל אופניים  -חשמל  מתקני

 
 כללי  08.10

שבהוצאת הועדה הבין משרדית,  08מפרט טכני מיוחד זה, בא כהשלמה למפרט 
 לבצוע הכנות לחברת החשמל ומאור רחובות. 

שביל אופניים מדרשת כללי מכרז/ חוזה זה מתייחס לבצוע תשתיות למערכת  0800
 ומצלמות. תאורת רחובות מטר אורך תשתיות 600כביש כ בן גוריון 

 הערות חשובות במיוחד:  –לתשומת לב הקבלן 
 

 תנאי הסף לאישור קבלן משנה לחשמל: .א

 

 קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל. .1

תשתית  שנים לפחות בביצוע עבודות  10הקבלן יהיה בעל ניסיון של  .2
 ויחויב להוכיח זאת. 

הקבלן )המשנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים להלן: )כל הסיווגים  .3
 ללא יוצא מהכלל(  
 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס' 
 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס' 

 הסיווג הכספי של קבלן המשנה חייב להתאים להיקף העבודה. .4

ן אנשי הצוות אדם  קבלן המשנה לחשמל ותאורה חייב להעסיק בי .5
אחד באופן קבוע באתר אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל הנתונים  

 להלן:
 בעל רשיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(. -

ויידרש  9001קבלן החשמל והתקשורת חייב שיהיה בעל תקן איזו   .6
 להוכיח זאת.

לא  קבלן משנה החשמל יעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המניין ) .7
יועץ חוץ( אשר יעבוד ישירות מול המפקח וינחה טכנית ומקצועית את  

 מנהל הפרויקט מטעם קבלן המשנה לחשמל ותאורה.

כל אנשי הצוות באתר מטעם הקבלן משנה לחשמל יעבדו בחשמל  .8
בעבודות כגון: הנחת כבלים בתעלה, הנחת גיד הארקה בתעלה, 

ה. חיווט הכבלים  התקנת הארקות יסוד, בבסיסי העמודים והמרכזיי
למרכזייה וכו'... למעט, פועלי חפירות נהגים, טרקטוריסטים, 

מנופאים, פועלי צנרת תקשורת חייבים להיות בעלי רישיון חשמל 
 עדכני מסוג עוזר או מעשי לפחות וצילום מרישיונם יועבר למפקח.

על כל משלוח של ציוד כגון   COOחלה חובה על הקבלן לצרף תעודת 

 CERTIFICATEוכו'.. התעודה הנ"ל היא תעודת התאמה.  עמודי מאור

– OF – COMPLIANCE  המאשר כי   –שבהוצאת המפעל/ היצרן
המשלח שהגיע הוא אכן מתוצרתם והם אכן מפעל העומד בפיקוח  

 יכלול את: C.O.Cמכון התקנים הפרוט בתעודת ההתאמה 

 סוג המוצר. -

 כמות. -

 שם הפרויקט. -
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 שם הקבלן המבצע.  -

 תאריכי אספקה של העמודים. -

 מספרי תווי התקן שאושרו למשלוחים ולציוד.  -
אי מסירת תעודה כזו על כל משלוח למפקח עלולה לפסול את הציוד  

 )ראה טופס לדוגמא בסוף מפרט זה(.

 

 תכולת העבודה .ב

 

 תאורת חוץ .1

 כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. -

הוא   - הכמויות  בכתב  מהמפרט התיאור  גורע  ואינו  בלבד  תמציתי 
 והמפרט המיוחד למכרז זה. 08הטכני 

השלמות לכתב הכמויות וכן אפיוני הציוד והסברים מפורטים יותר,   -
 ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה. 

כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי  -
 במהדורתו העדכנית. 08מפרט 

א בקרה לכבלים כולל חפירה/ חציבה, הנדסה מבטון המחיר של ת -
ולפי   08.03.09.02סעיף    08.03פרק    08מסוג בינוני קומפלט לפי מפרט  

 פרט ביצוע בחוברת פרטים.

ביצוע   - בגין  מאושרת  למעבדה  תשלום  כולל  מילוי  עבור  המחיר 
 הבדיקות.

הכנת  - הבור,  של  החציבה  ו/או  חפירה  כולל  יסודות  עבור  המחיר 
ומרותכים,  שרוולי   מחוברים  יסוד  ברגיי  כולל  תכניות,  לפי  מעבר 

הארקת יסוד וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. לפי  
 סעיף משנה ד' ולפי פרט צבע.  08.06פרק  08מפרט 

תעודת   - להציג  הקבלן  על  חובה  מטעם   IC.O.Tותעודת    C.O.Cחלה 
 היצרן וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני. 

מיצרן/   - משלוח  תעודות  להציג  הקבלן  על  תאורה  גופי  רכישת  בעת 
יבואן גופי התאורה המעידים על רכישת גופי התאורה האורגינלים 

 כנדרש במסמך זה. 

צביעת עמודי התאורה תעשה בתנור או בפסיבציה של עמודי התאורה  -

כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור על פלדה    RALבגוון  
  - מגולוונת, הצביעה לפי תקן ישראלי לרבות קבלה תעודת אחריות ל 

 שנים בכתב על הצביעה ממועד המסירה.  5

גמיש   - או  רגיל  טרמופלסטי  קרקעי  תת  לכבל  מסוג (XLPEהמחיר   )

N2XY    אוNA2XY   בשרוול בקצוות  יסתיים  הכבל  צינור,  כולל  לא 
 מתכווץ בחום )כפפה( עם דבק.
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גיד הארקה יושחל לבסיס הבטון של עמוד התאורה דרך שרוול ע"י   -
קיפולו ללא חיתוכו, כל חיתוך הגיד מחייב את הקבלן לבצע חיבור  

 . CADWELEDע"י 

 

 תיאור העבודה 08.11

 כללי .א

למערכות חשמל תאורה, הכנות לחברות בזק, חשמל  ביצוע התשתיות 
 והטל"כ כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוקים ולתקנות הנ"ל:

 במהדורתו העדכנית.  1954חוק החשמל  -

שבהוצאת הועדה הבין   08המפרט הכללי לעבודות החשמל פרק  -
משרדית של משרד השיכון משרד הביטחון משרד התחבורה ומע"צ  

העדכנית והוא הבסיס שעליו ייבדק הקבלן בעת ביצוע במהדורתו 
 עבודתו.

 דרישות ותקנים של חברת החשמל לישראל במהדורתם העדכנית. -

עד  1070דרישות ותקנים של חברת בזק כולל מפרט תשתיות ממספר  -
 מהדורה עדכנית.  1081

 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ אשר קיבלה את הזיכיון באתר.  -

 והנחיות של הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה. דרישות  -

 המפרט הטכני שלהלן.  -

כל הפקוח לעבודה מטעם חברת החשמל ובזק לצורך קבלת היתרי   .1
חפירה ופקוח על העבודה ם באחריות הקבלן ללא כל תוספת כספית  

כולל במחירה יחידה כולל הזמנת חוליית סימון הקווים הקיימים 
והעלאתם ע"י מודד מוסמך ע"ג המפות בשטח מהרשויות השונות  

למזמין  2007והכל ע"י הקבלן וכן ימסור הקבלן דיסקט באוטוקד 
לצורך בדיקה והתאמת התוכנית למצב החדש התוכנית חייבת 

 להיות בתוך מסגרת קואורדינאטות שקבל הקבלן מהמפקח.

 לתשומת לב: .2

יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת באזור ישוב פעיל עם  (א)
ת קיימת של מערכות צנרת חשמל, בזק, מים, ביוב, תשתי

ניקוז ועוד לכן, חובה על הקבלן להשיג אישורי חפירה מכל 
הגורמים ויתכן ויהיה צורך לשנות תוואי או להעמיק את 

 תוך כדי ביצוע.  –התשתיות החדשות בהתאם לצורך 

לתשומת לב הקבלן!! מודגש בזאת כי בהתאם לחוק החשמל  (ב)
אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו נאמר "לא יעסוק 

רישיון מאת מזמין המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם 
 לתנאי הרישיון ותקופת תוקפו של רישיון שתקבע בו".

  (ג)

 פרוט עבודות תאורת חוץ  .3

תאורת   (א) כבלי  עבור  קרקעית  תת  צנרת  והנחת  חפירות  ביצוע 
ס"מ   20רחובות לרבות מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של  

לשביעות רצון   98%תוך הידוק מבוקר בהרטבה עד לצפיפות של  
מקומות  באותם  רק  הנ"ל  המצעים.  תחתית  כל  עד  המפקח 

מדרכ כבישים,  חציות  כגון:  כן,  לעשות  הקבלן  ות שיידרש 
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בכוון   אחרת  שיטה  בכל  לחילופין,  וכו.  לפי    CLSMמרוצפות 
 הנחיות המזמין. 

ביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת   (ב)

P.V.C.   שרשורי צנרת  לחילופין  או  כנדרש  קוטר  בכל  קשיחה 
 מגנום מחוזק אדום כולל כל המעברים מקוטר לקוטר.

וביצוע  (ג) נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז  גיד  הנחת 
מרכזייה,  כל  וליד  מאור  מעגל  כל  בסוף  הארקה  אלקטרודות 

חיבורי   ביצוע  ההארקה    CADWELDלרבות  גידי  לחיבור 
 .08החשופים ביניהם כנדרש במפרט 

התאורה   (ד) לעמוד  הבטון  ליסודות  בורות  חפירת  ו/או  חציבת 
ם הקבלן ועל חשבונו ואישור בהתאם לסימון מודד מוסמך מטע

 המפקח בטרם החפירה. 

ופילוס ברגיי היסוד בגובה    30יציקת יסודות העמודים בטון ב   (ה)
להצבת   דסקיות    3המתאים  העמוד  יסוד  פלטת   + אומים 

מ"מ   35*4ודסקית קפיץ, כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון שטוח  
 ס"מ לפחות מעל   25להארקת יסוד לפי חוברת פרטים בגובה של  

כולל   הביצוע  בפרטי  כנדרש  יסוד  ברגיי  לרבות  היסוד  לפני 
ס"מ   5הארקת ברגיי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה של  

 ס"מ מקרקעית הבור. 5)לא ברזל מצולע( עד לעומק של 

למרכזיה  (ו) בטון  בסיס  כולל  למרכזיה  בטון  גומחת  יציקת 
ולגומחה בהתאם לפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור מח' 

שת והחל"ב של חח"י באזור על מיקום המרכזייה )האישור הר
יציקת   יעדכן את המפקח במידות בטרם  והקבלן  יינתן בכתב( 

 היסוד למרכזייה. 

עמודי  (ז) בבסיסי  הבטון  סוג  לגבי  מאושרת  מעבדה  בדיקת 
וכן, במילוי חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן   התאורה 

הבדי יחידה.  במחירי  כולל  מחיר  תוספת  כמצוין ללא  קה 
הבדיקות.   בפרוגרמת 
הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי  
תאורה  תמרור,  גידור,  שילוט   : כגון  בחוק.  כנדרש  הבטיחות 
 ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגהות במהדורתו העדכנית. 

התחברות לעמוד מאור קיים ו/או מרכזייה קיימת, כולל חציבת   (ח)
ש והטמנת  כולל  היסוד  בטון  ותיקוני  שרוול  הטמנת  רוולים. 

או   המזין  בעמוד  החשמל  כבל  וחיווט  משיכה  חוט  השחלות 
 במרכזייה לרבות תוספת מאמ"ת כנדרש. 

 

 פרוט עבודות חשמל:  .4

ביצוע חפירות לשרוולי מעבר והטמנת כבלי חשמל כולל ריפוד  (א)
ס"מ  20חול, סרט סימון תקני וכיסוי חפירה בחול בשכבות של 

 .98%וק מבוקר לקבלת צפיפות של תוך היד

פיקוח צמוד  (ב) והזמנת  וכו'  בזק, טל"כ  תאום עם חברת חשמל, 
או  על,  לחפור  צורך  שיש  במקרה  לפיקוח  התשלום  לרבות 
בסמוך, או לבצע חצייה של קווי תשתיות חדשים מתחת לקווי 

 מתח עליון ועל הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחיר יחידה.
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לגבי הטמנת שרוולי מעבר ע"י קבלן מטעמם תאום עם חח"י   (ג)
לגבי מיקום  כן  כמו  בחפירות שיבצע הקבלן מטעם הפרויקט, 

 גומחת הבטון לפילרי מונים ורשת כולל במחירי יחידה.

עם סיום העבודה ובטרם הכנסת מתח למתקן מכל מקור שהוא,  (ד)
חובה על הקבלן כמתחייב מחוק החשמל, להזמין בדיקתו ע"י  

מהנדס   את  חשמלאי  יבדוק  אשר  מוסמך  בודק  רישוי  בעל 
הנדרשים  ובתקנים  החשמל  בחוק  ועמידתו  בכללותו  המתקן 
ויוציא דוח בכתב על תקינותו של המתקן שבוצע ויאשר הכנסת  

 מתח לתוכו, וכלול במחירי יחידה.

לתשומת לב הקבלן!! חל איסור חמור להכניס מתח למתקן מכל  (ה)
אי ללא  זמנית  לבדיקה  אפילו  שהוא  חשמלאי  מקור  של  שורו 

 מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך על כל המשתמע מכך. 

תיאום בנושא סוגי הגומחות ומיקומן עם נציגי מח' חל"ב של   (ו)
 חח"י.

ביצוע הצטלבויות עם מערכות אחרות בינן לבין כבלי החשמל  (ז)
 כמתחייב מחוק החשמל במהדורתו העדכנית. 

נדרש  משיכת שרוולים ממחסני חח"י והטמנתם באתר במידה ו (ח)
 כך ע"י המזמין.  

 

 הדגשים מיוחדים   08.12

 כל הפרק  08במפרט  08.01.08כנדרש סעיף  – AS-MADEתוכנית עדות  .א
חובה על הקבלן בסיום ההכנות לחברת החשמל ולתאורה, למסור תוכנית  

AS-MADE     בלבד כולל דיסקט    2007ממוחשבת ומשורטטת בתוכנת אוטוקד
של מיקום שרוולים שהוטמנו עבור חברת חשמל, בזק, טל"כ ומאור רחובות  
של  קואורדינטות  רשימת  בצרוף  ובשט  תוכנית  הצנרת  קצוות  סימון  כולל 

של משהב"ש. התוכנית    G.I.Sסיום נקודות ההטמנה הכל לפי מפרט השכבות  
ח להיות  על  חייבת  יעשה  העדכון  הקבלן.  מטעם  מוסמך  מודד  ע"י  תומה 

ע"י   ייבדק  הקבלן  שימסור  החומר  מהמפקח,  הקבלן  שיקבל  רקע  דיסקט 

הקבלן יספק    GISהמפקח ויאושר רק אם ימצא תקין וערוך לפי דרישה של  
רשות   חשמל  חברת  לבזק,  העדכון  לאחר  צבעוניים  ופלוטים  דיסקטים 

סטים + דיסקטים הנ"ל   8ל"כ. סה"כ מקומית, המפקח, משהב"ש וחברת ט
 ללא כל תוספת כספית כלול במחירי יחידה. 

 .08028סעיפים  08לפי הנדרש במפרט  .ב

זו פותרת את הקבלן מסימון קצוות בשטח לפי   AS-MADE -אין תכניות ה
 פרט בחוברת פרטי הביצוע.

חברת  .ג ע"י  חתומות  לביצוע  חותמת  עם  תכניות  סמך  על  תבוצע  העבודה 
חשמל, בזק, המפקח בשום אופן אין אישור לעבוד בשטח עם תכניות תאום  
מערכות או תכניות חד קווית של מערכת שהיא התוכנית הנ"ל הינו לעזר 
בלבד. רק תכניות הרלוונטית לכל מערכת חתומה כאמור לעיל היא התוכנית  

 לביצוע של אותה מערכת. 

ו/או .ד ו/או   מודגש בפירוש כי הנחת כבלים לחשמל תאורה  צנרת לשרוולים 
ריפוד   לאחר  ורק  אך  בתעלה  תונח  למוליכים  כמוביל  המשמשת  צנרת 

ס"מ לפחות ופיזורו   10קרקעית התעלה חול בשכבת דיונות נקי ומנופה בעובי  
 ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה.
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מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך חול ולהרים    בשום .ה
את הצנרת או הכבל לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל לא לבצע  

 . לעיל 4-ג בסעיףכנאמר 

כל הציוד שיותקן ע"י הקבלן יהיה אורגינאלי כנדרש במסמכי המכרז ולא   .ו
הביצוע פרטי  וכל  בכמויות  מצוין  שאינו  מסוג  לבצעם    חיקוי  יש  מחייבים 

 בדיוק כמצוין בפרטים. 

מערכת תאורת הרחובות תתקבל ע"י מחלקת החשמל של הרשות המקומית  .ז
ביחד המפקח ורק לאחר אישור של כל הצוות תעבור התחזוקה לידי הרשות  

 המקומית.

כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור  .ח
יבוצע לפי הנחיו ויהיו באחריות  כנדרש הכל  ת משטרת ישראל מח' תנועה 

 הקבלן ללא תוספת מחיר וכלול במחיר יחידה. 

 מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכל תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח.  .ט

 להלן כללי בטיחות והנחיות לביצוע לפי דרישות חח"י המחייבות את הקבלן.  .י

ם וקווי מתח עליון יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיי .יא
נפה   אזור/  במחוז/  החשמל  חברת  להנחיות  בהתאם  בשטח  הקיימים 

 הרלוונטיים.

והבטיחות   .יב הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן  על  החפירה  ביצוע  בעת 
הדרושים ולהימנע משימוש בעגורנים וכלים מכאניים אחרים בקרבת קווי  

לסכן את יציבות    החשמל העיליים, יש לזכור כי השימוש בכלים הנ"ל עלול
 העמודים ואת חיי העובדים.

השגחה  .יג להזמין  חובה  להלן  המפורטים  למרחקים  להתקרב  צורך  יש  אם 
החשמל   לחברת  תשלום  לרבות  הרלוונטי,  במחוז  ח"חי  ממשרדי  צמודה 

 בהתאם לצורך בגין הפיקוח כלול במחירי היחידה. 

 וצעת. העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מב .יד

מרשות   .טו ו/או  החשמל  מחברת  ו/או  הטל"כ  מחברת  מבזק  מפקח  הזמנת 
המקומית ו/או מכל רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן  

 וכן בהכנת תשתית חליפית לבזק הן באחריות הקבלן מהבחינות הבאות: 

 תאום מועדי הפקוח.  .1

אחר בגין  תשלום לבזק או לחברת חשמל או לחברת טל"כ ולכל גורם  .2
 הפקוח.

 הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחירי היחידה.  .3

בשום מקרה אין לעבוד ללא פקוח אחרת יש מירב הסיכויים שהרשויות יורו   .טז
 על הפסקת עבודת הקבלן שיעבוד ללא פיקוח.  

כל פגיעה מאחת מהמערכות הנ"ל עלולה לשבש את מהלך החיים התקין של   .יז
ות כנגד הקבלן מבעלי אותה רשות של  תושבי היישוב ולגרור תביעות משפטי

 המערכת העילית או תת קרקעית.

  נושא   כל   הרשויות  מאת  בכתב  חפירה   אישור  ללא  לחפורבשום מקרה אין   .יח
 באחריותו   הוא  כי  בשנית  מודגש  חפירה  היתר  לקבלת  הרשויות  עם  התאום

 . היחידה במחירי וכלול מחיר תוספת כל  וללא הקבלן של הבלעדית

 (08 במפרט 08.01.10 בסעיף כנדרש)ניסיונית והפעלה המתקן בדיקת .יט
  מוסמך   בודק   רישוי  בעל  מהנדס   חשמלאי   להזמין  הקבלן   חייב  העבודה  בתום
  מתח   הכנסת   טכני"ח  דו"ג  ע  בחתימתו   ויאשר  המתקן   את   יבדוק  אשר

 .למתקן
 . היחידה במחירי כלול כספית תוספת ללא
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 .08 במפרט 08.01.12 בסעיף כנדרש – אחריות
 

 

 הערות בטיחות .כ

בשעות   .1 ותאורה  גידור  ללא  בשטח  פתוחות  תעלות  להשאיר  אין 
עם  בתאום  יבוצע  התעלות  ותאורת  הגידור  לגבי  התיאום  החשיכה. 

 הרשות המקומית והמפקח.

בשום מקרה אין לעבוד ללא היתר חפירה מכל הגורמים: מועצה,    22.2 .2
ישראל, חב' טל"כ, רשות מקומית בנושא  בזק, חברת חשמל, משטרת  
 פתיחת כבישים קיימים וכו'.

 בכל מקרה ובכל תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח. .3

אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא   .4
 תאום עם הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה.

קבוע .5 הוא  אם  בין  שהוא  מתקן  לכל  מתח  להכניס  ללא   אין  זמני  או 
אישור מהנדס חשמל בודק מוסמך ובין אם מקור המתח הוא מחברת  

 חשמל גנראטור או אחר. 

יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחות והגהות הכל   .6
 בתאום עם כל הרשויות הרלוונטיות.

 

לתשומת לב הקבלן, להלן ריכוז נושאים שעליהם לא תשולם בנפרד כל   .כא
 ביצועם ואשר הם כלולים במחירי יחידה. תוספת כספית בגין

 

במפרט   .1 המצוין  במהדורתו   08כל  משרדית  הבין  הועדה  שבהוצאת 
העדכנית גם אם אין הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות  

 והמפרט המיוחד. 

וקביעת מיקומים  .2 נושא המדידות בשטח ע"י מודד מוסמך  כל  ביצוע 

 , תאורה.TVלציוד שיותקן באתר. בנושאי חשמל, בזק 

ביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו כגון: חח"י, בזק, רשות  .3

כבלים, מקורות קצא"א וכו'.. בכל נושא שהוא, מיקומם,   TVמקומית,  
 פקוח, חפירות וכו'. 

ים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג  בצוע תשלומ .4
 מטעמם.

עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות, חגים, עבודות   .5
 לילה וכו'. הכל לפי הנחיות הפקוח בכתב. 

ככל   .6 תאורה  ניסוי  תכנ  שיידרשבצוע  עריכת  כולל  הלילה  ות  יבשעות 
 פוטומטריה.

 יות הפנסים והצגתם למפקח.בצוע תכניות ממוחשבות של פוטומטר .7

לבדיקה   G.I.Sערוכים לפי  AS- MADEהגשת קבצים של תכניות עדות  .8
 .מזמיןאצל ה

הוצאת פלוטים צבעוניים של תכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י,   .9

סטים בצבע ללא   8עד    והמפקחכבלים, רשות מקומית,    TVבזק, חברת  
 תוספת כספית.

מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת   הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי .10
הגורמים  כל  בין  והפצתו  כתוב  דוח  והוצאת  מרכיביו  כל  על  המתקן 
החשמלי,  המתקן  תקינות  את  יאשר  הדוח  הפקוח,  יורה  שלגביהם 
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ואישור הכנסת מתח לתוכו, הכל בכתב לכל  ובתקנים  עמידתו בחוק 
 הגורמים.

ם בחציות או  מסירת רשימת קואורדינטות לגבי נקודות סיום השרוולי .11
הפקוח   שידרוש  אחר  דבר  כאשר    ורישומןכל  העדות,  תכניות  ע"ג 

 תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך. AS- MADEתכניות העדות 

בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הצוע של  .12
עבודות הקבלן ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים, הידוקם, גופי 

 המוצע ע"י הקבלן וכו'. תאורה, איכות הציוד 

מ"מ עובי   8איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף והשחלת חוטי משיכה   .13
 לכל אורך הצנרת. 

שילוט כל גידי החיווט במרכזייה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים   .14
 בכניסות וביציאות מהציוד במרכזייה ובפסי המהדקים.

קווית צבעונית  ת חד  ווהדבקת תכני  המזמיןהוצאת פלוט מדיסקט של   .15
 במרכזייה על הדלת מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזייה.

ס"מ רוחב תעלה או   40תוספת סרט סימון לכבלים/ צנרת ת"ק לכל   .16
 חלק מהן.

בעת   .17 הפיקוח  ע"י  שיורו  בשיטות  בחפירות  ודיפון  תמיכות  ביצוע 
 העמקת החפירה וכו'. 

בנוסף .18 הפקוח,  ע"י  יידרש  אם  ידנית  חציבה  חפירה/    למצוין   בצוע 
 בכמויות.

החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה   .19
כח   או  במזיד  שבר  כולל  )לא  קלוקל  בציוד  בשימוש  או  טבעי  מבלאי 

 עליון(.

 ימי המתנה או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב.  .20

הקבלן   .21 יידרש  מכך  ושכתוצאה  במכרז  שהוכתב  הזמנים  לוח  קיצור 
בר את כמות העובדים באתר באשור בכתב מהפקוח כלול במחירי לתג

 יחידה.

קשיים מכל סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי שכבות סלע בכל   .22
בתשתיות   תקלות  קיום  וכן  החפירה  ביצוע  בעת  באתר  שהוא  עומק 

 שבוצעו בטרם כניסת הקבלן לשטח ועליו להשתמש בהן.

על כל מרכיביו ע"י מח .23 והספק  הפעלת המתקן  )גנרטור( מכל סוג  ולל 
ימי עבודה בהעדר    3שהוא לרבות חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד  

של  בכתב  באישור  רק  הנ"ל  המתח  והכנסת  ההפעלה  בשטח  חח"י 
 חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך. 

אבטחה לאנשי הקבלן ולציודו בהתאם לצורך, בין אם הבצוע בתחומי  .24
 הקו הירוק או מחוצה לו. 

זמני,   .25 חשמל  אספקת מים,  הקבלן,  ומחסני  העבודה  אתר  על  שמירה 
 טלפון וכו'.

העמדת עמודים למאור לפי סוגי העמודים המצוינים במפרט עם סוגי  .26
הגעת   לצורך  ניסיונית  להפעלה  ומוכן  מחווט  הכל  התאורה  גופי 

באתר  המזמין התקנתם  בטרם  ואישור  לבדיקה  המקומית,  הרשות   ,
 ן. כולו ופירוקם לאחר מכ

שילוט תמרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל בשכר  .27
 כלול במחירי היחידה. שיידרשככל 
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בעמוד כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא ביטוי    מתכווץשרוול   .28
 בכתב הכמויות. 

פתחי שרות בעמוד התאורה. כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה    2כנ"ל   .29
 מבודד לפי פרט. 

 בעמוד כנדרש בפרטים. מוגבה יותר של פתח תאי הציודמיקום  .30

נזקים מכל סיבה שהיא שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום  .31
 העבודה ומסירתה למזמין. 

הדבקת  .32 או  בשבלונות  צביעה  ע"י  מעגלים  לפי  המאור  עמודי  מספור 
 מספרים.

 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים.  .33

מכסי הבטון של השוחות ע"י דסקית ברונזה   סימון ייעוד תאי מעבר על .34
 ס"מ קוטר וחריטה של ייעוד התא בפנטוגרף.  15

תנועה,  .35 הסדרי  בדבר  הרשות  ומהנדס  ישראל  משטרת  עם  תיאום 
 תמרור ושילוט. 

כנדרש   .36 פליז  לבורג  מחובר  תאורה  בעמוד  פוטנציאליים  השוואת  פס 
 ס"מ. 10-11- באורך של כ 812 –בתקן 

מאור עבור התקנת מונה חח"י לגודל חיבור של ארון נפרד במרכזית ה .37
 אמפר. 160*3עד 

ע"י   .38 החיתוך  בנקודות  חתך  בכל  הארקה  גידי  ולא   CADWELDחבור 
במישרין  קבור  או  העמוד  בחלל  יבוצע  החיבור  אחרת,  שיטה  בשם 

 בקרקע.

אם   .39 גם  גבול,  מפסיק  כולל  תאורה  במרכזית  מאור  נקודות  התקנת 
 ת.הנושא אינו מוצא ביטוי בתוכני

 שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזייה.  .40
 

מ"מ קוטר    12או    10הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול   .41
ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד    5)לא מצולע( עד לעומק של  

וזאת למרות שבתקן הישראלי גבי אורך ברגיי היסוד מתיר אורך קצר  
 יותר.

 
 

 .הקבלןלתשומת לב מיוחדת של   .כב

את   .1 מתכננות  החשמל  חברת  או  הכבלים  חברת  או  שבזק  במקרה 
תכני לקבלן  ומוציאות  עצמן  של  או  והתשתיות  בחתימתן,  לביצוע  ת 

מאחד   שקיבלו  רקע  לפי  מגנטית  במדיה  שלהן  קובץ  מוסרות 
ביסודיות  אותה  ולבדוק  בזהירות  לתוכנית  להתייחס  יש  המתכננים, 

 רבה.
 

 ים אמורים: במה דבר

להוציא   .2 אין  אופן  ובשום  בחסר  לוקה  אלה  תכניות  של  הדיוק  רמת 
תכני על  למדוד  או  שלהם  מהקובץ  לצורך וקואורדינאטות  שלהן  ת 

 ביצוע סימון בשטח. 

ת חתך לרוחב של תאום  והסימון בשטח יבוצע אך ורק על סמך תכני .3
יש לקבל   ואותה  ידי כל צוות היועצים  על  וגובשה  שירותים שנערכה 
 מהמשרד אשר מבצע את תכניות המערכות בלבד ולא מאף אחד אחר. 
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לא תתקבלנה כל טענות או תלונות תירוצים ותביעות על סימון מוטעה   .4
בשטח ע"י מודד מטעם הקבלן, הן בגין טעות בסימון והן בשל הוצאת 

 קואורדינאטות מקובץ שאינו ערוך כנדרש. 

ירותים בהוצאת  במקרה של טעות שלא בוצע על סמך החתך לתאום ש  .5
המשרד המתאם מערכות יהיה התיקון ע"ח הקבלן על כל המשתמע  

 מכך.
 
 

 כבלים ומוליכים:   08.13
 

 כבלים .א
 

)ולא סקטוריאלי(, מנחושת עם  • מוליכי המיתקן יהיו בעלי חתך עגול 
)ציון לעמידות באש(   FR(, מטיפוס  XLPEבידוד פוליאתילן מוצלב )

 אם לא צוין אחרת.   IEEE 383לפי תקן 

בפני    -"כבל"   • אחד  כל  מבודדים  יותר,  או  מוליכים  שני  של  מערכת 
 עצמו, ובנוסף מבודדים בשכבת בידוד אחת לפחות, משותפת. 

כבל יהיה שלם לכל אורכו מנקודת המוצא ועד היעד הסופי, ללא מופות  •
 או אמצעי חיבור אחרים.  

 

נדרש חתך   • אם  אלא  הפאזות  מוליכי  לחתך  שווה  יהיה  בכבל  האפס 
 אחרת.

 
 

 ראש כבל ונעל כבל  .ב
 

ממ"ר יצויד בראש כבל מתכווץ   16קצה כבל בעל גיד בחתך העולה על  •
 עם מפצלת בהתאם למספר הגידים. ראה לדוגמא: 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

המכסה  ממ"ר יצויד בשרוול מתכווץ מבודד  16גיד  בחתך העולה על  •
 את קצה נעל הכבל וקצה הגיד.
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 מעברים לכבלים  .ג

 

במעבר כבל דרך קיר או מחיצה הוא יושחל במוביל או יוגן בשכבת   •
מגן נוספת לבידוד המקורי שלו. לא יהיה מגע ישיר בין הכבל לדפנות  

 המעבר.
 

 התקנת כבלים בתעלות   .ד
 

הכבל   • כקוטר  יהיה  בתעלה  סמוכים  כבלים  שני  בין  הגדול המרחק 
 משניהם.

 
 התקנה סמויה של כבלים   .ה

 

בסעיף   • לאמור  בהתקנה    08.04.04בנוסף  כבלים  הכללי,  המפרט  של 
 סמויה בקירות או מחיצות יותקנו כשהם מושחלים במובילים.

 
 קרקעית של כבלים-התקנה תת  .ו

 

בסעיף   • לאמור  תת  08.04.05בנוסף  בהתקנה  הכללי,  המפרט  - של 
הגנה של אריחי בטון. הגנה זו אינה נחוצה  רקעית של כבלים נדרשת  ק

 כאשר נדרש בתוכניות שימוש בצינורות. 
 

 כניסת כבלים מלמטה:    .ז
 

בכל מקום של סכנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או   •
לקופסת   לאביזר,  שכניסתו  כך  הכבל  יותקן  מבנה,  בתוך  בהתקנה 

ע את האפשרות חיבור או למבנה תהיה "מלמטה למעלה" באופן שיימנ
של חדירת מים בזחילה לאורך הכבל, גם אם נקודת החדירה אטומה 

 כנדרש במפרט. 
 

 שילוט מוליכים .ח
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול שילוט מוליכים בצד קצה המעגל  •
המיועד   האזור  המעגל,  מספר  המזין,  הלוח  שם  את  ללוח(  )הנגדי 

 והשימוש.
  

 על גבי דגלון ייעודי, ולרבות הדגלון.  השילוט ייעשה בעט בלתי מחיק •

 
 

 מרכזית הדלקה   08.14

 כללי  .א

פרק זה מתייחס לייצור ואספקת מרכזיות הדלקה למתקני מאור  .1
 בדרכים. 

מרכזיות ההדלקה יבנו לפי תכנית ולפי מפרט כללי למתקני חשמל  .2
מספר תכנית  גודל המרכזייה והעומס לפי התכניות הנ"ל .08מס' 

קומפלט   האמפר מחיר המרכזיי 80*3מרכזיית תאורה עבור  20016-9
 . בכתבי הכמויות
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 .61439מרכזיית הדלקה תיור אצל יצרן לוחות מאושר תקן   .3

 ציוד מאושר לשימוש בלוח  .4

  
 הציוד יעמוד באחד או יותר מהתקנים הבאים:  -

o VDE 
o IEC 
o UL 

 
 היצרנים הבאים: לבחירת המזמין מבין הציוד יהיה  .5

  LS  ,"ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", " -מא"זים  -
 . אלקטריק"-"ג'נרל

"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  – מאמ"תים ומפסקי אויר  -
"LS ,""Eaton"  ,"ABB" "ג'נרל אלקטריק" . 

", LS""סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  -ממסרי זליגה  -
"Eaton"  ,"ABB ." 

 .ABB"טלמכניק", "סימנס", "מולר",  -מגענים  -
o  עם סלילים להקטנת זרם המיתוג   –מגענים לקבלים

 ומגעים לקיצור הסלילים. 
 "טלמכניק", "איזומי", "אומרון", "פינדר". -ממסרי פיקוד  -

 "עוז און". –ממסר חסר מתח  -
"מולר" או "טלמכניק" או "אלן    -  MultiLEDמנורות סימון    -

 ברדלי" או "איזומי". 
 ". Ganzאו ""IME" או  "Saci" "ארדו" או  -ציוד מדידה  -
 "סימנס", "מולר", "מרלאן ג'ראן". -מפסקים מודולריים  -
 סימנס, מולר, ברטר. -מפסקי פקט  -
)הספק(   - מחליפים  "סימנס", -"טכנו  -מפסקים  אלקטריק", 

"ABB."סוקומק" ," 
ברקים(   - )פורקי  יתר  מתח  או   –מגיני  אלקטריק",  "שניידר 

"פניקס",   או  ""דהאן"  מדרג ",  LSאו  תקניים,  קוטביים,  חד 
((Class 1  2או מדרג . 

מסילה   - על  להרכבה  או   -מהדקים  "ווידמילר"  או  "פניקס" 
 "וואגו" או "ווילנד". 

 ".  SATEC"  -ה מערכת קריאת אנרגי -

  – יחידת פיקוד למערכת החלפה אוטומטית בין מקורות הזנה   -
 . 530"אמדר" דגם 

הספק   - "AEG"  –קבלי  או   "Elec Nicom או "סימנס"  או   "
 וולט.  460 -"סירקוטור" ל

הספק   - כפל  "   –בקר  או  או  AEG"אלנט"  "רודשטיין"  או   "
 "סימנס" או "סירקוטור". 

 
 : היצרנים הבאיםלבחירת המזמין מבין הציוד יהיה 

 
 אירופאית או ארה"ב .-ארץ הייצור של כל מוצר תהיה מערב

לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד זה קבוע לכל 
 לוחות החלוקה בפרויקט ולכל המערכות.
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יהיה כל ציוד    –לאחר אישור שם של יצרן עבור ציוד מיתוג של לוח  
הל של  לדוגמא  המיתוג  יצרן.  אותו  מתוצרת  חברת   –וח  אושרה 

יהיו גם המאמ"תים, מפסקי הפקט, המגענים     -"מולר" למא"זים  
ידי   על  להוציא חריגים מאושרים מראש  זו  וכיו"ב מתוצרת חברה 

 .מפקחה
לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד קבוע לכל  

ה הפרדה פנימית בסוגי תחומי הזרמים של הנושא המאושר, ולא תהי
 ציוד, לדוגמא:  

יישאר סוג ציוד זה נכון   -אושר ציוד מתוצרת "סימנס" למאמ"תים 
 לכל רמות הזרם החל מאמפרים בודדים וכלה במאות אמפרים. 

 
 
 כללי  .6

 של המפרט הכללי:  080700בנוסף לאמור בסעיף 

 .DINפוליאסטר תקן ון ארמ לוח יבנה
רשום  י יהיה  לוח  יותר צרן  גדול  או  זהה  בהיקף  לעבודות  ומורשה 

 מנשוא עבודתו. 
 כל לוחות הפרויקט יבוצעו אצל אותו יצרן. 

קבלן את המועמד הקבלן יבצע לוח אצל קבלן משנה, יגיש  הבמידה ו
לייצור לוח לאישורו של המזמין, באמצעות המפקח. אין לבצע לוח 

ר על ידי  אצל קבלן משנה שלא עומד בדרישות דלעיל ו/או שלא אוש
מאושר  מפעל  אותו  אצל  יבוצעו  הנמוך  המתח  לוחות  כל  המפקח. 

 כאמור.
 

 על לוח תוטבע מדבקה בזו הלשון: .7

"הלוח יוצר על ידי מפעל .......)יצוין שם המפעל( בעל הסמכה לת"ת  
61439  "...... ובעל אישור סימון תו תקן בתוקף מטעם מכון    מספר 

 . התקנים הישראלי
 

 מרכזייה בדיקת  .8

יודיע הקבלן    08.07.00.02סף לאמור בסעיף  בנו של המפרט הכללי, 
למפקח על מועד תחילת ייצור הלוח, על מנת לקבל את אישורו של  
רשאי   המפקח  הלוח.  מבנה  של  המיועדות  הבניה  לשיטות  המפקח 

 לבקר במפעל לצורך זה. 
 

 עמידה בזרמי קצר ותקנים  .9

מקום   • את  התואם  קצר  בזרם  לעמידה  יהיה  ציודו  על  לוח 
 ההתקנה או מופיע בתוכנית, הגבוה מביניהם.  

בלוח לא יקטן כשר העמידה בזרם קצר של ציוד המיתוג הזעיר   •
ק.א. כל    25  -ק.א. ואילו זה של המאמ"תים מ  10  -)מא"זים( מ

 IEC / ENציוד המיתוג בלוחות אלה יעמוד בדרישות תקן  

60947-2  . 

 עמידה בזרמי קצר נדרשים תושג ללא שימוש בהגנות עורפיות.  •

יצרן הלוח יגיש למפקח לאישור, לדרישתו הראשונה, חישובי   •
 עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים.  
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 מבנה הלוח .10

חשמל,   • למתקני  הכללי  במפרט  לאמור  המרכזייה בנוסף 
לאטום לאחר תעמוד על גבי סוקל מקור של הארון ועל הקבלן  

 ההתקנה.
 

נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים.   •
 ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה התא.

 

שורות מא"זים תהיינה זהות, כאשר פתחים שאינם בשימוש   •
 יסתמו. 

 

מבודדים  • מוליכים  באמצעות  תהיינה  למא"זים  הסתעפויות 
ומהדקים מגושרים, או באמצעות גישורים המאפשרים פירוק 

 מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים.  
 

על    • העולה  בגובה  ממוקמים  יהיו  בלוח  צבירה  ס"מ   70פסי 
 .L1, L2, L3, N מהרצפה, וישולטו בשלטים חרוטים

 

אמפר ומעלה יחוברו   63ראשיים לזרם של  הזנות למפסקים   •
 ישירות למפסקים, ולא באמצעות מהדקים.  

 

לא יחובר יותר ממוליך אחד בכל מהדק כניסה לאביזר, אלא  •
אם המהדק תוכנן לכך. במידת הצורך יש להשתמש במהדקים 

 מגושרים.
 

תיעול פנימי של הלוח ייעשה בצורה כזו שתאפשר גישה נוחה  •
החווט לכל אורכם. תעלות הכבילה יהיו    בכל עת לכל מרכיבי 

 עם גישה נוחה למכסים לצורך זה. 
 

שלא   • כך  יותקנו  מהחזית  גישה  עם  המורכבים  אלמנטים 
תידרש החזקת אומים או אמצעי חיזוק אחרים מהצד האחורי  

 בזמן תחזוקה, הרכבה או פירוק.  
 

 זרם נומינלי לפסי צבירה:  .11

 

יהיה בהתאם לטבלה  • הזרם הנומינלי של פסי הצבירה בלוח 
לזרם   מתייחס  ראשי"  "מפסק  המונח  להלן.  המצורפת 

מפסק    הנומינלי של  סוג  כל  מא"ז,    –של  מאמ"ת,  זה  יהיה 
באחד  דומה,  או  מחליף  מפסק   / בורר  מפסק  הספק,  מנתק 

 מהשדות של הלוח. 
 

הראשי  המפסק  גודל 
 )אמפרים(

זרם נומינלי לפסי  
 רה )אמפרים( הצבי

 160 100עד )וכולל( 

 250 160עד )וכולל( 

 400 250עד )וכולל( 
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 תשתיות   08.15

 
   תיאור העבודה .א

 
מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לבצוע עבודות   .1

, הכנת מעברים לתשתיות הוט, הכנת מעברים  תאורת חוץ  תשתיות חשמל
בזק,   בן  לתשתיות  מדרשת  אופניים  שביל  למערכת  תשתיות  במסגרת 

 מטר אורך תשתיות תאורת רחובות ומצלמות. 600גוריון כביש כ 

 
של  .2 תקינה  להפעלה  הדרושים  האביזרים  כל  את  כוללים  הקבלן  מחירי 

הטכני   למפרט  לתוכניות,  בכפיפות  החשמל  לתקנים מתקן  כדלקמן, 
, תשי"ד   החשמל  לחוק  הבינמשרדי   1954-הישראליים,  הכללי  למפרט 

ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק"  08,  43פרקים:    - העדכני ביותר  
פרק   ראה  מחירים  ותכולת  מדידה  אופני  לגבי  זה.  מסוג  מתקנים  לגבי 

 אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

 
, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע  סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק .3

 .  המפקחטכני וכלכלי רק אם ולאחר שיאושר ע"י 

 
 כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.   .4

 
 העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:   .5

 
פירוק ופינוי ג"ת קימיים על עמודי חשמל חח"י, פינוי ג"ת למחסן   ❖

 הוראת המזמין.העירייה לפי 

 
לפי  ❖ העירייה  למחסן  פינוי  קיימים,  תאורה  עמודי  ופינוי  פירוק 

 הוראת המזמין. 

 
     –   תאורת רחובות  כמסומן בתכניות  הספקה והתקנה עמודי תאורה ❖

תכניות  המזמין,  או  המפקח  באישור  בקורדינטות  סופי  מיקום 
של    1:500עבודה   סטייה  לבדוק    0.5ויש  הקבלן  על  לכן  מטר 

 . קורדינטות מדויקות

 
תשתיותחפיר  -  ביצוע ❖ ווביטום  יסודות  , ת  צנרת  הנחת  השחלת  , 

 כבלים, הנחת גיד הארקה וחיבור לעמוד, לפי תכניות חשמל. 

 
 חדשות כולל מערכתת תאורה ומרכזי 1 אספקה והתקנה של ❖

   בקרה חיסכון באנרגיה, לפי תוכניות חשמל.                                       

 
 ביצוע ניסויי תאורה.   ❖

 
 הזמנה וטיפול בבדיקת מתקן החשמל ע"י מהנדס בודק.  ❖

 
 הפעלה ומסירת המתקן כולל אחריות לתקינות למשך שנה.  ❖
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 תיאום רשויות שונות  .6

על הקבלן לקבוע פגישה עם מתכנן חברת חשמל לקבלת הנחיות,  •
 תשתיות, פילרים, מעברים.  -הכנת 

הנחיות,    • לקבלת  הוט  חברת  מתכנן  עם  פגישה  לקבוע  הקבלן  על 
 תשתיות, פילרים, מעברים.  -הכנת 

על הקבלן לקבוע פגישה עם מתכנן חברת חשמל לקבלת הנחיות,  •
 תשתיות, פילרים, מעברים.  -הכנת 

 אישורי היתרים לחפירה  .7

הוט,   • בזק,  חשמל,  חברת  חפירה  להיתרי  אישור  לקבל  הקבלן  על 
 סלקום, וכל הרשויות הנדרשות.

 הכנת פילרים  .8

כל הפילרים רשת המסומנם בתכניות בתיאום עם   –חברת חשמל   •
 חברת חשמל.

 כל הפילרים המסומנים בתכניות בתיאום עם בזק. -בזק  •

 כל הפילרים המסומנים בתכניות בתיאום עם הוט. –הוט  •

 
 מהלך קוים  .ב

האפשרי לבצוע לדעת המפקח. צינורות כל הקווים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר  
וכבלים שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים  

כתוואי    ס. אל קו התאורה שקיים בתכניות יש להתייחאלו לא יהיו מאולתרים
למספר  להתייחס  הקבלן  על  בתוואי  מצינור  יותר  שקיים  מצבים  וקיים 

בתכניות. הקיימים  בהצטלבויות  הקבל    המעגלים  קיימא  בר  הפרדה  יבצע  ן 
 מרחקים לפי "חוק החשמל".

 
 כבלים ומוליכים לחשמל   .ג

כל הכבלים מטיפוס מ יהיו  נדרש אחרת במפורש  . XPLE  -ו   NYYפרט אם 
ערך.   שווה  או  "אטקה"  דגם  חיזוקים  באמצעות  יחוזקו  סולמות  על  כבלים 

נעלי הכבל יתאימו   מ"מ ומעלה יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל.  50כבלים בקוטר  
למוליכים: עגול לעגול, סקטורלי לסקטורלי ללא אלתורים. כל כבל יזוהה ע"י 
תג פלסטי עם כתובת בדיו טכנית בלתי נמחקת בה יצוין מס' המעגל, תדירות  

 מ' לערך.  12ומתח, חתך ויעוד. התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל 
מעל   בקוטר  זיהוי    40בכבלים  שלטי  יותקנו  גובה מ"מ  בעלי  חרוט  מסנדביץ' 

 מ"מ לפחות ובצבעים לפי התדירויות של מתח העובר בהתאם.   4אותיות 
חתך   תותר   6מעל  לא  יחיד.  מגיד  ולא  "שזור"  מסוג  המוליכים  יהיו  ממ"ר 

בכבלי  אחת.  שלמה  מחתיכה  להיות  צריכים  וכולם  חיבורים  מוטות  התקנת 
ניתן להשתמש אך ורק בנעלי כבל אלומי ניום מובדל מיוצרות לפי אלומיניום 

 המיועדות לכך.  DIN 46329תקן 
 
 
 

הכבל,   שבנעל  לחור  המתאים  בבורג  להשתמש  יש  כבל  נעלי  של  חיזוק  בכל 
ובחיזוק של מספר כבלי נחושת לאביזר יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה 



63 

 

 

 

 

 

ק"ו, הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים    1מתאימות. כבלי פיקוד יהיו לבידוד  
דוד כחול וחום  גידים סמוכים בעלי בי  2ס"מ. כל שכבה יהיו    50במילים, ומדי  

מעל   הספק  לכבלי  אפורים.  יהיו  הגידים  מפלגות   50ויתר  יותקנו  ממ"ר, 
 פלסטיות מתכווצות בחום בכל קצותיהן.  

 
 הערה: אין להשתמש בכבלים סקטורילם בפרויקט. 

 

 צינורות  .ד

צינורות פלסטיים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם:   .1
ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים   3חוטי השחלה מניילון בקוטר 

מ"מ ומעלה המחיר כולל חבל שחלה   36בהם מוליכים. בצינורות בקוטר 
 מ"מ.   8בקוטר 

כבד( כוללים במחיריהם  -צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח  .2
ופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מג ולבונת, חוטי השחלה  גם ק

 קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך.  

צינורות מגולוונים כוללים גם: תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל,   .3
 תרמילים סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'. 

כלול במחירי   08.010מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף  .4
הצנרת לרבות סגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר  

 בקירות. 

 
 אישור ציוד ונתונים טכניים  .ה

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח לציוד אשר הוא עומד 
להרכיב במסגרת העבודה. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון  
התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים  

הפני בדיקה.  ותעודת  האנגלית  או  העברית  בשפה  הציוד  יצרן  של  ה טכניים 
ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו  10למפקח באישור הציוד תהיה תוך   

התחלת עבודה, לפי המקדים. ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר  
אל  מהמפקח  בכתב  אישור  התקבל  שלא  ועד  הציוד  לבדוק  למפקח  הקבלן 
תחול  הקבלן  ועל  המוצר  לטיב  אישור  מהווה  כזה  אישור  אין  לכך.  אישורו 
ובכתב  במפרט  למפורט  בהתאם  יהיה  שיאושר  הציוד  המוצר.  לטיב  אחריות 
הכמויות, אך בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל  

 לקבלת האישור.   המפקחהקבלן יביא הציוד למשרד 

 
 אחריות  .ו

אזי  למכרז/חוזה,  המצורפים  המסמכים  ביתר  אחרת  במפורש  נאמר  לא  אם 
 תהיה אחריות על חומרים ועבודה לפי: 

 חודש מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה.  12לנורות   .1

 שנים מתאריך אישור הפעלתם.  5לנטלים ומצתים   .2

 שנים מתאריך אישור הפעלתם.  5   מכלול ג"ת לדל .3

 מתאריך הפעלתם.שנים  2לנורות לד  .4
 
 
 

מובנית   קירור מערכת, בתנור פוליאסטר אבקת צבוע אלומיניום יציקת .5
(Heat Sink) 30°  סביבה בטמפרטורת מירבי חום לפיזורC - 40° עדC + 

שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן   10  –
 לחלודה.
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 10  –מכניים   בכלים שימוש ללא ציר על  נפתחת, אלומיניום יציקת .6
 שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. 

 שנים מתאריך אישור הפעלתם.  5 –אופטית  מע׳ .7
 הכוללת IP66 אטימות בדרגת,  Optic LightBAR מערכת:  LEDנורות  .8

,  4000K (+/- 2 75K ) ) אור צבע, PHILIPS LUMILEDSתוצרת  לדים
 שנים מתאריך אישור הפעלתם. 4000K – 2בפרויקט שלנו גוון הצבע 

  הורדת מערכת, כפול בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת: דרייבר .9
 ,120-277VACאוניברסאלי  הזנה מתח, יתר  התחממות הספק במקרה

50/60Hz – 5 .שנים 
שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה   10לעמודי תאורה וזרועות:    .10

 זו לא יראה כל סימן לחלודה. 

שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקופת  10לפנסי תאורה:  .11
האחריות לא יראה כל סימן לכלוך מכל סוג  שהוא בתוך הפנס וכל סימן  

 חלודה שהוא בפנס בשלמותו. 

 "י המזמין.  לכבלי חשמל, אונות ותשתיות: שנה מיום קבלת המתקן ע .12
בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, 

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

 מתן ההודעה.  

 
 סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה   .ז

זה  על מכרז/חוזה  לפי  להציב  שיש  התאורה  עמודי  מיקום  את  לסמן    הקבלן 
באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם   , הסימון יהיהבאשור מפקח או המזמין

את  החפירה  מצע  גבי  על  יתדות  בעזרת  ולסמן  העבודה  בשטח  העמוד  מספר 
מ' מציר קו   6תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר  

 מ' מציר קו מ"נ.  1.5 -ג ומ"
 
 

 צינורות ושוחות  .ח
 במפרט הכללי( 08016)סעיף  

 
 צינורות עבור תאורה:   .1

o   מ"מ בחציות יהיו בעלי דופן   110-220צינורות בקוטר
 מ"מ.   5.4בעובי  

o   מ"מ יהיו קשיחים ו/או שחור, "פד".  75צינורות בקוטר 
o   קוברה דו יהיו מטיפוס " שרשורי מ"מ 50צינורות בקוטר 
o שכבתי ." 

 
ל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר א .2

 מ"מ.   4ו/או  8של  

 
   חת צינורותהנ .3

אחראי   הקבלן  מראש.  שהוכן  חפיר  בתוך  תעשה  צינורות  הנחת 
בתוך   הצנרת  הנחת  עת  כל  במשך  הפסולת  של  המיותר  לסילוק 

ס"מ    10התעלה. הנחת הצינור בחפיר תעשה על מצע חול נקי בעובי   
לפחות. הצינורות יהיו משוקעים בשכבת חול ולאחר הנחתם יכוסו 

 י פרט.  בחול בעובי כנ"ל ויונח בסרט סימון על פ
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 חיבורי צינורות   .4

פלסטיים   צינורות  בשיטת  -תת(P.V.C) קטעי  יחוברו  קרקעיים 
תקע ושקע האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך  
בכדי  מגע  בדבק  התקע  קצה  את  למרוח  יש  השקע.  של  החריץ 

 להבטיח אטימות.  

 
   כניסות לתאים .5

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

 בכבלים. 

 
   חוטי משיכה .6

בקוטר    מניילון  מיוחד  משיכה  חוט  יושחל  צינור  מ"מ.   8בכל 
קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של  
לוודא  יש  הצינור.  לתוך  החזרתו  למנוע  יתד  על  שתלופף  חוט 
חשמל  בצנרת  כבלים,  השחלת  לאחר  גם  משיכה  חוטי  הישארות 

 ותקשורת. 

 
   בדיקה וכיסוי .7

החפירה סתימת  שהם   לפני  ולוודא  הצינורות  כל  את  לבדוק  יש 
חופשיים מפסולת ומגופים זרים. רק לאחר בדיקת חופש המעבר 
רטיבות  של  חדירה  מניעת  לצורך  היטב  הצינורות  קצות  יסגרו 

 פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.  
 

 סימון ומיפוי   .8
של  והגבהים  יש למדוד את הקואורדינטות  כיסוי הצינורות  לפני 

קווי  פני של  מדויק  מיפוי  להבין  כדי  נקודות  במספר  הצינורות  ם 
 . (AS MADE)הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 

 
  מעבר, תאי ביקורת-בריכות, תאי .9

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין 
הכבלים. הבריכות ייבנו לפי תכניות פרט מצורפות ויכללו חוליות 

בקוטר   הדרוש.   100  בטון  ובעומק  בתכנית  שיסומן  כפי  או  ס"מ 
ולמכסה  לצינור  מסביב  בטון  יציקה  להתקין  יש  לבריכה  מסביב 
במידות המופיעות בתכניות הביצוע. מכסה התא יהיה דגם כביש 

טון   25כבד אם לא סומן אחרת המכסה יעמוד בעומס בדיקה של  
 . 103-1 מיון לפי תקן() 489לפי ת"י 

נורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או החיבור בין הצי
בגובה    חצץ  מצע  על  יוצבו  התאים  שקע.  תקע  ס"מ   10בשיטת 

 ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 
 
  

 תאורת רחובות 08.16
 

 אור העבודה ית .א
מכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל תשתיות למערכת שביל אופניים  

 תשתיות תאורת רחובות ומצלמות. מטר אורך  600מדרשת בן גוריון כביש כ 
 

 פירוק עמודים קיימים ופינוי לעירייה או לאן שיורה המפקח. -
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 התקנת עמודים חדשים כולל בסיסים. -

 חיבור עמודי תאורה למרכזייה קיימת. -
 

 אורך מתקן התאורה 
 עמודים. 39 – כ  מטר 600שביל אופניים מדרשת בן גוריון כביש כ 

 הנחיות ומפרטים משלימים: 
 מפרט הטכני המיוחד הנ"ל בא כהשלמה של המפרטים הבאים: 

המפקח   הטכני,  במפרט  לנדרש  הנ"ל  המפרטים  בין  סתירה  של  במקרה 
 זכות לערער על ההחלטה.   יפסוק ולקבלן לא תהיה

 . 2002בהוצאת מע"צ 72מפרט כללי לעבודות חשמל בכבישים )פרק  ( .1

מפרט מע"צ לייצור והספקת עמודי פלדה בהוצאת מע"צ אוגוסט  .2
1989 . 

מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים  .3
מאלומיניום או פלדה. הוצאת מע"צ אוגוסט .  ם וזרועותיהם העשויי

1989  

בהוצאת משרד הביטחון וכל  08פרק   -מפרט כללי למתקני חשמל  .4
הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה 

 הרלוונטית לעבודה זו.  

  מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר .5
 בהוצאת מע"צ.    1990

 
 
 

 פירוט סעיפי העבודה והבהרות: .ב
 העבודה במסגרת חוזה זה כוללת: 

 
 חפירת תעלות לצורך הנחת צנרת.  .1

 .   והשחלת כבלים להארקה מנחושת גידהנחת צנרת  .2

 ביצוע תאי מעבר הנחת שרוולי מעבר.  .3

 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה.  .4

 אספקה והשחלת כבלי חשמל בצינורות.   .5
כולל    מטר  12עמודי  אספקה, הובלה, הרכבה והצבת עמודי תאורה   .5

 התקנת זרוע עבור הפנסים, והתקנה על יסוד בטון.  
 אספקה התקנה וחיבור מגשים ופנסי תאורה.   .6
 אספקה התקנה וחיבור מערכת הארקה ואלקטרודות.  .7
 אספקה והתקנה כולל חיבור של מרכזית תאורה.   .8
ממרכ .9 והזנתו  התאורה  מתקן  העברת  חיבור  חדשות,  תאורה  זיות 

 הביקורת הפעלת התאורה ומסירת המתקן למזמין. 
 
 

עמודים הממוקמים בצומת דרכים. המחוברים אליהם יציאה להזנה  .10
שכונה פנימית. באותו מגש אביזרים יותקן הגנה על קו הזנה שכונה 

   פנימית, לפי תוכניות. 
המוסמכות: בזק, חח"י,    על הקבלן לקבל אישור חפירה מכל הרשויות .11

פגיעה   עקב  שייגרם  נזק  כל  התעופה,  רשות  הדלק  מוצרי  קו  קצ"ה 
ההוצאות   כל  הקבלן.  חשבון  על  יהיה  הנ"ל  מהמתקנים  באחד 
התעודות   האישורים  כל  להשגת  הדרושים  בטיפולים  הכרוכות 

המפורטים  יוהר החפירות  סעיפי  במחירי  כלולות  הנ"ל  שיונות 
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 ברשימת הכמויות.  
על הקבלן לבצע העבודה בתיאום מלא עם האחראי על הבטיחות של   .12

הצבת    המזמין מדריך  ולפי  דרישותיו  לפי  ותמרור  שילוט  ולהתקין 
 התמרורים על חשבון הקבלן. 

ין שהמחיר  על הקבלן לציין מחיר לכל סעיף בכתב הכמויות, ואין לצי .13
 כלול בסעיף אחר.  

שלבים   .14 בשני  יבוצעו  החשמל  עבודות  כי  )חפירות,   -מודגש  א'  שלב 
 הנחת צנרת וכיבוי( ושלב ב' )הצבת עמודים, הפעלה וכיבוי(. 

התאורה   התחברות למתקןמתקן תאורה קיים וביצוע  חיבור  פירוק   .15
 . המפקחעל פי הנחיות  החדש

 
 

 תנאים כלליים   08.17

 היקף המפרט  .א
מתייחס   המפרט(  )להלן:  מע"צ  בהוצאת  בכבישים  לעבודות  הטכני  המפרט 
לביצוע מתקני מאור בכבישים וצמתים עבור מחלקת עבודות ציבוריות והוא  
כולל דרישות ותיאורים טכניים של המתקן על כל מרכיביו, הוראות והנחיות 

שדינן בנהלים. העבודות  לביצוע, אספקה, הרכבה והפעלה ובכלל זה הוראות  
מוקדמות במפרט    00המפורטות בתכניות בכתב הכמויות ובמפרט זה. פרק  ,

 הכללי של מע"צ חל על פרק זה, אלא אם צוין אחרת. 

 
 חוקים ותקנות   .ב

כל   על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד על  כל העבודות תבוצענה 
ל חלקיהן ע"י חשמלאי  ההוראות והתוספות שבו. ביצוע העבודות יעשה על כ 

תקנות בדבר   -לעסוק בבצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל    ןרישיובעל  
כשהוא בר תוקף. בנוסף לכך יעמוד   ןרישיולהציג צילום    על הקבלן.  תרישיונו

משרד   המשטרה,  החשמל,  חברת  של  המיוחדות  בדרישות  החשמל  מתקן 
 התקשורת, בזק וכו'.  

 
 תקנים   .ג

פי תקנים ישראלים קיימים ועדכניים, באין תקן ישראלי העבודות תבוצענה ל
 אספקת הציוד תעשה לפי תקן ארץ הייצור.  

 
 וחומרים  ציוד  .ד

חומרים, אביזרים, חלקי ציוד וכו' יהיו חדשים מהסוג המשובח ביותר הנמצא  
אצל   יאשר  הקבלן  המקובלים.  חוץ  ולתקני  הישראלי  לתקן  ויתאימו  בשוק 

זר, ציוד או חלקי ציוד לפי התקנתו. המפקח רשאים  המפקח כל סוג חומר, אבי
לדרוש אשורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך, שיבוצעו על חשבון 
הקבלן ובטיפולו הוא. כמו כן ברשותם לפסול כל חומר אביזר או ציוד כבלתי  

 מתאים ועל הקבלן יהיה להחליפו מיד ועל חשבונו.  

 
 חריות א  .ה

הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם  
מיום   ביצוע העבודה למשך שנה אחת החל  ולטיב  פעולתם התקנית  ולכושר 
המתקן   חלקי  אותם  זה  מכלל  יוצאים  מע"צ.  ע"י  וקבלתו  המתקן  אשור 

 שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת כמפורט להלן: 

 
  72.2.2-3סעיף .  72.7הן כמפורט בפרק  נורות שהאחריות עלי .1

 שנים. 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך   .2
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 פנסי תאורה שהאחריות עליהם:  .3

 שנים. 10גוף התאורה למשך   -

 .שנים 10למשך  מע' אופטית רפלקטור  -
 אביזרי תאורה:   .4

 שנים. 5אחריות למשך   - LEDדריבר  -

 שנים. 5אחריות למשך   -עמעום  -

 שנים. 5אחריות למשך   -מצתים  -

 שנים. 5אחריות למשך   -קבלים  -

 שנים. 5אחריות למשך    -משנקים  -
התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, קלקולים או מגרעות כלשהן  
במתקן התאורה או בכל חלק אחר שלו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית  

ו מאיכות גרועה יהיה הקבלן חייב לתקן ו/או חומרים בלתי מתאימים א
על חשבונו ואחריותו כל פגם כזה או מגרעת או קלקול וכן כל קלקול נוסף  
העלול להתהוות כתוצאה מהם, תוך הזמן הקצר ביותר שייקבע על ידי 
המפקח ולשביעות רצונו. לא עשה הקבלן תיקון כלשהוא שנדרש לעשותו  

רישה או עשה את התיקון, אך הוא  על ידי המפקח תוך פרק זמן שנקבע בד
המפקח,   דעת  את  מניח  על   יהיהאינו  התיקון  את  לבצע  רשאי  המזמין 

בעצמו או באמצעות קבלן אחר ואת ההוצאות הכרוכות    חשבון הקבלן
יהיה  האחר(  הקבלן  ו/או  המזמין  בחשבון  נקובות  שהן  )כפי  בתיקון 
המזמין זכאי לגבות מאת הקבלן, בין על ידי ניכוי הסכום מכל סכום כסף 

 שיגיע לקבלן מאת המזמין ו/או בכל דרך אחרת.  
 

 קרקעית  -תת תשתית 08.18

 עפר  עבודות .א

 כללי  1
בסעיף  כל   הבינמשרדיים  במפרטים  המפורט  לפי  יבוצעו  העפר  עבודות 

  0803(, בסעיף  43"עבודות עפר" של המפרט הכללי לתאורת חוץ ) - 4302
(. לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל 08במפרט הכללי לעבודות חשמל )

בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח חפירה גם חציבה בכל סוגי עפר,  
יש אספלט. כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש  סלע, כב

בכלים שונים לחפירה או לחציבה ובכל האמצעים הדרושים כולל עבודות  
פני הקרקע הסופיים.   ידיים. כל המידות לעומק החפירות הינן ממפלס 

מוסמך מודד  באמצעות  יסמן  חפירה  הקבלן  במחיר  תוספת  את   ללא 
עמודי   מיקום  הקרקע,  והמרכזיות מפלסי  הבסיסים  גובה  התאורה, 

 בתיאום ואישור מפקח  .  
 
 
 
 

 
 טיב הקרקע והגבהים   2

הקבלן אחראי לבקר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו ויבדוק את מבנה  
הקרקע ואת סוגי הקרקע הקיימים. לא תוכר כל תביעה באי ידיעה, טעות  

 באבחנה וכיו"ב של טיב הקרקע. 

 
 חפירה להנחת כבלים   3

תתחפירה   וצינורות  כבלים  למידות  -להנחת  בהתאם  תבוצע  קרקעיים 
 שבתכנית ובהתחשב במרחבי העבודה הדרושים:  

עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר  (א)
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מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה 
 שהוא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של המפקח.  

 
כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית  (ב)

ס"מ למטר 10ס"מ למטר בכבלים ועל   20התעלה לא יעלה על  
 בצינורות. 

 
קווי  ס"מ אם לא צוין אחרת.40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה   (ג)

הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את  
 הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים.  

 
הצטלבויות בין כבלים לשירותים אחרים יש להפריד עם מלחצה  (ד)

 בר קיימא לפי "חוק       החשמל".
 

 
 ביצוע החפירה   4

לתא, או בין  כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא  
המילוי  הכבלים.  ו/או  הצינורות  בתוכה  שיונחו  לפני  וזאת  ליסוד  יסוד 
המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר 
שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשה 

מפקח  ס"מ. אם ידרוש ה  20בשכבות שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על   
יהדקו את השכבות במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש.  
שמתחת  מוחזר  עפר  או  מצע  של  יסודי  הידוק  על  מיוחד  באופן  יקפד 
לצינור ועד למחצית גובהו. בקווי חפירה אשר מתחת למשטחי בטון או  

עד  20  -לשטחים מרוצפים, או לשטח כביש תמולא החפירה בבטון רזה ב
מ מפני הכביש. חפירות וחציבות במשטחי כבישים יבוצעו  ס"20-לגובה  

של   צמוד  ובפיקוח  בתאום  ויבוצעו  ישראל  משטרת  ברשיון  ורק  אך 
 . המועצהמחלקת הכבישים של 

 

 אישור חפירה ומילוי   5
להלן   למיניהם כמפורט  והמצעים  ופני המילוי  עומק קרקעיות החפירה 
לפני   אותו  המכסות  עבודות  בשום  יוחל  לא  מפקח.  של  אישורו  טעונים 

 קבלת אישור המפקח בכתב. 

 
 דיפון ותימוך  6

בין אם   יצייד דיפון  במידה שהקרקע מחייבת  ויסמכו,  ידופנו  החפירות 
המפקח דרש זאת ובין אם לאו. הלוחות והתומכות יהיו חזקים במידה  
מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של  
הדיפון. באופן אלטרנטיבי ואם תנאי הקרקע מתירים יוכל הקבלן במקום 

 החפירות לפי השיפועים הטבעיים.  יציידב את לדפן ולתמוך, לעצ

 
 אחריות ויציבות   7

ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות לביצוע כלליות. מילוי 
ההוראות אין בו כדי לפתור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא  
העפר  עבודות  ולבטיחות  החפירות  ליציבות  מלאה  באחריות  הבלעדי 

באתר, כל    המתבצעות  על  לאתר,  הסמוכים  הדרכים  בטיחות  לרבות 
 המשתמע מכך.  

 
 מפולת  8

במקרה של מפולת עקב תימוך בלתי מספיק או מכל סיבה אחרת יחפור  
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בכל   הקבלן  יישא  כן  כמו  והתימוך,  הדיפון  את  ויתקן  מחדש  הקבלן 
עקב המפולת לנפש ולרכוש, והוא פוטר בזה את   םלהיגרהנזקים העלולים  
 יעות העלולות להתעורר בקשר לכך. המזמין מכל התב

 
 ניקוז לצרכי הביצוע   9

נקיטת   ע"י  גשמים  מי  חדירת  מפני  יוגנו  לעיל  המתוארות  החפירות  כל 
עפר   סוללות  יצירת  או  ניקוז  תעלות  חפירת  כגון:  מתאימים  אמצעים 
ארעיות. אם הצטברו בחפירת מי גשמים מי שופכין וכו', על אף האמצעים  

הקב  יסלק  הקבלן  לקרקעית  שנקט  ויניח  החפירה  מתוך  המים  את  לן 
ימשיך   בטרם  המפקח  של  עינו  ראות  לפי  מספקת  במידה  להתייבש 
בעבודה. הוראות אלה חלות גם על חפירה לצורך השאלה עבודות חפירה 
ומילוי וחפירה בשטחי השאלה וכד' יבוצעו בדרך שתאפשר ניקוז תמידי 

ללו עבודות כגון חפירת  של המים בכל שלבי העבודה. האמצעים לניקוז יכ
 תעלות זמניות, הערמת סוללות, שאיבת המים, סתימת בורות וכד'.  

 
 מילוי  10

בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצרכי מילוי יובא 
מבחוץ עפר נקי חפשי מאבנים, מטין, מחומרים אורגניים, וכל חומר מזיק  

 אחר, העפר המובא והמקור ממנו טעונים אישור המפקח. 
 

 צנרת ואינסטלציה חשמלית  עבודות  .ב

 צינורות  1

 כללי  (א)
קרקעיים יונחו בתוך חפיר שהוכן מראש על פי -הצינורות הם תת

במידות   הכמויות  וברשימת  הביצוע  בתכניות  המוגדר  התוואי 
ובמספר הקנים הנדרש בכל תוואי. הצינורות יהיו מחומר פלסטי 

 פי.וי.סי. או צינורות פלדה. 

 
פלסטיים (ב) של    -  צינורות  דופן  בעובי  קשיח  פי.וי.סי.  צינורות  יהיו 

3.2, או צינורות שרשורים מסוג וולטה בל לפי  858מ"מ ולפי ת"י  
צינורות  הכמויות.  וברשימת  בתכנית  כמסומן  דרוש  וקוטר  סוג 

בקוטר    יהיו  החשמל  חברת  בעובי  160עבור  דופן  בעלי  מ"מ, 
 מ"מ וסוג המאושר ע"י חברת החשמל.  7.7

 
צינורות (ג) חפיר שהוכן מראש.    -  הנחת  צינורות תעשה בתוך  הנחת 

בחפיר, לפ הצינור  הנחת  שהצטברו.  המים  כל  יסולקו  ההנחה  ני 
 בקרקעות למיניהן תעשה כדלקמן: 

 
חרסיתית   בעובי     - בקרקע  נקי  חול  מצע  לפחות.  10על  ס"מ 

יכוסו   ולאחר הנחתם  כנ"ל  חול  יהיו משוקעים בשכבת  הצינורות 
 בחול בעובי הנ"ל.  

 
ס"מ לפחות עם שפות  10על מצע מבטון רזה בעובי     -בקרקע סלעית  

מורמות עד למחצית קוטרו שתבטחנה אי הזזתו של הצינור בזמן 
הנחתם לאחר  שגם הכיסוי,  באופן  נקי  בחול  הצינורות  יכוסו   ,

 ס"מ לפחות. 10בצדדים וגם מעליהם תהיה שכבת חול נקי בעובי  

 
צינורות (ד) פלסטיים    -  חיבורי  צינורות  קרקעיים -תת(  PVC)קטעי 

יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר  
י  הצינור.  קצה  על  תלחץ  ואשר  השקע  של  החריץ  בתוך  ש  תורכב 
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 למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. 
 

 כניסות לתאים  2
כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת 
המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או  

 התעלה, ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 
 
 

 חוטי משיכה  3
מ"מ. קצותיו של  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון בקוטר   

החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף על  
 יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור. 

 
 בדיקה וכיסוי  4

לפני סתימת החפירה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם חופשיים  
לא רק  זרים.  ומגופים  קצות  מפסולת  יסגרו  המעבר  חופש  בדיקת  חר 

זרים   וגופים  פסולת  רטיבות  של  חדירה  מניעת  לצורך  היטב  הצינורות 
 לתוך קווי הצינורות.  

 
 סימון ומיפוי  5

פני  של  והגבהים  הקואורדינטות  את  למדוד  יש  הצינורות  כיסוי  לפני 
הצינורות  קווי  של  מדויק  מיפוי  להבין  כדי  נקודות  במספר  הצינורות 

 . (AS MADE) לצורך הכנת תכניות הביצוע 
 

 מעבר, תאי בקרה -בריכות, תאי 6
בין   וחיבורים  הסתעפות  של  במקומות  יותקנו  לכבלים  מעבר  תאי 

צינורות  הכבלים.   ויכללו  מצורפות  פרט  תכניות  לפי  תיבנינה  הבריכות 
בקוטר    מסביב 80בטון  הדרוש.  ובאורך  בתכנית  שיסומן  כפי  או  ס"מ 

במידות  ולמכסה  לצינור  מסביב  בטון  יציקת  להתקין  יש  לבריכה 
לא   אם  כבד  כביש  דגם  יהיה  התא  מכסה  הביצוע.  בתכניות  המופיעות 

מיון    489טון לפי ת"י )  25יקה של   סומן אחרת המכסה יעמוד בעומס בד
) תקן   באמצעות  103-1לפי  יעשה  הבקרה  לתאי  הצינורות  בין  החיבור 

ס"מ 10מצמדים או בשיטת תקע שקע. התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה   
ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. בתאי בקרה הנמצאים בשוליים לא סלולים  

מ'  2מ' *   2זוין במידות   יהיה מסביב לבריכה משטח בטון יצוק מבטון מ
גבי  על  התא  מבנה  את  להניח  אין  אופן  בשום  השטח.  פני  לגובה  ועד 

   הצינור, לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצינור. 
 
 

 יסודות  .ג

 מטר  12יסודות לעמודים בגובה עד  1

יציקת בטון תבוצע לפי מפרט כללי למבנים של מע"צ, ולפי תכנית   (א)
ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. 30)  300  -פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב

על    לא תעלה  בין הברגים  הכול הסטייה מהתכנית במרחקים  סך 
מ"מ מציר היסוד. 5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על   3

ל היסוד( לא יסטה יותר  מקום מעברי ההספקה )במשטח המאוזן ש
מ"מ לגבי ציר היסוד. יציקת היסוד תהיה בהתאם לנדרש עם 10  -מ

 ברגים רגילים הביצוע יהיה לפי  תכנית מתאימה.  

ברגים יחוברו ע"י 4באמצעות   209.6סעיף  , 812הברגים לפי ת"י  , (ב)
מ"מ. הברגים בחלקם הגלוי של לולבי היסוד    30*5ריתוך פסי פח   
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 ק לפני ביצוע יציקת יסוד הבטון.  יצופו בסרט דב

 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת בטון.   (ג)

או   (ד) המדרכה  של  או  הרצפות  משטח  הוא  המסומן  הקרקע  מפלס 
 שוליים או קו אבן השפה הקיים או העתידי.  

אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק   (ה)
 ניים לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. היטב בעזרת כלים מכ

מתוך   (ו) תבלוט  שהסתימה  כך  יסתמו  הכבלים  למעברי  שרוולים 
 היסוד כדי שיקל להוציאה. 

 
 מערכת הכבלים   .ד

 כללי  1
הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי בעלי עטיפה מחומר פלסטי )בידוד  
ושאר   יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות  סוג הכבלים  כפול(. 

בעדכונם האחרון. צבעי הבידוד  108,  547מסמכי החוזה. ויתאימו לת"י   
של הגידים יהיו לפי התקן. הכבלים יונחו בתעלה על ידי גלילת הגליל עליו 
אורכה,  לכל  התעלה  בצד  הקרקע  על  הנחתם  ידי  על  או  מלופפים  הם 
והעברתם לתוכה. אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות  

בזמן ההנחה, יוקפד שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל.   תיל משיכה.
דרך הנחת הכבל בתוך תעלה חפורה בקרקע תהיה כאמור לעיל. החפיר 
אין  הכבל.  בהנחת  שיחלו  לפני  הסופיות  במידותיו  ומושלם  מוכן  יהיה 

בכלי מיני או בעבודת ידיים לאחר שהונח הכבל   -לבצע שום עבודת חפירה  
לעמוד וכן על יד מרכז הדלקה, יש להשאיר רזרבה  בחפיר. ליד כל כניסה

של כבל. כל כיפוף בכבל ייעשה ברדיוס מקסימלי אפשרי, אך לא פחות  
ישראלי בתקן  שנקבע  בטרם .  108  ממה  צינורות  או  כבלים  לכסות  אין 

לתוך   והכנסתם  הכבלים,  הנחת  בזמן  המפקח.  ידי  על  הנחתם  אושרה 
הקבלן את הקצוות בסרט בידוד  העמודים או לתוך מרכז הדלקה, יאטום  

כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר  
מרכז  או  עמודים  הצבת  עם  קיימא.  בר  סימון  ידי  על  באדמה  כיסויו 
ללא  חיבורם  ביצוע  ויגמור  לתוכם  הכבלים  את  הקבלן  יכניס  הדלקה, 

ימציא   הקבלן  נוסף.  )    למפקחתשלום  סופי3תכניות  של  העתקים(  ות 
ההתקנה.   ועומק  המרחקים  של  מדויק  בסימון  וצינורות  כבלים  הנחת 
הקבלן ינקה את השטח מכל עודפי אדמה חפורה, חול, שברים וכו' מיד  
יהווה   ולא  אחריותו  על  שיבחר  למקום  החלקית  העבודה  השלמת  עם 

 אין להשתמש בכבלים סקטורילים. מטרד כלשהו. 

 
 הנחת כבלים  2

ס"מ לפחות. על  10בתחתית החפיר יונח מצע חול, מנופה ומהודק בעובי   
שום   לעשות  אין  העמוד.  בתוך  יחוברו  אשר  הכבלים  יונחו  המצע  גבי 
חיבורים ומופות בתעלה או בתא המעבר מעל הכבל המונח בתעלה תפוזר  

ס"מ לפחות מעל הכבל. מעל שכבה זו תסודר  10שכבת חול מנופה בעובי   
צורת חצאי צינורות, לבני סיליקט או פלטת בטון, במידה  שכבת המגן ב

אשר   נקייה,  מילוי  באדמת  התעלה  תמולא  המגן  שכבת  מעל  ותידרש. 
ס"מ, מפני הכביש, יונח סרט  30תהודק היטב. מעל שכבת המילוי בעומק   

ס"מ בצבע צהוב עשוי פוליאטילן  16  -מחומר פלסטי לפי התקן ברוחב כ
 ות "זהירות כבל חשמל". שפ2-3לאזהרה ועליו כתוב  

 
 מעבר מתחת לדרך   3

מגן.   בצינור  מושחל  כשהכבל  ורק  אך  ייעשה  לכביש  מתחת  כבל  מעבר 
חוזק הצינור יהיה מספיק כדי לעמוד בפני הלחצים הסטטיים והדינמיים 
העלולים להופיע כתוצאה מתנועת כלי הרכב על הכביש. תכנית המעבר 

 תוגש לאישור המפקח לפני הביצוע. 
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 מון התוואי סי 4

פלסטיים    שלטים  בעזרת  יסומן  הכבלים  ובני 6* 2תוואי  ברורים  ס"מ 
מ"מ עובי עם 1קיימא הנושאים את האות בצבע אדום, או מפח מגולוון   

הסימון  שלטי  בין  המרחק  עמוד.  מס'  הכבל,  קוטר  המעגל,  מס'  סימון 
ייבחר כך שאפשר לעקוב אחרי מהלך התוואי ללא טעויות. בנוסף על כך,  
מעבר,   תיבת  כל  ועל  הסתעפות  מקום  כל  מיוחד מעל  סימון  שלט  יהיה 

 וביציאת הכבל בלוח חיבורים. 
 

 עמודים וזרועות  08.19

 עמודים וזרועות מפלדה    .א
 הערות: בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן. 

 והזרוע תהיה לפי תכנית מצורפת בעדכונה האחרון.   צורת העמוד 1

וביצוע 2 )    תכנון  ת"י  לפי  יהיו  והזרוע  האחרונה(  812העמוד  בהוצאתו 
לקבלת הנחיות. העמודים   למזמיןבהעדר הוראה אחרת, על הקבלן לפנות  

לשניים   או  אחד  לפנס  מיועדים  אם  רוח   -בין  לעומסי  ויבדקו  יתוכננו 
מ"ר כל אחד לפחות )שטח מלבני 0.20פנסים לפחות בשטח   2הפועלים על   

שווה ערך( וכן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי 
נית. לכל עמוד, היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכ

 בין אם מיועד לזרוע אחת או לשתיים יותקנו שני פתחים. 
 
 

של העמוד, של הזרוע )כולל חיבורים   תכנית מפורטתעל הקבלן להגיש   3
לעמודים   הבטון  יסודות  ושל  הפתחים(  סטטיים  וחיזוקי  וחישובים 

בכתב    מפורטים, אישור  קבלת  לאחר  רק  הניסוי.  כוחות  חישוב  כולל 
י הקבלן לבצע את העמודים ואת הזרועות בתיאום מלא , רשאמהמפקח

עם מפקח מטעם מע"צ. כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו 
  על ידי מהנדס קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק 

 .  מטעם הקבלן ועל חשבונו

  ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות וכל   -)קורוזיה(    הגנה בפני שתוך 4
חלקי המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או  
הכרח  אין  אותם  היסוד,  שבתוך  העיגון  בורגי  חלקי  )מלבד  מוסתרים 

פי התקן הישראלי   על  )גלוון(  ייעשה בטבילה חמה   918לגלוון(. הציפוי 
מיקרון    80)בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים: פחים וכו': עובי הציפוי  

מיקרון(. ברגים על חלקיהם: עובי    60הדרוש     918)בנגוד לת"י     לפחות
לא   56הציפוי    הגילוון.  לפני  ייעשו  עבודות הריתוך  כל  לפחות.  מיקרון 

 יורשה כל ריתוך לאחר מכן. 

מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים  הקבלן ינקוט 5
  -   להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלווןאו אמריקאים(  

ע"י העמקת התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.  
היסוד  מעל  הבולט  החלק  של  בגלוון  להסתפק  אפשר  יסוד  בבורגי 

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

מיקרון.  56   -האלקטרוליזה, אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה פחות מ
בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו למע"צ מגולוונים כנדרש במפרט 

חתית הבורג. מע"צ רשאית זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד ת
לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי יסוד( במקרה כזה על הקבלן לספק  

לתכונות החוזק    -מכון התקנים, טכניון    -אישורים של מעבדה מאושרת  
של   אישורים  גם  כן  כמו  התכנון.  לדרישות  והתאמתם  הברגים  של 

כול ההזמנה  מחליד.  שאינו  מסוג  אלו  ברגים  כי  הנ"ל  לת המעבדות 
דסקיות לעמוד רגיל שביר כמסומן 8  -אומים ו  8בורגי יסוד עם  4אספקת   
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 בתכנית המצורפת, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. 
 

כל עמוד וכל זרוע    812נוסף לסימון לפי ת"י     סימון העמודים והזרועות: 6
 יסומן במספר רץ )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור. 

 לריתוכים:  באות בנוגע על הקבלן לעמוד בדרישות ה 7

לריתוך.   (א) מומחה  או  מאושר  מוסד  ידי  על  יאושר  הריתוך  תהליך 
 .  המזמיןהמוסד או המומחה ייקבעו על ידי 

 . המזמיןהקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של נציג  (ב)

חשבונו   8 על  להביא  הקבלן  הטכניון על  או  התקנים  מכון  של    תעודה 
למע"צ   המסופקים  והזרועות  העמודים  מנת  התאמת  את  המאשרת 

ת"י   עם    812לדרישות  יתואם  הבדיקות  מועד  הזה.  .  המזמין ולמפרט 
שינוי  עוביים,  הגדלת  )כולל  הביצוע  בתכנית  שינויים  וידרשו  במידה 

 בפרטים( הם יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.  
 

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  9
ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו. יש 7  -יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ

ושהיית רטיבות במגע   ניקוז, שימנעו חדירת  וסידורי  שיפועים  להבטיח 
הברגים  וכל  יסוד  בורגי  בבטון.  הבסיס  מגע  וימנעו  הבסיס  תחתית  עם 
כנדרש   מנירוסטה  למע"צ  יסופקו  והדסקיות  האומים  וכן  האחרים 

כנדרש ולפילוס העמוד    האומים המגולוונים מוברגיםבמפרט זה, כאשר  
ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן יגולוונו. יש להבטיח חיוץ חשמלי בין  
ערך   שווה  או  מפרטינקס  וצינורות  דסקיות  ע"י  היסוד  לבורגי  הבסיס 

גומי או חומר עמיד אחר בעובי של    ובקוטר של   10וטבעת  מ"מ לפחות 
תחת10 בין  שנמצא  לפחות,  הנחת ס"מ  לפני  הבטון.  ליסוד  הבסיס  ית 

הברגים   וחורי  האומים  הברגים,  את  למרוח  יש  והדסקיות  הטבעות 
 ( כגון של חב'  המזמיןבמשחה אנטיקורוזיבית מתאימה )מאושרת על ידי  

.DENSO  החיוץ ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי
מפקח. לאחר בדיקת  היצרן ועל חשבונו. בדיקת החיוץ תבוצע בנוכחות ה

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

של העמודים והזרועות    יש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה 10
לזרוק   או  לגרור  אין  ומשריטות.  ממכות  מנזקים  מחבלות,  ולהימנע 

ע. הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון עמודים על הקרק
  - עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה בציפוי  

תותקן על חשבון הקבלן    - כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה  
לפי הוראות המפקח, אשר רשאי גם לפסול את העמודים, הבסיסים ואת  

 רים לעיל.  הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוא

למנוע    באחסון 11 ובכך  ישר  משטח  על  להקפיד  יש  העמודים  של  ממושך 
גבי  ועל  השני  יד  על  אחד  יונחו  העמודים  בעמודים.  גליות  היווצרות 
קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. את העמודים 
וסכנה  מפולת  שתמנע  יציבה  ובצורה  מפגיעות  מוגן  במקום  לאחסן  יש 

 לאנשים הנמצאים בסביבה 

  – עת עמודי תאורה מפלדה מגולווןצבי 12
  לפי בחירת המזמין, הצביעה תהיה אלקטרוסטטית בתנור.

 לפי מפרט הצביעה המפורט להלן:  -להשתמש בצבעי טמבור יש 

 אופן צביעה כללי   (א)

שטח (1) מברשת   -  הכנת  ע"י  אבץ  מתחמוצות  השטח  ניקוי 
פלדה. במקרה של תחמוצת חזקה )גוון שחור( יש להשתמש 

 מתוצרת כמיתע"ש ולשטוף היטב במים.  175במשחה מס' 

שכבה אחת    030-842מ.ק.    ZNאפיטמרין אוניסל    -   צבע יסוד (2)
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מומלץ    20בעובי   מדלל  בהברשה. 4-100מיקרון.  יישום   ,
 ום. שעות מינימ 16 -ייבוש 

שתי שכבות   XXX-430"איתן" בגוון הרצוי מ.ק.    -  צבע עליון (3)
מומלץ    30בעובי   מדלל  כ"א,  יישום 18מדלל    -מיקרון   .

 שעות.   24  -שעות, ייבוש    16-24בהברשה, המתנה בין שכבות  

 פירוט תהליך הצביעה   (ב)

הצבע (1) ומערכת  השטח  וכל    -  הכנת  חלודה  משמנים,  ניקוי 
ב לנקות  זר אחר. מומלץ  או    G-551ממיס ארדרוקס  חומר 

אבץ    BC-70בדטרגנט   תחמוצת  כמיתע"ש.  יש    -מתוצרת 
מס   אבץ  תחמוצות  להסרת  משחה  באמצעות   175להסיר 

 מתוצרת "כמיתע"ש".  

 
: בעבודות גדולות, מומלץ לבדוק התחברות הצבע אל הערה (2)

 סוג הגלוון, לפני תחילת העבודה. 
 

 שיטת הצביעה   (3)
 כמות דילול בנפח )%(    מדלל  קוטר הנחיר  לחץ )אטמ'( אופן הצביעה 
  3-5%   4-100     3-4  הברשה/גלילה 
  15-20%   4-100     4-5  התזה רגילה 
  0-9%   4-100 0.019-0.021    התזת איירלס 
   4-100  מדלל לניקוי 

 
 הערות בקשר לצביעה   (4)

צביעה    מעלות צלסיוס.  10-אין ליישם כאשר הטמפ' נמוכה מ
 תעשה בתנור מיועד. 

 
 אמצעי זהירות   (5)

הרחק מאש, הרחק מהישג ידם של ילדים, הקפד על אוורור 
בזמן  והעיניים  העור  על  להגן  יש  העבודה.  מקום  של  נאות 
השימוש. יש לרחוץ את הידיים במים וסבון לאחר הצביעה. 

 הימנע משאיפת החומר ואדיו. 
שלא   אזהרה: חומרים  עם  זה  חומר  לערבב  בהחלט  אסור 

 הומלצו על ידינו.  
 

 מפרט הצבעים   (ג)

 , חום  Zn -אפיטרמין אוניסיל  (1)
 . 030-842 קוד המוצר

רכיבי  -צבע יסוד אפוקסי אנטיקורוזיבי דו תיאור המוצר 
 )חלק א' + חלק ב'( המצטיין בהתחברותו לפח מגולוון. 

ולברזל   שימושים למתכת  אנטיקורוזיבי  יסוד  צבע 
 מגולוון. 

 נתונים טכניים  
 חום.  -     גוון

 מט.  -     ברק
 . 31% -  אחוז מוצקים בנפח. 

 מיקרון.  20 - עובי פילם מומלץ לשכבה 
 כושר כיסוי מחושב לשכבה. 

 . 15.5 -   )מ"ר לליטר(
 . 4:100 -   מדלל מומלץ

 דקות.  15 -   זמן ייבוש למגע 
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 שעות.  24 -   זמן ייבוש קשה 
 לצבע דו רכיבי  

 . 1, ב'=10א'= -  יחס ערבוב במשקל 
 דקות.  30 -  יעה זמן המתנה לפני צב

 שעות.  12 -  אורך חיים לאחר ערבוב 
 אחסנה 
 חודשים.  12 -    חיי מדף

 

 איתן  (2)

 . 430 -    קוד המוצר
על   -   תיאור המוצר  מבריק  עליון  צבע 

 בסיס שרפים סינתטיים מעולים. 
מבריק  -    שימושים עליון  צבע 
ולצביעה   -בהתזה   מכוניות  לצביעת  במיוחד  מותאם 

 תעשייתית. 
 נתונים טכניים  

גוונים   -     גוון לוח  לפי 
 "איתן". 

 מבריק.  -     ברק
 )תלוי בגוון(.   44% -  אחוז מוצקים בנפח 

 מיקרון.  40-35 - עובי פילם מומלץ לשכבה 
 כושר כיסוי מחושב לשכבה 

 תלוי בגוון.   12-כ -   )מ"ר לליטר(
 .  18או  32-1 -   מדלל מומלץ

 שעות.  4 -   זמן ייבוש למגע 
 שעות.  12 -   זמן ייבוש קשה 

 שעות.  24 -  זמן המתנה בין שכבות 

 

 הצביעה מעל הגלוון כוללת:  (ד)

 ניקוי משומנים ולכלוך.   (1)

 שכבה אחת של ווש פריימר )שני מרכיבים בשני קופסאות(.  (2)

  40רצוי %.(24שכבה אחת של אבץ כרומטי לפחות %)  (3)

 שכבות של צבע עליון של גומי מוכלר.  (4)
השכבות    -הצביעה   עובי  והנחיות   -כולל  המלצות  פי  על  תעשה 

.  המזמין היצרן, כגון חב' טמבור או שווה ערך מאושר מראש על ידי  
 מיקרון. 200 -מכל מקום עובי הצבע הכולל מעל הגלוון לא יפחת מ 
הם אלסטקס     פלטת בסיס של העמוד תצבע בצד התחתון באספלט 

 או ביטומן לאחר הגילבון. 817,

 
 יסודות לעמודי תאורה   13

 תיאור ודרישות ביצוע  
 הקבלן.  יוכנו על ידיתכניות הביסוס לעמודי התאורה 

להטרחות   תותאם  היסוד  וכו'   -תכנית  אופקיים  כוחות  מומנטים 
הסטטיים   החישובים  התאורה.  עמוד  של  הסטטי  בחישוב  שיתקבלו 

יוכנו  לקונסטרוקציות   והתכניות  מומחה  בנין  מהנדס  ידי  על  ,  וייחתמו 
   מטעם הקבלן ועל חשבונו.

 שלבי הביצוע יהיו כדלקמן: 

 חפירה לעומק ובמידות המתוכננות.  1

 העמדת תבנית ליסודות.   2
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 התקנת זיון )אם נדרש( ובורגי יסוד.  3

  300-יציקת היסוד )סוג הבטון ב 4

 ימים. 7פירוק התבניות לאחר   5

 מילוי מהודק חוזר מסביב ליסוד.  6

 
 זיון היסודות  14

ת"י    לדרישות  יתאימו  הפלדה  לא   739  -מוטות  אך  מצולעים  מוטות 
 מפולים. 

 
 גופי תאורה, פנסים   08.20

 כללי  .א

 COOPER" מתוצרת "ICON LEDתוצרת אורעד מהנדסים דגם "ג"ת תוצרת 
LIGHTING." וואט. 150הספק 

  קירור   מערכת,  בתנור  פוליאסטר  אבקת  צבוע  אלומיניום  יציקת:  מבנה •
(   עד   -  30°C  סביבה  בטמפרטורת  מירבי  חום  לפיזור  (Heat Sinkמובנית 

40°C +. 

 . מכניים בכלים  שימוש ללא ציר על נפתחת, אלומיניום יציקת: דלת •

 מתוכננות,    AccuLED Optics  פוטומטריות  עקומות  15:  אופטית  מע׳ •
 LM-79 אמריקאי תקן לפי נבדק, האור  פיזור של ליעילות. מרבית

• LED    :מערכת  Optic LightBAR    ,אטימות   בדרגת  IP66  לדים   הכוללת 
בפרויקט 4000K (+/- 2 75K  )  )  אור  צבע,  PHILIPS LUMILEDSתוצרת    ,

 60,000  חיים  אורך,    CRI 70-80,    צבע  מסירות)    .4000Kשלנו גוון הצבע  
 (. LM-80 אמריקאי לפי תקן )נבדק L70 שעות

הספק   הורדת  מערכת,  כפול  בידוד,    PHILIPS ADVANCE  תוצרת:  דרייבר •
 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי    הזנה  מתח,  יתר  התחממות  במקרה

. 

 . 0-10V בקרה  עם עמעום: אופציה •

 .10KV עד (SURGE PROTECTION) הזנה מתח ושינויי ברקים נגד הגנה •

 על   להתקנה  מתאם/    ברגים  באמצעות  לעמוד קשתי או ישר  צדית:  התקנה •
 .מ(”מ 60)  2“  אופקי בקוטר צינור

 . דרישת המזמין לפי בגוון פוליאסטר צבע: גימור •
 

 מ'.  6בגובה   דקורטיביתכנון התאורה מבוסס על שימוש בעמודי תאורה 
להגיש את בקשתו לאישור  אם בכוונת הקבלן לספק גופים שווי איכות עליו  

להמפקח ולהוכיח  מסמכים  לצרף  למפרט    מפקח,  ערך  שוות  הגוף  שתכונות 
 ולקטלוגים של הגוף הנדרש מבחינה חשמלית מכנית ואופטית. 

דוגמה של גוף התאורה על כל אביזריו כולל מפרט טכני,   על הקבלן יהיה להציג
התקנת   עקומות וזווית  העמודים  מיקום  כולל  מלאים  תאורה  וחישובי  אור 

בקרבת   ישרים,  בקטעים  כמפורט:  בנפרד  וצומת  צומת  לכל  התאורה  גופי 
 תחנות הסעה, מעברי חצייה ובצומת עצמה.  

כמו כן תבוצע על חשבון הקבלן, בסיום העבודה, בדיקה פוטומטרית בשטח  
המפ בנוכחות  בנפרד  וצומת  צומת  כל  הסופיות  עבור  התוצאות  לאימות  קח 

שניתנו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה. במידה והתוצאות לא יהיו לשביעות  
 יהיה על הקבלן להחליף את הגופים והציוד על חשבונו.   המפקחרצון 

 לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך ולא תהיה כל עילה לתביעה כספית כלשהי. 
ולקבלן לא תהיה זכות    פקחהיה על ידי המאישור או אי אישור דגם שווה ערך י
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הצעתו   הגשת  בעת  בחשבון  זאת  לקחת  הקבלן  )על  בנידון.  כלשהיא  עוררין 
 הכספית(. 

 
 

 נורות  .ב

 לדים   הכוללת  IP66  אטימות  בדרגת,    Optic LightBAR  מערכת:    LEDנורות   •
בפרויקט 4000K (+/- 2 75K  )  )  אור  צבע,  PHILIPS LUMILEDSתוצרת    ,

 50,000  חיים  אורך,    CRI 70-80,    צבע  מסירות)    .4000Kשלנו גוון הצבע  
 (. LM-80 אמריקאי לפי תקן )נבדק L70 שעות

הספק   הורדת  מערכת,  כפול  בידוד,    PHILIPS ADVANCE  תוצרת:  דרייבר •
 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי    הזנה  מתח,  יתר  התחממות  במקרה

. 

 . 0-10V בקרה  עם עמעום: אופציה •

 .10KV עד (SURGE PROTECTION) הזנה מתח ושינויי ברקים נגד הגנה •
 

 אביזרים   מגש  08.21

 מגש אביזרים בעמוד )פנס ללא אביזרי הדלקה(    .א
מגש האביזרים יבוצע לפי תכנית פרט מצורפת ויורכב בפתח העמוד שבחלקו  
התחתון בצורה שיאפשר גישה נוחה לדרכי טיפול ואחזקה. המגש יחוזק היטב 
לאחר   מגולוון  מפח  עשוי  יהיה  המגש  גוף  ורעידות.  זעזועים  למניעת  לעמוד 

 10ח"א   מ"מ הכולל גגון הגנה. כל נורה תבוטח ע"י מפסק  2העיבוד בעובי   
ואט עם כיסוי מקופסת בקלית מתחתם יותקנו לוחות    250לנורות עד     אמפר

בעובי    לבידוד  באמצעות   0.5פיבר  תעשה  הכבלים  ויציאת  כניסת  מ"מ. 
מטיפוס   מהדקים  יכלול  המגש  שלות.  ע"י  ויחוזקו     SOGEXIמהדקים 

כיסוי   "כובע"  כולל  ויציאה  כניסה  כבלי  למספרם  לחיבור  בהתאם  ויסומנו 
ודסקיות.   ברגים  עם  מנחושת  הארקה  פס  יכלול  המגש  הפזה.  סימון  כולל 

ממ"ר חבור המהדקים    2.5החיווט בתוך המגש יעשה באמצעות חוטים בחתך   
  0.5למגש יעשה באמצעות חומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי בעובי   

 מ"מ. 

 
 משנקים   .ב

 = TWגבוה בעלי    לנורות נתרן בלחץ582המשנקים יתאימו לדרישות ת"י   

130C   אטומים יהיו  המשנקים  אליה.  שתחובר  הנורה  להספק  ויתאימו 
פעמים בוואקום אחרי אימפגנציה בחומר פוליאסטר. פחי המשנק יהיו ממין  
מולחמות   הפחיות  כל  הנומינליים.  הערכים  יעלו  לא  הברזל  והפסדי  משובח 

מ"מ 0.5יבר   למניעת זמזומים ועליית זרמים. מתחת למהדקים תושם פלטת פ
פלסטי ממין משובח.  -שתבלוט מסביב למהדק. חוטי הליפוף בעלי ציפוי טרמו

ת"י    לפי  תקניים  בצבעים  תרמופלסטיים  חוטים  יהיו  החיבור  חוטי 
הקצוות יגמרו במהדקי חרסינה מהדקים הכניסה והיציאה יסומנו ע"י  108.

  230יהיו   שלט סימון ברור שיסמן את המתחים. המתחים הנומינליים למשנק  
יבלטו  215, לא  חדים,  קצוות  יהיו  לא  ונקייה,  נאותה  תהיה  הגמירה  וולט. 

ברגים יתר על המידה, כל אומי ההידוק יובטחו ע"י דסקיות קפיציות ואום  
 נגדי, כל בורגי ההידוק יצופו באבץ. 

 
  קבלים  .ג

וולט ובעלי קבול שיבטיח כופל הספק 250הקבלים יתאימו למתח עבודה עד   
לחות    –לפחות, הקבלים יתאימו לתנאי סביבה קשים מן הרגיל  0.95כללי של   

 גבוהה שינויים במזג אויר. 
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 מצתים   .ד
מצת אלקטרוני מתאים לנורות נל"ג עם הכנה לקליטת פיקוד ממערכת עמעם  
יתאים   המצת  לקבלים,  מהיר  חיבור  יותקן  המצת  על  אלקטרוני.  אורות 

 מטר מהנורה.  20להתקנה במרחק של עד  
 

 דרייבר  .ה

  הספק במקרה  הורדת מערכת, כפול בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת
 .  120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי  הזנה מתח, יתר התחממות

 
 עמעום .ו

 . 0-10V בקרה עם עמעום
 

 ברקים  נגד הגנה .ז

 . 10KV עד (SURGE PROTECTION) הזנה מתח שינויי
 

 COOPER" מתוצרת "ICON LEDג"ת תוצרת אורעד מהנדסים דגם " .ח
LIGHTING." וואט. 150הספק 

  קירור   מערכת,  בתנור  פוליאסטר  אבקת  צבוע  אלומיניום  יציקת:  מבנה •
 עד  -  30°C  סביבה  בטמפרטורת  מירבי  חום  לפיזור  (Heat Sinkמובנית )

40°C +. 

 . מכניים בכלים  שימוש ללא ציר על נפתחת, אלומיניום יציקת: דלת •

  מתוכננות ,    AccuLED Optics  פוטומטריות  עקומות  15:  אופטית  מע׳ •
 LM-79 אמריקאי תקן לפי נבדק, האור  פיזור של ליעילות. מרבית

  הכוללת  IP66 אטימות בדרגת,  Optic LightBAR מערכת:  LEDנורות  •
,  4000K (+/- 2 75K  )  )  אור  צבע,  PHILIPS LUMILEDSתוצרת    לדים

  אורך ,    CRI 70-80,    צבע  מסירות)    .4000Kבפרויקט שלנו גוון הצבע  
 (. LM-80 אמריקאי לפי תקן )נבדק L70 שעות 50,000 חיים

  הורדת   מערכת,  כפול  בידוד,    PHILIPS ADVANCE  תוצרת:  דרייבר •
במקרה -120אוניברסאלי    הזנה  מתח,  יתר  התחממות  הספק 

277VAC, 50/60Hz . 

 . 0-10V בקרה  עם עמעום: אופציה •

  עד   (SURGE PROTECTION)  הזנה  מתח  ושינויי   ברקים  נגד  הגנה •
10KV . 

 להתקנה   מתאם/    ברגים  באמצעות  לעמוד קשתי או ישר  צדית:  התקנה •
 .מ(”מ 60)  2“  אופקי בקוטר צינור על

 . דרישת המזמין לפי בגוון פוליאסטר צבע: גימור •
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 הארקות 08.22

 כללי  .א
חוק החשמל ותכניות  0808מתקן ההארקה מבוסס על המפרט הכללי לפי סעיף   

 הארקה.   -פרט מע"צ 
 מערכת ההארקה כוללת:  

 רשת צינורת מים קיימים )הארקה טבעית(.   1

 אלקטרודות הארקה אופקיים ואנכיים )הארקה מלאכותית(.  2

 מוליכי הארקה )למטרת רציפות(.  3

 
 באמצעות צינורות מים  הארקה  .ב

רשת של צינורות מים יכולה לשמש כמוליך הארקה כאשר מתמלאים התנאים  
 הבאים כולם כאחד:  

 רשת המים עשויה מצינורות מתכתיים.  1

לאלקטרודת   2 עד  המוארק  המכשיר  בין  אורכה,  לכל  רצופה  המים  רשת 
הארקה. חובה על הקבלן לבדוק את הרציפות גם בעזרת מכשירים וגם 

 באופן חזותי.  
בכל מקום בו רציפות צינור המים מופסקת או עלולה להיפסק, יש להתקין  
גשר רציפות. המקומות הנחשבים כמסוכנים מבחינת הפסקת הרציפות  

 הם: 

 חיבור בין הצינורות בעזרת מצמד בעל אוטם מחומר לא מתכתי.  3

מקום הרכבה של מונה מים או מכשיר אחר, דרכו זורמים מים אפילו אם   4
הוא עשוי מחומר מוליך. גשרי הרציפות ימלאו אחר התנאים של הסעיף  

 .08 של מפרט כללי 080815
 חיבור בין שני צינורות לא מגולוונים בעזרת מצמד.   5

  
כאשר משתמשים ברשת צינורות מים גלויה במוליך הארקה, יש לתת שלטי  
אזהרה מתאימים המזהירים את השרברבים בפני פירוק צינורות ללא תיאום 
עם החשמלאי. שלטים אלא יהיו יציבים וברי קיימא. יש לתת שלט על ידי כל  

וב רציפות  גשרי  גשר  את  לפרק  בלי  אפשרי  הצינורות  פירוק  בהם  מקומות 
ורק בעזרת מחבר תיקני עשוי   ייעשה אך  צינור מים  חיבור תיל הארקה אל 
במיוחד למטרה זו. כאשר צינור המים מותקן בהתקנה סמויה, ייעשה החיבור 
לשם   לגישה  נוח  במקום  תותקן  התיבה  דרכה.  עובר  כשהצינור  תיבה  בתוך 

הת החיבור.  מוליך  בקרת  של  שני  צד  סטנדרטיות.  תכניות  לפי  תהיה  יבה 
הארקה הראשי של מרכז ההדלקה, או לעמוד. מפס הארקה ראשי יוביל מוליך 
מתכת גלוי שזור אשר יונח במקביל לכבל האדמה או כבל הזנה הכולל מוליך  

 הארקה, ויושחל לכל עמוד ועמוד ויחובר לבורג הארקה שבו. 
 

 אלקטרודות הארקה אופקית   .ג
פרט   תכניות  לפי  הכבלים  בתוואי  תותקן  אופקית  הארקה  אלקטרודת 

ע"י   יחושב  האלקטרודות  אורך  בתכניות    המזמיןסטנדרטית,  ויקבע 
של    חתך  בשטח  שזורה  גלויה  מנחושת  עשויה  האלקטרודה  החשמליות. 

של   35 במרחק  לכבל  מתחת  תונח  האלקטרודה  לפחות.  ס"מ  10-15ממ"ר 
כניסת ל בלחיצה,  כבל  נעלי  ע"י  יבוצע  מושלם  חשמלי  מגע  רציפות  פחות 

של   הצינורות  בתוך  תעשה  ולעמודים  למרכזיה  האופקית  האלקטרודה 
בפני  לשמירה  אנטיקורוזיבי  מגן  בצבע  יצבעו  החיבור  מקומות  כל  הכבלים. 
של   רציפות  בדיקת  תיערך  העבודה  בגמר  רטיבות.  חדירת  ומפני  שתוך 

 וד לעמוד. האלקטרודות מעמ
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 הארקה אנכית  אלקטרודות  .ד

 אלקטרודת הארקה אנכית  1
אלקטרודת הארקת יסוד תותקן בקרקע על פי תכנית פרט סטנדרטית. 
הארקת יסוד עשויה צינור מגולוון בעומק המסומן בתכנית, החיבור של  
מיוחד  מהדק  ע"י  יבוצע  פוטנציאלים  השוואת  לפס  היסוד  הארקת 

 מושלם.שיבטיח מגע חשמלי 
 אלקטרודת הארקה אנכית )חוזרת(  2

ביניהן    המחוברות  אנכיות  אלקטרודות  כוללת  חוזרת  הארקה  מערכת 
באלקטרודות אופקיות, ביצוע והתקנת המערכת יהיה לפי תכניות פרט  
מצורפות. המערכת תותקן בד"כ בסוף קו או מעגל. האלקטרודה עשויה  

-104עם ממכסה לפי ת"י .ס"מ  100ס"מ ובעומק   50צינור מגלוון בקוטר   
3  

 
 הארקות בעמוד תאורה יעשו כדלקמן:  .ה

 של הארקת היסודהמחובר לכלוב יסוד ברגי העמוד     מ"מ  4*50לפס מגולוון  
 יחוברו מוליכי הארקה ומוליכי אלקטרודות המפורטים מטה: 

יחובר   1 גיד  כל  החמישי(  )הגיד  הזנה  כבלי  עם  המגיעים  הארקה  מוליכי 
 בבורג ניפרד.  

הארקת    10מוליך   2 לבורג  יחובר  השני  הקצה  העמוד,  להארקת  ממ"ר 
 העמוד. 

ממ"ר )אלקטרודה אופקית. כל מוליך יחובר בבורג    cu  35מוליכים גלויים   3
 נפרד ובנוסף לכך יחוברו מוליכים אלו ע"י שרוול לחיצה. 

הארקה   4 של    2.5מוליך  האביזרים  מגש  את  המזין  כבל  של  גיד  ממ"ר 
 העמוד. 

 
הארקה בורגי  עם  נחושת  הארקה    לפס  מוליכי  יחוברו  אביזרים  במגש 

 המפורטים מטה:  

הארקה   .1 של    2.5מוליך  האביזרים  מגש  את  המזין  כבל  של  גיד  ממ"ר, 
 העמוד. 

 ממ"ר, גיד של כבל המחבר פנס למגש אביזרים.  2.5מוליך הארקה  .2

 ממ"ר לבורג הארקת העמוד.   6מוליך הארקה  .3
 בורג הארקת העמוד יחובר ל: 

 ממ"ר.   P.V.C 10לפס הארקת היסוד במוליך  .1

 ממ"ר.  P.V.C 6יך לפס נחושת במגש אביזרים במול .2
 הערה: 

 כל חיבורי ההארקות יבוצעו עם נעלי כבל.   -

 המגש יכוסה בכיסוי מפרספקס.  -
 

 יסוד למרכז הדלקה   08.23
ס"מ מתחת   10יסוד לארון מרכז הדלקה יכלול: חפירה, ריפוד בשכבת כורכר של   

מעבר  שרוולי  ביצוע  כנדרש,  המרכזייה  לארונות  מברזל  מסגרות  ביצוע  ליסוד, 
כולל   הבטון  למסד  יסודות  הארקת  וביצוע  כנדרש  בכמות  הבטון  במסד  לכבלים 

מ"מ בתא חח"י והידוק הקרקע מסביב כנדרש. היסוד   4*30יציאת ברזל מגולוון   
  ס"מ. במחיר היסוד ייכלל משטח בטון לגישה ולטיפול  30יבלוט מעל השטח לפחות   

  
 

 
 מרכזית הדלקה   08.24
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 כללי 

 פרק זה מתייחס לייצור ואספקת מרכזיות הדלקה למתקני מאור בדרכים.   .א

  . 08מרכזיות ההדלקה יבנו לפי תכנית ולפי מפרט כללי למתקני חשמל מס'   .ב
מרכזיית      20016-9מספר תכנית    גודל המרכזייה והעומס לפי התכניות הנ"ל

 . קומפלט בכתבי הכמויות האמפר מחיר המרכזיי 80*3תאורה עבור 

 .61439ית הדלקה תיוצר אצל יצרן לוחות מאושר תקן מרכזי .ג

 
 שים לב לא קיים בתאורת לד  – בקר אנרגיה לתאורת רחובות 08.25

  

   ולייצוב המתח   תלוויסופאזי מתקדם המיועד  -הינו בקר אנרגיה תלתהבקר   •
וולט ביחס למתח   35לגופי תאורה. בקר זה מאפשר הפחתה של עד    המסופק

 .במידה והיה תאורת הצפה וולט  2.5 במדרגות של    הרשת,
 

 הבקר  תכונות .א

 (  INTEGRATED BYPASS)עוקף אוטומטי  •
עוקף אוטומטי מלא באמצעות מגען פנימי במקרה של התחממות יתר או 

 המתח למעגלי התאורה. עומס יתר, ללא הפסקת אספקת
 

 (  MANUAL BYPASS)עוקף ידני  •
מובנה העוקף את ידני  ומספק מתח  הבקר    מפסק מעקף  באופן מוחלט 

 רשת מלא למעגלי התאורה. 
 

 שלב ההצתה •
(  WARM-UP)חימום    בשלב ההצתה מסופק מתח רשת מלא המאפשר

  המערכת לחיסכון באופן אוטומטי.   של גופי התאורה ולאחר מכן תעבור
 דקות.  1-99משך ההצתה ניתן להגדרה בטווח של 

 

 תהליך הצתה מחודש  •
ההבקר   תהליך  את  לחדש  המשתמש  מאפשר  לדרישת  בהתאם  הצתה 

בזרם  עלייה  מזהה  הבקר  ידנית.  מתבצעת  ההדלקה  בהם  במתקנים 
 אמפר לפאזה( ומחדש את תהליך ההצתה. 5)מינימום 

 

 אופני פעולה •
 מעבר ידני בין מצב חיסכון ומצב עוקף.  –ידני 

תא    –מרחוק   או  )שעון  חיצוני  פיקוד  באמצעות  הבקר  הפעלת 
 פוטואלקטרי(.

 הפעלת הבקר ומעגלי התאורה בשעה מוגדרת מראש. –אוטומטי 
הפעלת הבקר ומעגלי התאורה בהתאם לשעת הזריחה   –שעון אסטרונומי  

 או השקיעה.
 

 שעון זמן אמת -
ה הפעלת  את  המאפשר  שעון בקר  שעון  ובמצב  אוטומטי  במצב 

 וזמן.  אסטרונומי, שהפעלתם מוגדרת ע״י תאריך
 

 שעון אסטרונומי  -
את טבלה   ומאפשרת  החיצונית  בתאורה  השולטת  אסטרונומית 

או הזריחה  לשעת  בהתאם  וכיבויה  הדבר   הדלקתה  השקיעה. 
מצמצם את שעות ההפעלה של התאורה ותורם לחיסכון נוסף של  
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 באנרגיה.  5%-10%
 

 מעגלי תאורה כפולים  -
מאפשר הפעלה של מעגלי תאורה בהתאם ללוחות זמנים הבקר 

מתאים ליישומים המשלבים מעגלי תאורה שונים. מצב זה 
חיצונית ופנימית שמחוברים ללוח חשמלי אחד )תחנות דלק, 

 מרכזי קניות וכד׳(. 
 

 חלונות זמן -
כולל ארבעה חלונות זמן מוגדרים, אשר שולטים ברמות הבקר 

 המתח השונות למעגלי התאורה בשעות שונות של היממה. 
 

 ובקרה  תקשורת .ב
 תקשורת לצורך מובנה RS232/485  MODBUS/RTUפרוטוקול  •

 SCADA .בקרה ציוד או מערכת כל עם כיוונית-דו נתונים

 ההפסקה ,ההפעלה במצבי שליטה לצורך יבשים מגעים הדקי כניסה •

  Timerשעון )  ,פוטואלקטרי תא אל לחיבור ניתנים .הבקר של והמעקף
 מבנה(. בקרת מערכת או

 חיבור לצורך לשימוש ניתנים .אזעקה למצב יבשים מגעים הדקי יציאה •

 .חזותית או קולית התרעה– עזר התקן
 

 בקר אנרגיה לתאורת רחובות  םטכניי נתונים .ג

 

 

 הספק הבקר  .ד
דרגת ההספק של הבקר יתאים להספק הכללי של המרכזיה. במידת   •

הצורך יהיה גודל ההספק של הבקר גדול מהדרגה של הספק המרכזיה.  
אמפר תלת פאזי, ואין דרגה כזאת   40המרכזיה שלנו לדוגמא אם הספק 

 של בקר בשוק יבחר בקר בדרגה מעל הספק הכללי של המרכזיה.
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 אופני מדידה מיוחדים 08.26

 מחירי יחידה  
המחירים יכללו את כל חומרי העזר ועבודות העזר אף אם לא פורטו בסעיפי רשימת 
הכמויות של המכרז ואשר נדרשים להשלמת המתקן המושלם ומוכן לתפעול. מדידת 
יובא בחשבון שום פחת או  לא  נטו  העבודה והכמויות לאחר גמר העבודה תימדד 

לצורך   יראה  הכמויות  רשימת  מסעיפי  אחד  בכל  כל פסולת.  ככוללים  המדידה 
 העבודה וחומר העזר אף אם לא מצוין במפורש.  

 
 פריטים לתשלום 

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן: 

 
 חפירת תעלות 

קרקע  סוג  בכל  למובילים  ו/או  לכבלים  תעלות  חציבת  ו/או  חפירה  כולל  המחיר 
ם במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי באמצעות כלים מכניים ופנאומטיי

ס"מ עד לקבלת צפיפות מקסימלית לשיעור 20החפירה סתימה והידוק בשכבות של   
  % של  עודפי MOD. AASHTO לפי  95הדוק  וסילוק  לקדמותו  השטח  החזרת 

המפורט  לפי  הכול  לאזהרה.  פלסטי  סרט  והנחת  אספקה  כוללת  העבודה  אדמה, 
 ת סטנדרטיות של מע"צ.  במפרט הטכני ובתכניו

המחיר של החפירה כולל סימון תוואי החפירה ע"י מודד מוסמך לפני ביצוע והכנת 
 אחרי ביצוע. AS MADEתכניות 

 המדידה לפי מטר אורך.  

 
 פתיחת כביש קיים  

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה ושבירת כביש אספלט 
יים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה או בטון בעזרת מכשירים מכנ

ב בבטון  מילוי  פלסטי,  בסרט  וכיסוי  המצב 20הידוק  והחזרת  הכביש  תיקון   ,
 לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני.  

 המדידה לפי מטר אורך.  
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 פתיחת מדרכה/שביל  
זה  ובכלל  צינורות  הנחת  לצורך  קיימים  מדרכה/שביל  פתיחת  כולל  המחיר 
וכיסוי  ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק  חפירה/חציבה בעזרת כלים או 
הכול  לקדמותו  המצב  והחזרת  השביל  או  המדרכה  תיקון  פלסטי,  סרט  הנחת 

 כמפורט במפרט הטכני.  
 המדידה לפי מטר אורך.  

 
 לים לכבלים צינורות מגן מובי

חיבורים  האביזרים,  כל  כולל  חפורה  לתעלה  הנחתו  הצינור  אספקת  כולל  המחיר 
למשיכה    ניילון  חוט  והשחלת  אספקה  כולל  ומופות  המפרט   8אטמים  לפי  מ"מ 

 הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 
 המדידה לפי מטר אורך.  

 
 צינור פי.וי.סי. 

עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר "    72.2.2אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום   
  858מ"מ לפי ת"י .3.2ועובי דופן  4

 
 צינורות 

החומר והמידות כמפורט בכתב   72.2.2אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום   
 הכמויות. 

 
 אי מעבר ת

 המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  
  489מכסה מבטון )מסגרת פלדה( לפי ת"י .

  658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י .
 תקרה לתא מעבר.  

חצץ  שכבת  והידוק  אדמה  מילוי  סתימות  התא  התקנת  חפירה,  כוללת  העבודה 
 תכניות פרט. בתחתית התא הכול לפי 

 

 סודות לעמודים י
יצוק מבטון, חפירה חציבה או פריצת בור בכל  יסוד לעמוד תאורה,  המחיר כולל 
סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, יציקת בטון 

הכנסת בורגי יסוד מתאימים כולל ממפרקים שבירים במידת הצורך, הרכבת 30, -ב
זיון, מילוי סתימה הידוק מסגרת, השחלת שרו ולים ומעברים לכבלים כולל ברזל 

 וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. 

 
 יסוד בטון 

ובמידות כמפורט ולפי תכנית   72.2.3יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום   
 פרט סטנדרטית.  

 
 תוספת ליסוד בטון  

וכולל העמקת החפירה   72.2.3יציקת בטון נוסף, המחיר כמפורט בפריט תשלום   
 ס"מ.  20מ"מ כל  8ליסוד, יסוד בטון נוסף תוספת ברזילי זיון בקוטר  

 המדידה לפי מ"ק.  
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 קרקעיים  -כבלים תת

וסימון  שילוט  בצינור  השחלתו  או  תעלה  בתוך  כבל  והנחת  אספקה  כולל  המחיר 
הנחיות  לפי  והנחתו  הצינור  גלילת  ההדלקה,  ובמרכז  בעמודים  תא  בכל  הכבלים 

 המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. 
 המדידה לפי מטר אורך.  

 
 קרקעי  -בל תתכ

  N2XYקרקעית מסוג  -להתקנה תת  72.2.4   כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום
 לפי ת"י. 

 
 כבל נחושת שזור  

תשלום    בפריט  כמפורט  גלוי  שזור  נחושת  כבל  והתקנת  בחתך   72.6.5אספקה 
 כמפורט בכתב הכמויות.  

 
 בעליה לפנס  XLPEכבל 

וולט בתוך העמוד 1000  -ממ"ר ל  XLPE 3*2.5המחיר כולל הספקה והתקנת כבל   
כולל חיבורי החשמל במגש אביזרים ובפנס כולל כוח חומרי העזר ובכלל זה כיסויים 

 צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי מ"א בין מגש לפנס.  

 
 אספקת גופי תאורה )פנסים( 

 המחיר כולל אספקת גופי תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה בעל חלוקת אור 

CUT-OFFלפי הגדרת התקן הבינלאומי  (C.I.E  ) הועדה הבינלאומית למאור, הפנס
כולל צביעת הפנס לפי בחירת   יהיה אורגינלי מורכב בארץ הייצור ומסדרת הייצור

 המדידה לפי יחידה. המזמין. 
 

 ביזרים בתוכו גוף תאורה כולל א
תשלום    בפריט  כמפורט  תאורה  פנס  התאורה   72.4.1אספקת  אביזרי  כל  כולל 

בכתב  כמפורט  בהספק  אינטגרלי  ובאופן  נשלפת  יחידה  על  הפנס  בתוך  מורכבים 
 הכמויות. 

 
 הובלת פנסים 

המחיר כולל טעינה הובלה ופריקת הפנסים מכל מקום אל אתר העבודה )פנסים עם 
   או בלי אביזרים(.

 המדידה לפי יחידות קומפלט. 

 
 אספקת נורות 

ברשימת  כמצוין  או  העבודה  למקום  נל"ג  נורת  ואספקת  הובלה  כולל  המחיר 
 הכמויות. 

 המדידה לפי יחידה.  

 
 אספקה והתקנת מגש אביזרים לפנס ללא ציוד הפעלה 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי 
 כולל ניתוק אפס עם כיסוי קופסת בקליט.  

 המדידה לפי יחידה.  
 

 מגש לנורה אחת  
עבור נורה   72.5.1אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפריט תשלום   

 אחת. 
 

 מגש לשתי נורות 
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 נורות.   2עבור    72.5.1מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפריט תשלום   אספקה והתקנת  
 

 בורגי יסוד 
  ( היסוד  בורגי  ע"י   4מחיר  ביניהם  חיבורים  כולל  יחידה(   = חיזוק 8ברגים  פחי 

 וגלוונם )האומים, הדסקיות והמשך הבורג נכללים במחיר(.  5/30במידות  
 

 עמודים וזרועות מפלדה  
מפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה וכן המחירים של כל הפריטים ה

לצורך  כגון  הדוגמאות  את  זה,  במפרט  הנדרשות  הבדיקות  את  המחירים  כוללים 
 בדיקת הסגסוגת וכו'.  

 ללא בסיס שביר.  םדקורטיבייעמודים  .א

 זרועות יחידות וכפולות.   .ב

 בורגי יסוד.   .ג

 
כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי יצרן 

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

 
 בורגי יסוד אינם נכללים במחיר העמוד.  

לייעוד. כל העמודים יהיו   המדידה ביחידות כשהעמודים ממוינים לפי גובה ובהתאם
)יחידה( והן לשתי זרועות )כפולה(.   כולל צביעת מתאימים הן להרכבת זרוע אחת 

 העמוד.
 

 זרועות 
את   הייצור,  את  האביזרים,  את  הברגים,  את  התכנון,  את  כולל  הזרועות  מחיר 

המדידה  זה.  מפרט  לדרישות  בהתאם  הזרועות  בדיקת  ואת  הסימון,  את  הצביעה, 
  H1 ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או כפולה(, ובציון האורך )הגובה 

 (.E והבליטה
 

 מרכזיית תאורה 
-16038-10פרט    16038-10לפי התכניות הנ"ל מספר תכנית   טקומפלמחיר המרכזייה   

וכולל   קומפלט בכתבי הכמויות ההמרכזייאמפר מחיר    63* 3מרכזיית תאורה עבור    8
 וכל השילוטים הנדרשים.  61439את כל האביזרים הנלווים לפי תקן 
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 עבודות אבן  - 14פרק 
 

 כללי  14.01

מידות, פרטים ויישום האבן יהיה כמפורט  .  יבוצעו בשיטה ה"רטובה"חיפויי האבן   .א
 בתוכניות קונסטרוקציה, בתוכניות אדריכלות ולפי פרטים.

ביצוע עבודת חיפוי האבן תעשה ע"י הקבלן בהתאם למדידות הצירים שיסמן. על  
 הקבלן למדוד גובה שורות האבן לפי הפרטים בכל מקום. 

 לדווח מיד למפקח ולקבל אישורו להמשך העבודה. על כל סטיה מהתוכניות עליו 
י הפינות הפנימיות וחיצוניות לכל הגובה ולקבל קוים  ויש חשיבות רבה לשמור על קו

 אחידים. 

 טיפול ביחידת החיפוי לפני חיפויה על קיר שלד ההדבקות .ב

 בדיקת טיב, ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים.  .1

 אימפרגנציה באמצעות הספגת "קסילוגסן" או ש"ע.יש לבצע  .2

ע"י טבילה באמבטיה במשך כ .3 ונקיון    10-הספגת חומר החיפוי במים  דקות, 
ווצרות  י מכל חומרי זיהום ואבק. ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת ה

בטון   התקשות  של  הראשון  בזמן  דוחה  וגם  החיפוי  יחידות  בחזית  כתמים 
 המים שיעברו לפני לוחות החיפוי. המילוי את החומרים המז

  10-לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה )כ .4
)מי  ודקות( לייבוש בהתאם למזג הא ויר. מצב של רוויה מונע ממים אחרים 

ההתקשרות( להיספג לכל עובי הלוח. את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח  
 נקי ולמנוע כל זיהום. 

הקבלן להרטיב את משטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח   כמו כן, על .5
יונח והן כאשר יוצקים את מילוי הבטון, ומובן שבשלב זה על ההרטבה להגיע  
גם אל אחורי הלוח, שכן יש בכך כדי לשפר את ההצמדות בין הבטון לבין אבני  

 החיפוי. 

 מרווחי פוגות  .ג
חיפוי בלוחות אבן להצטמק  קיים הכרח לאפשר למבנה העשוי מבטון כתשתית ל

בחופשיות. לשם כך יש למקם את לוחות החיפוי במרחק הולם אחד מהשני כדי  
 לאפשר להם להתקרב ולהתפשט.

התקנת הלוחות צריכה להעשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוחות שמתחתיו  
וחומר האטימה של הפוגה יימצא תמיד במצב של לחץ חלק יותר מחומר החיפוי  

 עצמו. 
ישנם חומרי אטימה שונים אך ניתן להשתמש בצמנט לבן עם פודרה קוורץ ביחס  

הכיחול    2:1 לפני  לעבודה..  נוח  למצב  מים  להספיג    -ובתערובת  יש  האטימה 
במרווחים את הקירות והשיש במים לדחיית כל אבן או חומר זר ולאחר האיטום  

 להרטיבו במשך ימים מספר. 
כדי   רווח "ספייסרים" חד פעמיים,  בחיבורים אופקיים אפשר להשתמש במלאי 

ם מטריזים עשויים עץ רך ולא צבוע,  להשיג את האחידות הדרושה. אלה מורכבי
וכ אופקית  יונחו  הללו,  הטריזים  מספיק.  בקריסה  חוזקם  מאחורי    2-אך  ס"מ 

שעות    50-מ  השפה הקדמית של הלוח ויסויקו לפני אטימת הפוגות, אך לא פחות
שהעץ   לאחר  בטריזים  להשתמש  יש  אנכיים  חיבורים  לגבי  גם  הנחתם.  לאחר 

 הושרה במים וספג אותם. 
 

 ול כיח .ד
של   חיצונית  לטמפ'  מתחת  הכיחול  יבוצע  יבוצע    10לא  הכיחול  צלזיוס,  מעלות 

 . מפקחבכוחלה מוכנה תוצרת "שחל" או שו"ע בגוון המאושר ע"י ה
 

 שמירה על נקיון חומרי הציפוי .ה
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בחומר ציפוי מסותת שאינו בעל ליטוש מלא וסופק קיימת ספיגת לכלוך תוך כדי  
נלווים כגון: ט יט, מלט וכדומה. באחריותו של הקבלן לסלק  העבודה מחומרים 

מבעוד מועד כל חומר זר מזהם. הטיפול המינימלי הוא לאחר חיפוי האבן, בפרק  
 שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים ולשטוף את האזור.  1זמן של עד  

 הקבלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעים, כדי להימנע מניקוי מכני מאוחר יותר. 
 

  עליוןציפוי מגן  .ו
לאחר גמר חיפוי האבן וה"רובה" ולא פחות מעבור שבועיים מגמר ה"רובה" לפי  

 העיתוי שיתואם עם המפקח יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל:

שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של   .1
 החיפוי. 

רודוסיל    - צביעה   .2 "פוליסילוקסן  בחומר  הקירות  של    אש   "H  224הספגת 
 חברת "סיקה" או חומר דומה ש"ע אחר.

 את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.  .3

על הקבלן לבדוק ימים מספר לפני יישום שכבת המגן את ההשלכות על חומר   .4
 החיפוי, כי כל סוג של חיפוי מגיב שונה. 

 

 דוגמאות .ז

 דוגמאות אריחי החיפוי.מפקח על הקבלן להגיש לאישור ה .1

לב .2 הקבלן  החיפוי  על  דוגמת  החיפוי  אריחי  של  הכללית  ההזמנה  לפני  צע 
מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של    12- באתר בשטח של כ

 החיפוי בהתאם להוראת המפקח. 

 . 431,  362,  378כל העבודות יבוצעו בהתאם למפורט במפמ"כ   .ח
 
 

 חיפוי בשיטה ה"רטובה" 14.02

 רשת ברזל  .א

  150X150במרווח בין קירות שלד לציפוי השיש תורכב רשת בעלת גודל עין   .1
בקוטר   בעובי    5מ"מ,  מלא  בגלוון  במרכז   80מ"מ  תמצא  הרשת  מיקרון. 

 המרווח. 

עיגון הרשת ביציקות בטון תעשה ע"י יחידות פיליפס, סוג הפיליפס יאושר   .2
 ק"ג לפחות.  150ע"י המפקח. חוזק העוגנים לכוחות שליפה יהיה  

הרשת,   .3 גלוון  רמת  הרשת,  מידות  הבטון,  לאלמנטי  וחיבור  הרשת,  עיגון 
 מיקום הרשת. חייבים לקבל אישור מהמפקח. 

ל .4 ש"ע  במסטיק  נקודתי  איטום  יבוצע  העוגנים  קידוחי     - סביב 

FLEX-SIKA. 
 

 קישור בין החיפוי לשלד   .ב

ס"מ מאחורי לוחות האבן בהתאם    46המרווח שבו יוצק הבטון הוא בין   .1
חול   2- צמנט ו 1לפרטים השונים והתערובת תהיה דלילה "שמנת" ביחס של 

ים גס. אפשר להוסיף מוספים כדי להפוך את הבטון אטום למים, לאלסטי  
עצמו   הבטון  בין  הטרמית  התפשטות  הבדלי  לספיגת  יותר  ולמתאים  יותר 

 לבין האבן. 

ולמלא לגמרי את  .2 כדי שיוכל להתפשט  דיו  דליל  החלל    הבטון צריך להיות 
שבין לוח האבן לבין השלד. ההשפעה ההידרוסטטית של יציקת הבטון תמנע  

  2520באמצעות יציקות חוזרות ונשנות כאשר כל יציקה לא תעבור את גובה  



90 

 

 

 

 

 

ס"מ והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת התקשתה דייה מבחינת זמן  
 שעות. 5- ל 4בערך 

מים על אבן החיפוי. את  על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכת .3
הנ"ל עליו לבדוק לפי בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע  
יצרני   עם  התיעצות  )תוך  להתאים  עליו  במוספים  השימוש  לפני  מחופה 
המוספים או בעלי מקצוע מנוסים( את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח העדר  

 כתמים.
 
 

 לשלד ע"י חירוץ פני צד ההדבקותשיפור הדבקות לוחות החיפוי  .ג
ע"י סיגמנט   ועיבוד האבן  חיתוך  )מסיבת  וצד הדבקות השיש לשלד חלק  מאחר 
יהלום( ומצב זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי,  
יש ליצור מקדמי בטחון ברמת ההדבקות )בלא כל קשר לעיגון מכני( ע"י חירוץ או  

 הלוחות. חספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין האבן לבטון היצוק. סיתות  
 לפרוט הבא: -החירוץ או הסיתות יבוצע בהתאם

מ"מ    2-חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ -
 ובכיוון אופקי או אלכסוני. 

מ - פחות  לא  יהיה  החיפוי    70%-החירוץ  יחידת  של  הדבקות  פני  משטח 
יד, אך בבקרה על אי החלשת מבנה,  ו יבוצע ע"י חירוץ מכונה או חירוץ 

 וחוזק חומר החיפוי. 
 ניתן לבצע במקום חידוש התזה של מלט ונוסף באישור המפקח.  -
 

 חומר העיגונים )אנקרים(  .ד
כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים  

חומ ילה כגון:  סביבו,  המותקפים  מצא  או  המומסים  אחרים  או  כימיים  רים 
מרטיבות או ממי גשמים. )לא מותקפים בקורוזיה(. עוגנים אלה יהיו בעלי עמידות  

לכסותם ולעטפם בבטון בזמן היציקה מבלי    מכנית מעולה ועל הקבלן לצפותם/
 להשאיר חלקים גלויים של עוגנים לא מכוסים בבטון. 

 

 ח החיפויצורה והתחברות העוגן ללוח/ארי .ה

ב .1 להיתמך  חייב  חיפוי  לוח  תומכים.    3-כל  ועוגנים  נושאים  עוגנים  עוגנים, 
מיקום קידוח חור לעיגון, יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח  
תהיה   המירבי  המאמץ  מופעל  שעליה  הפנימית  שהמחיצה  כך  הלוח(  )פני 

 בעלת עובי מירבי, והמחיצה החיצונית תשמש לחפות על העוגן. 

לא פחות מע .2 חור בקוטר    4-יגון בעל קוטר של  יוחדר לקידוח  מ"מ    5מ"מ 
מ"מ. יחוייב להשמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד הבנין    30ועומק קידוח  

חוט העיגון היוצא מחור הקידוח חייב   יוצמד בדבקים לחומר החיפוי.  לא 
בין   מרווח    1- ל  0.8להמצא  באזור  ולא  החיפוי  יחידת  לקצה  מתחת  ס"מ 

 חיבור או במרווח הפוגה. ה

יש למקם את העוגנים ששנים ישמשו כעיגון תומך, כלומר בחלק העליון של   .3
  7הלוח והשנים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא, במרחקים של  

 ס"מ מפינת היחידה. 

לא   .4 מקום  שבשום  כך  לפרטים,  בהתאם  מדוייקת  בצורה  יבוצעו  העיגונים 
 הפוגה בין לוחות/אריחי החיפוי.  תהיה בליטת מתכת לתוך המישק

 

 עוגנים מכניים  . ו
בנוסף לעוגנים שתוארו בסעיף הקודם )עוגני צד( ינתנו חיזוקים נוספים באמצעות  
עוגנים מכניים, בכל גובה של קומה יינתן עיגון נוסף לכל שורת האבנים, העיגון  
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מתבטא לברגים עם ציפוי אנטי קורוזי באורך בהתאם למציאות אשר יעוגנו בתוך  
ברגים    2בכל אבן יוחדרו  ס"מ    6-ת מבטון השלד, חדירת העוגן בשלד הבטון לא פחו 

 . כאלה
יינתן גם בשורות אבן התחתונות )מעל קו הקרקע(, בשורות שמעל   סוג עיגון זה 

 צידיהן.  2-הפתחים, באדני החלונות, באבני הקופינג כמו כן בפינות הבנין מ
  מ"מ  2-מ"מ. קוטר חור קידוח באבן יהיה כ   8עד    7בורג העיגון יהיה בקוטר של  

בהתאם   האבן  חיפוי  לאחר  בדפיקות  יוחדר  העוגן  )העוגן(.  הבורג  מקוטר  יותר 
 להוראות המפקח. 

עיבוד פקק מאבן שיוכנס בחור של העיגון המכני במפלס החיפוי הכנסתו לא יורגש  
 במבט עין.

 
 

 זויתנים  .ז
מ"מ לקיר    50/50/4בכל קומה בהתאם למסומן בתוכנית יקבע הקבלן זוית במידות  

 נת האבן. הביצוע לאחר ביצוע שכבת האטימה.הבטון להשע 
 

 
 גמר עבודה והגנה 14.03

העבודה   .א את  וימסור  שארית  מכל  היישום  גמר  לאחר  השטח  את  יינקה  הקבלן 
 כשהיא מושלמת.  

 שנים.  10הקבלן ייתן תעודת אחריות לטיב החומרים והעבודה לתקופה של   .ב

 
 

 מיוחדים ותכולת מחירים מדידה אופני  14.04
ו  יכללמחירי היחידה    ,ובתוכניות  בנספחים,  המיוחד  במפרט,    הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף

 גם את העבודות המפורטות להלן : 

 הכנת השטחים לחיפוי בדיוק הנדרש במפרט.  .א

 . אספקה וחיפוי אבן כמפורט בתוכניות .ב

 עבודות, חומרים ואביזרי עזר הדרושים להרכבה .  .ג

 חומרי איטום בהפסקות יציקה. .ד

 וי לאישור המפקח. הכנת דוגמאות לחיפ .ה

גמורה .ו עבודה  לביצוע  הדרושות  ו/או  במפרט  לאמור  בהתאם  העזר  עבודות    כל 
 ומושלמת. 

 שימוש בלוחות במידות שונות, כמפורט בתוכניות אדריכלות.  .ז

 כל הנדרש במפרט המיוחד. .ח
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 עבודות פיתוח  – 40פרק 
 

 הוראות כלליות   40.01

ההוראות   .א הכללי  כל  המפרט  הוראות  לכל  כהשלמה  מצטרפות  להלן  שיצויינו 
הבינמישרדי )"האוגדן הכחול"( ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צוין כך  

 במפורש. 

והתקנת הרכיבים, הובלתם התקנתם/עיגונם   .ב ייצור  כוללים אספקה,  כל הסעיפים 
 כנדרש.

 

הרכיבים/ .ג כל  של  מוחלט   ניקיון  נדרש  העבודות  מכל  בכל  וכו'  האבנים/המרצפות 
שלמים   עבודה  קטעי  ו/או  רכיבים  וכו'.  צמיגים  סימני  צבע,  בטון  טיט,  שאריות 
שאינם נקיים לחלוטין יוחלפו בידי הקבלן ועל חשבונו.לאחר ביצוע מדרכות, או חלק  
מהן, יגן הקבלן על פני כל השטחים שבוצעו בכל האמצעים הסבירים, למניעת כל  

עד השלמת כל הליכי    -טיט, בטון טיח, צבע, סימני צמיגים וכו'פגיעה בהם, לרבות  
 המסירה הסופית. 

 

חומרי/רכיבי   .ד כל  לרבות   , והתקנה  הובלה  ייצור,  אספקה,  כוללים  הסעיפים  כל 
אף אם לא    -העזר/הלוואי וזיון פלדה לבטון הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות

ים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה  צויינו במפורש, וכל זאת במחירי היחידה המצויינ
 זה.

 
 

 יציקות בטון  40.02

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון, לרבות חלקי בטון יצוק המיועדים לחיפוי,   .א
 כוללת העבודה אשפרת הבטון.  

האשפרה תבוצע בכיסוי כל פני הבטון, לרבות משטחים אנכיים/משופעים ביריעות  
הבינמשרדי ושמירת פני הבטון רטובים באופן רצוף,  של המפרט  50כמצויין בפרק  

ימים. הרטבת היוטה תבוצע במספר פעמים ביום ככל שיידרש עפ"י תנאי   7במשך 
מזג האוויר ומצב הבטון היצוק, וההרטבה תבוצע בעודף עד נגירה בשולי  

 המשטחים. 
 

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ולא צויין שנדרשת שכבת בטון רזה תבוצע   .ב
על בעובי  - היציקה  פוליאתילן  יריעת  על   0.3גבי  תונח  אשר  התשתית.  -מ"מ,  גבי 

כלולה במחיר סעיפים אחרים ואינה למדידה    –אספקה, הנחה כולל חפיפה    –היריעה  
 ותשלום. 

 
 

 מלאה הידוק שתית תשתית/ מצע בבקרה  40.03
 לפי מוד. אשטו.  96%אם לא צויין אחרת תהודק השתית בבקרה מלאה לצפיפות 

 לפי מוד. אשטו.    98%איזורי מילוי יהודקו לצפיפות  
 לפי מוד. אשטו. 98%המצע יהודק בבקרה מלאה לצפיפות 

 
 אבן טבעית 40.04

. נדרשו  2378לאישור האבן תבוצענה כל הבדיקות המצויינות בתקן הישראלי ת"י   .א
 יחולו ההוראות הנ"ל על כל סוג אבן בנפרד. -אבן שונים לסעיפים שוניםסוגי 
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 הבדיקות תבוצענה במעבדה מורשית ודוחות המקור יועברו למפקח, לאישורו.   .ב
 

והעיבודים   .ג הגוונים  כללית.   הינה  בפיאותיה   הנדרש  והעיבוד  האבן  גוון  הגדרת 
מהמצויין   פירוט  ביתר  יתוארו  ו/או  הקבלנים  בסיור  בדוגמאות  יוצגו  הנדרשים 
המכרז/חוזה.    במסמכי 

אישור דוגמאות שהציג,  -לא תתקבלנה כל טענות ו/או תביעות מצד הקבלן בשל אי
רצון    -, לטענותיו, באספקת האבנים כנדרש ולשביעות ו/או עלויות נוספות הכרוכות

 המפקח ויועציו. 

של   .ד הגלויות  הפיאות  בכל  גם  נדרשים  האבן  לפני  נדרשים  שצויינו  העיבודים  כל 
 האבנים. 

 
 הפרק  -הוראות כלליות לתת  40.05

כלשהם   .א ורכיבים  בניה  מחומרי  לשימוש  שאינם  העודפים  וכל  הפסולת  סילוק 
של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת    שפורקו, הוא באחריותו הבלעדית

 ועודפים וסילוק זה כלול במחיר הסעיפים השונים. 
 

גיזום ועיצוב עצים קיימים לשימור יבוצע אך ורק בידי בעל תעודת "גוזם מוסמך"   .ב
מטעם משרד החקלאות ובנוכחות האגרונום ונציג מוסמך של רשות הטבע והגנים,  

 בכל זמן ביצוע העבודה.  
 

חל איסור מוחלט לבצע פעולה כלשהי בעצים קיימים התואמים הגדרת "עץ בוגר"   .ג
לחוק התכנון והבנייה, אלא על פי הוראה מראש ובכתב מנציג    89כהגדרתו בתיקון  

באתר   השיפוטי  היערות  מפקיד  בכתב  אישור  והגנים,  הטבע  רשות  של  מוסמך 
 העבודות ואישור המפקח בנוסף לכך. 

 
 חובת תיאום נוכחות בעלי התפקיד/המקצוע הנ"ל חלה על הקבלן.  

 

תבוצע אך ורק לפי הוראה בכתב של המפקח    ו/או העתקה  עקירת ו/או כריתת עצים .ד
ובנוסף לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים מרט"ג ו/או מפקיד היערות מוסמך.  

למק  החומר  כל  ופינוי  העץ  של  השורשים  גוש  כל  סילוק  כוללת  שפך  העקירה  ום 
 מותר.גודל העצים ומין העצים משתנה. 

 בסעיפי עקירה/כריתה כולל  המחיר גם אגרות ככל שתידרשנה. 
 

  -הגדרות .ה
תיקון   הגדרות  יחולו  בוגרים  עצים  על  להגנה  הקשור  עניין  התכנון    89לכל  לחוק 

האיזורי/מקומי.  היערות  פקיד  ו/או  הארצי  היערות  פקיד  הוראות  וכן   והבנייה 
מוסמך.  הקבלן   -מודד מודד  הבוגרים  העצים  לעניין   יעסיק 

פי הנחיות פקיד היערות הארצי לטיפולים משמרים  -אגרונום מורשה על  -האגרונום
כל   של  ובנוכחות  בפועל  לליווי  הקבלן  חשבון  ועל  בידי  שימונה  בוגרים,  בעצים 

 הפעולות בעצים לשימור ובקרבתם.
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 עצים לשימורעבודות הכנה לקראת עבודות עפר בקרבת  40.06

 

 סימון העצים .א
 

שבוע ימים  לפני תחילת העבודות יבוצע סימון העצים לשימור. בקביעת העצים   .1
לשימור ישתתפו נציג פקיד היערות הרלוונטי לאתר העבודות, נציג מוסמך של  
רט"ג, המפקח, מנהל העבודה מטעם הקבלן והאגרונום שמונה ללוות את כל  

 פעולות השימור. 
תעוכבנה כל העבודות בקרבת    – יותר מהמשתתפים שצויינו לעיל  חסר אחד או  

 העצים לשימור עד ביצוע ההליך בשלמותו. 

באחריות הקבלן  ועל חשבונו, לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך, לאישוש   .2
ותופק    למזמין מיקומם המדוייק של כל העצים לשימור. קובץ המדידה יועבר  

פוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם  תוכנית עבודות עפר ותוכנית שלד וטו
 העדכני של כל העצים לשימור.

ירוק, אשר ייקשר סביב הגזע בגובה   .3 יהא באמצעות סרט צבעוני    2.5הסימון 
 אם הגזע נמוך יותר.   -מטר או סביב כל הנוף 

 

 

 פעולות הכנה וגיזום .ב
 

ח  שבוע ימים  לפני תחילת העבודות יבוצע גיזום קל בעצים אותם יורה המפק .1
 להקטנת הנוף ולהשלמת עבודות הסניטציה. 

 מהנוף הירוק.   25%- בעת הגיזום לא יורד יותר מ .2

חל איסור לפגוע בתקינות שלד העץ ובמידותיו. לא תבוצע כל פעולה בענפים   .3
ס"מ מהקרקע. לאחר הגיזום    130( מקוטר הגזע בגובה  1/4שקוטרם מעל רבע )

ס"מ ומעלה, במשחת עצים    3תבוצע מריחה יסודית של כל פצעי הגיזום מקוטר  
 מאושרת בידי האגרונום. 

עליו .4 ההגנה  ובפעולות  בעץ  הפעולות  בנוכחות    כל  תבוצענה  להלן(  )שיפורטו 
 האגרונום המלווה. 

באחריות הקבלן  ועל חשבונו, לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך, לאישוש   .5
ותופק    למזמין מיקומם המדוייק של כל העצים לשימור. קובץ המדידה יועבר  

תוכנית עבודות עפר ותוכנית שלד וטופוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם  
 ל כל העצים לשימור.העדכני ש

ירוק, אשר ייקשר סביב הגזע בגובה   .6 יהא באמצעות סרט צבעוני    2.5הסימון 
 אם הגזע נמוך יותר.   -מטר או סביב כל הנוף 

לאחר שהושלם הגיזום יבוצע סימון וגידור כל עץ בנפרד או כל קבוצת עצים   .7
 לשימור. 

  1.8ת בגובה  הגדר תהא גדר פח "אסכורית" או גדר "רשת מעויינים" מגולוונ
 מטר לפחות. 

גדר רשת העץ.  -ביצע הקבלן  סימון  צבע  כמו  צבעוני  בסרט  הגדר   יסומן ראש 
מטר מפני הגזע/ים אלא אם הורה    3  -עמודי הגדר יינעצו במרחק שלא יקטן מ

 המפרט המיוחד על מידה גדולה יותר. 
על הקבלן לבצע תיאום מערכות קודם לנעיצת העמודים. עומק מירבי לנעיצת  

 ס"מ.  40-עמודים ה

 מטר. 2.50  -המרחק המירבי בין עמודי הגדר לא יהא גדול מ .8
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 הגדר תהא תקינה לחלוטין בכל עת, עד השלמת כל העבודות. .9
 

 עבודות חפירה  וריצוף
  

בתחום הגידור סביב העץ אסורה כל פעולת חפירה ו/או מילוי עולה על גובה של   .1
זו אם הורה המפקח לבצעה   15 ורק    -מראש ובכתב  -ס"מ. חפירה  תבוצע אך 

 בכלים ידניים ובנוכחות האגרונום. 

של   .2 מרחק  ועד  לשימור  /ים  העץ  סביב  לגידור  מוגבלת    4מחוץ  מהגזע  מטר 
ה זו מותר שתבוצע בכלי מיכני ובלבד שיהא  ס"מ. חפיר  40החפירה לעומק של  

נוכח האגרונום והמפעיל והקבלן יישמעו להוראותיו להגביל ו/או להפסיק את  
 החפירה בשל גילוי/חשיפת שורש עבה. 

לדרוש   .3 או  ומריחה  בניסור  לנתקו  האם  האגרונום  יחליט  עבה  שורש  התגלה 
 שינוי בעבודות העפר הנדרשות במקום. 

ס"מ    60מטר מהגזע תוגבל החפירה לעומק של    7מהגזע ועד    מטר  4ממרחק של   .4
 והפעולות כמצויין לעיל. 

 מכלול ההוראות לעיל יחולו גם לגבי חפירת תעלות למטרה כלשהי.  .5

להימנע   .6 יש  נדרש,  אינו  קירות  ו/או  הריצוף  בהם  ובמקומות  האפשר  במידת 
 לחלוטין מחפירה בצד העץ הפונה אל שטחי הגינון. 

 

 השקייה  .ג
 

זמנית להשקיית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו התחלת   מערכת .1
 העבודות. 

 מ"מ ייפרש כצינור מחלק ויחובר למקור מים קיים בגן.  25צינור   .2

ל/ש' בכל   2.3-2.0טפטפת של  -ס"מ  30כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף כל  .3
 היקף הגזע.  

  -העץ/ים לשימור יורטבמספר הטפטפות ייקבע כך שכל השטח המגודר סביב 
 לפי הוראות המפקח. 

 צינור הטפטוף יעוגן לקרקע באמצעות  ווי  מתכת. 

 ובתוך ארגז הגנה. DCראש המערכת יהיה ממוחשב  .4

 הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת לאישור המפקח.  .5

העצים יושקו במשך כל תקופת העבודות עד להתקנת מערכת ההשקייה   .6
 והתדירות יהיו לפי הוראות מח' הגנים ברשות המקומית.  הכמויותהקבוע ו

הקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של מערכת ההשקייה במשך כל   .7
 תקופת העבודות. 

בגין כל האמור לעיל לא תשולם כל תוספת במחיר ו/או שינוי בלוח הזמנים     .8
 לביצוע העבודות. 
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 עבודות ריצוף ואבן  40.07

 

 הוראות כלליות   .א

חיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפי העבודות שיש בהם   .1
במרצפות מסוג כלשהו יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי   שימוש

הריצוף בקווי שינוי  כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון ובמפגש עם  
 .לא יותר השימוש  בגליוטינה. בניסור  -אלמנט כגון מדרגות, קיר וכו' 

 

  -חל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ .2
 משטח   30%

את   בהתאמה  לנסר  יש  והתאמות  להשלמות  סטנדרטית.  רצפת/אבן 
 פי הוראות האדריכל.-המרצפות/אבנים  סמוכות והכול על

חל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם   .3
 מראש ובכתב.  האדריכל לכך  התקבל אישור

 

ריצוף עם יציקת בטון באתר )עם  לביצוע מדרכה/רחבה/שביל  שהינו שילוב של   .4
לרבות התושבת     גימור יציקות הבטון,  כל  ראשית את  יבצע הקבלן  כלשהו(, 

 כך ישלים את הריצוף. -האינטגרלית לאבני השפה, ואחר

 

ישתמש הקבלן   .5 ואבני צד מסוג/דגם כלשהו  זווית כלשהי באבני שפה  לביצוע 
בני השפה ומאותה סדרת  בזווית שלמה )יחידה אחת( מייצור של יצרן אבני של א

מעלות משלושה חלקים שווים במידותיהם    90-45ייצור, או יבצע כל זווית של  
ומנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן  שהמרווח המירבי בין אבן לאבן לא יעלה  

 מ"מ.   5על 

 

בניסור    –חובה על הקבלן להכין  - לביצוע אבני שפה לשולי שבילים מסוג כלשהו .6
אורך שווה ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.רוחב מישק )פוגה(  אבנים ב  –מדוייק  

 מ"מ.  8מירבי בין אבני שפה לא יעלה על 
 

עם    -לביצוע עבודות לבטון גלוי כלשהו )מסורק, חלק, "החלקת מדה", "דפוק" .7
 .  3/8עם גרגר מירבי של " 30- פיגמנט או ללא פיגמנט( נדרש בטון ב

 

פני הבטון  .8 פני הבטון  -גמר  כל  או    -החלקה אחידה של  ללא סימנים מעגליים 
פני "בטון דפוק" ב"נק  פני הבטון באזמל לקבלת  עיבוד  ודות"  אחרים ואח"כ 

 צפופות ועדינות.
 

 "נקודות".    80ס"מ נדרשות  10X10מ"מ. לכל משבצת של  5-3קוטר הנקודות" 
 

בכל הסעיפים שבהם צויין המצע כולל המחיר את המצע והוא לא יימדד בנפרד.   .9
יימדד המצע וישולם ע"י הסעיף המתאים בכתב    -בסעיפים בהם  לא צויין המצע

 הכמויות.  

 

 ריצוף באבן טבעים .ב

מ בדוגמא ציקלופית  "ס  10במסגרת סעיף זה יבוצע ריצוף באבן טבעית פראית בעובי  
, 

 .   20- כולל טיט, על בסיס יציקת בטון ב
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 אבני הלקט לריצוף  תהיינה אבני גוויל,קשות ונקיות וללא עורקי אדמה וחרסית. 

ס"מ ובכמות שלא    20X15גודל האבנים:גודלן המינימלי של האבנים בחזית הקיר  
   25%תעלה על 

 ס"מ ובכמות  30X40מכלל כמות האבן. גודלן המקסימלי של האבנים בחזית הקיר 
 מכלל כמות האבן. כל אבן תונח על בסיסה הרחב בתוך הבטון.   25%שלא תעלה על  

 ס"מ.   2-4צורת הריצוף תהיה פראית. הפוגות תהיינה ברוחב מקסימלי של  
יהיו שקועים   ונקיים    0.5המישקים  מעובדים במברשת  )בשוליה(  ס"מ מפני האבן 

 מכל שיירי בטון. 
 בכל מקרה לא יחשפו משטחי בטון.  

 בפינות המשטח המרוצף יש להשתמש באבן קצה אחת שלמה. 
העבודה כוללת שבירת פינות האבן להתאמת הפוגות וסיתות מקומי ליצירת אבני  

 פינה.  
 .  האבנים תהינה שלמות וללא סדקים ושברים

על הקבלן לקבל אישור לדוגמת האבן ולמקור האבן לפני אספקתה לאתר. המפקח  
 רשאי לפסול 

 את מקורות האבן ואת סוג האבן על פי שקול דעתו הבלעדי. 
בכל   או  בריצוף  הצבתן  לפני  עוד  המפקח  ע"י  לאחת  אחת  תאושרנה  האבנים  כל 

 אלמנט אחר. 
 ה תפונה אל מחוץ לאתר.  אבן אשר תיפסל תוחלף מיד באבן אחרת והאבן הפסול 

 מ"ר כדוגמה לאישור המפקח ואדריכל הנוף.  4יש לבצע קטע ריצוף בשטח של לפחות  
 דוגמת הריצוף אשר תאושר ע"י המפקח ואדריכל הנוף תשמר עד גמר ביצוע עבודות 

 ותשמש כדוגמה מחייבת לביצוע הריצוף. 
וגוב הריצוף  ותוואי  מיקום  וסימון  מדידה  כולל:  היחידה  לאישור  מחיר  עד  הם 

 המפקח,  
 .  המזמיןחפירה למצעים ויסוד בעומק אותו יקבע  

ל   השתית  של  מבוקר  והידוק  הובלת    98%הרטבה  אספקת,  א.א.ש.ט.ה.ו.,   מוד. 
 ופיזור מצע סוג  

ל   מוד. א.א.ש.ט.ה.ו.,    98%א', ולאחר מכן הידוק מבוקר בשתי שכבות של המצע 
 יציקת משטח  

ב ע   20-בטון  ברזל  זיון  של האבן  כולל  הובלה  תכנית הקונסטרוקטור, אספקה,  "פ 
 לאתר, ריצוף  

באבן ע''ג משטח בטון, כולל שבירת פינות האבן להתאמת הפוגות וסיתות מקומי  
 ליצירת אבני  

 ס"מ, כיחול לבן עם פיגמנט,   0.5ס"מ, בעומק  2-4פינה, פוגות שקועות ברוחב  
 נדרשות עפ"י התכניות והפרטים. מילוי חוזר והידוקו, ביצוע תפרים וכל העבודות ה

 . המזמיןבנוסף להוראות הנ"ל תבוצענה כל העבודות לפי כל הוראות 

 
חל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם התקבל  

 אישור 
 האדריכל לכך מראש ובכתב. 

יתקבלו  יש לשמור על פני ריצוף אחידים, ללא בליטות ושקעים. בסידור האבן לא 
 פוגות 

 ישרות והמשכיות. 
ס"מ. גב הבטון יהיה   15בשולי הריצוף יש להשתמש באבנים עבות יותר, מינימום 

 נסתר מתחת 
 לפני הקרקע ללא שאריות בטון על השביל ובצידיו. 

 כל הביצוע יעשה בהתאם לתוכנית והפרטים האדריכליים וההנדסיים.
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 אבן שפה טבעית  .1
פה לשביל אופניים מאבן לקט טבעית ברוחב  במסגרת סעיף זה תבוצע אבן ש

 על בסיס יסוד בטון.    ס''מ 40
 אבני הלקט תהיינה אבני גוויל,קשות ונקיות וללא עורקי אדמה וחרסית. 

 

 . כל אבן תונח על בסיסה הרחב בתוך הבטון.  40X40X15גודל האבנים: 
צורת הנחה תהיה פראית כאשר חזית ישרה תהיה פונה לכיוון האספלט וכלפי  

 חוץ  
ס"מ. המישקים    2-5תופנה חזית משתנה. הפוגות תהיינה ברוחב מקסימלי של  

שקועים   מכל    2יהיו  ונקיים  במברשת  מעובדים  )בשוליה(  האבן  מפני  ס"מ 
 שיירי בטון.  

יש לה שתמש באבן קצה אחת  בכל מקרה לא יחשפו משטחי בטון.  בפינות 
 שלמה. 

העבודה כוללת שבירת פינות האבן להתאמת הפוגות וסיתות מקומי ליצירת  
 אבני פינה.  

 האבנים תהינה שלמות וללא סדקים ושברים.  
 על הקבלן לקבל אישור לדוגמת האבן ולמקור האבן לפני אספקתה לאתר.  

שקו פי  על  האבן  סוג  ואת  האבן  מקורות  את  לפסול  רשאי  דעתו  המפקח  ל 
 הבלעדי. 

 כל האבנים תאושרנה אחת לאחת ע"י המפקח עוד לפני הצבתן. אבן אשר  
 תיפסל תוחלף מיד באבן אחרת והאבן הפסולה תפונה אל מחוץ לאתר.  

מ' שטח של    4יש לבצע קטע שביל אופניים כולל אספלט ואבן שפה באורך  
יל אשר  מ"ר כדוגמה לאישור המפקח ואדריכל הנוף. דוגמת השב  10לפחות  

ותשמש   עבודות  ביצוע  גמר  עד  תשמר  הנוף  ואדריכל  המפקח  ע"י  תאושר 
 כדוגמה מחייבת לביצוע השביל. 

עד   וגובהם  שפה  אבן  ותוואי  מיקום  וסימון  מדידה  כולל:  היחידה  מחיר 
ובהתאם    המזמין לאישור המפקח, חפירה למצעים ויסוד בעומק אותו יקבע  

של מבוקר  והידוק  הרטבה  המפקח.  ל    להנחיות  מוד.    98%השתית 
א.א.ש.ט.ה.ו.,  אספקת, הובלת ופיזור מצע סוג א', ולאחר מכן הידוק מבוקר  

מוד. א.א.ש.ט.ה.ו.,  אספקה, הובלה של האבן    98%בשתי שכבות של המצע ל  
לאתר, הנחת האבן ע''ג יסוד בטון ע"פ תכנית הקונסטרוקטור,  כולל שבירת  

מקומ וסיתות  הפוגות  להתאמת  האבן  פוגות  פינות  פינה,  אבני  ליצירת  י 
ס"מ, כיחול לבן עם פיגמנט, מילוי חוזר    2ס"מ, בעומק    2-5שקועות ברוחב  

 והידוקו, וכל העבודות הנדרשות עפ"י התכניות והפרטים.
 ! המזמיןבנוסף להוראות הנ"ל תבוצענה כל העבודות לפי כל הוראות 

 

 הצבת סלעים/בולדרים  .2
שאושרו ע"י המפקח, חפירה לביסוס  העבודה כוללת אספקת והובלת סלעים  

 הידוק מבוקר של השתית לפני הנחת הסלע והצבתו.   הסלע,
 ס''מ.   40-60ס"מ ובגובה   70-120הסלעים שייבחרו יהיו גדולים, באורך 

 מ''ק.  1.5מ"ק ולא יעלה על  0.4 - נפח הסלע לא יפחת מ
 ס''מ מקסימום.    130- ל 100הרווח בין הסלעים יהיה בין  

הקרקע   בגוון  חציבה,  סימני  וללא  טבעיים  שטח  פני  בעלי  יהיו  הסלעים 
לסלעים   הדומה  טבעי  מראה  בעל  קשה  סלע  הינו  הנדרש  הסלע  המקומית. 
והגנים.   הטבע  רשות  ופקח  המפקח  ע"י  יאושר  הסלע  מקור  המקומיים.  

המ הסלעים  את  יאשר  יציב  המפקח  הקבלן  הצבתם.  לפני  לשימוש  ותרים 
הסלעים   מיקום  כולל.  ביצוע  לפני  המפקח  לאישור  לדוגמא  סלעים  מספר 
יסומן ע"י הקבלן לפני ההנחה בפועל. המפקח יאשר את הסימון ו/או ישנהו  
ע"פ שיקוליו, ללא תוספת מחיר. המפקח יהיה נוכח בעת הצבת הסלעים למתן  
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ס''מ לפחות.    20ים על צדו הרחב ביותר בעומק  הנחיות. הסלע יונח ברוב המקר
יש להקפיד על מילוי חוזר של הקרקע המקומית לרווח שבין הסלע לחפירה,  
האבנים,   שבין  לרווח  המקומית  הקרקע  של  חוזר  מילוי  על  להקפיד  יש 
להקניית מראה טבעי ככל הניתן עפ"י הנחיות המפקח בשטח.  המילוי יהודק  

מוד. א.א.ש.ט.ה.ו. . הכוונה בהנחיות    95%לפחות    בהידוק מבוקר לצפיפות של
אלו היא להקנות לסלעים המוצבים מראה טבעי ככל הניתן.הביצוע כמסומן  

 בתכנית הפיתוח ועל פי הנחיות המפקח.  
והובלה, סימון ומדידה,   המחיר כולל כל העבודות הנדרשות כולל: אספקה 

 חפירה וביסוס, 
 י חוזר, ניקיון . הנחה ע"פ תכנית והנחיות שטח, מילו

הנ''ל   כוללת את הכול ההנחיות  העתקה של סלעים קיימים מתחום האתר 
 להצבה 

ובנוסף את מילוי הבורות שנוצרו כתוצאה משליפת הסלעים הקיימים בחומר  
 מקומי,  

 הידוק וטשטוש התוואי הישן של שורות הסלע הקיימות.  
 

 

 עבודות בנייה וקירות תמך/גדר 40.08
 

 הפרק  -הוראות כלליות לתת  .א
 

   עיגון פלטות למעקה ו/או גדרבכל סעיפי בניית קירות תמך כוללת העבודה  .1
כמפורט בתוכניות או הכנות לעיגון הגדר/המעקה/העמודים כמפורט  

 בתוכניות ללא מדידה ותשלום נפרד. 
 

בחזית הקיר, יש לקדוח את חיפוי האבן לקבלת   עגון מעקות אחיזה לצורך  .2
עיגון   לא יותרולים, ולעגן את הצינור בבטון מתחת לחיפוי האבן, חורים עג

באמצעות "קוצי" פלדה )מיתדים( קדוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל  
 הבטון וריתוך הצינור לקוצים.

 

ו/או   אבן מתועשתו/או   אבן טבעיתבכל העבודות בהן האבן הנדרשת הינה " .3
) לרבות מרצפות  " מסוג כלשהו אבן מתורבתתו/או אבן מלאכותית  

לגבי    2378המשמשות לחיפוי או בנייה מורכבת(, יחולו כל הוראות ת"י 
יחולו הוראות התקן הנ"ל   ביצוע העבודות.לגבי תכונות האבן ומידותיה

 בהתאמה, ולפי העניין.   378ומפמ"כ  
 

, מכל סוג שהוא ועיבוד שולי הפתחים,  חורי ניקוז בקירות התמךביצוע  .4
פרטים כלול במחיר הקירות ואינו למדידה ותשלום  כמפורט בתוכניות וב

 נפרד. 
 

בקירות תמך, קירות גדר, קירות ישיבה/מושבים בנויים ולרבות   ברזל הזיון .5
 ואינו למדידה ותשלום בנפרד.   כלול במחירי היחידותהיסודות שלהם  

 

 התוויה וסימון לקירות, קירות גדר וקירות ישיבה   .6
המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון  

 יכלול את: 

 הציר האורכי של הקיר התומך. .א

 נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.  .ב
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הדרושה  על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות  

להקמת הקיר בצורה שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו. על  
הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעה בהן בזמן  

על חשבונו ואחריותו.לא   - ביצוע העבודה, יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי
ישולם בנפרד עבור העבודה הנ"ל, והתמורה עבורה תראה ככלולה במחירי  

 חידות המתייחסות לבצוע הקירות התומכים. הי
 

   תבניות    .7
בכל עבודות היציקה חובה על הקבלן להשתמש בתבניות מלוחות עץ לבוד  

)דיקט( חדשים. הקשירה של התבניות תהיה באמצעות "מרווחונים"  

 . P.V.C-)ספייסרים( מ
 

 מדידת נפח הקיר  .8
התמך  -נפח קיר בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי נכלל נפח היסוד בחישוב

 המחיר כולל ולא יימדד בנפרד. 
 מילוי חוזר בגב הקירות, כנידרש בתוכניות.  -
 תפרי ומשקי התפשטות, ועיבודים כולל מילוי מסטיק כנדרש. -
 נקזים בתוך הקירות ובגבם בהתאם לתוכניות.   -

  
   ברזל הזיון בהתאם לתוכניות.  -
 חפירת ויציקת יסודות.   -
 איטום גב הקירות.  -
 כמצויין בתוכנית/פרטים.  -כרכוב בטון או כרכוב אבן -
 כיחול )מילוי מישקים/פוגות(, עיבוד פתחי ניקוז וכו'.  -

 

ולא תאושרנה אבני פינה    אבני פינה גושניותלכל הקירות לסוגיהם, נדרשות  .9
 מודבקות.  

 

העבודה והמחיר כוללים כיחול בחומר על בסיס מלט לבן בתוספת פיגמנט   .10
 הרכב ואיכות החומר לכיחול.  ו לגבי הגוון,  המפקח לפי הנחיות  

 

 המפקח. פי כל הוראות -בנוסף להוראות הנ"ל תבוצענה כל העבודות על .11
 

 מדידה ותשלום:   .12

מחיר מ"ר  פנים(  ישולם לפי - עבור חיפוי אנכי קדמי )חזית( ואחורי )דו •
 חיפוי אנכי . 

התשלום לכרכוב יהא לפי מ"א מדוד בחזית הקיר ללא תוספת לכרכוב   •
 קיר בתנוחה מעגלית. 

 

 קירות מאבן טבעית  .ב
-במסגרת סעיף זה יבוצע קיר אבן לקט עם גב בטון ו/או קיר אבן דו פני מבטון ב  

ומילוי בטון בגב  הצבת שורת אבן אחת    -. בנית הקירות תהיה מורכבת. דהיינו  200
הקיר. יש להשתמש בבטון שאיננו יבש ולבצע ויברציה קלה ע"מ להבטיח מילוי מלא  
של כל החללים שבין האבנים. יש להבטיח צפיפות הבטון באופן שלא יתקבל קיר עם  

 סגרגציה. כל סגרגציה בקיר תחייב פעולות שונות ובהן: 

 וי מלא. הורדת כל החלקים הרופפים והאגרגטים שאינם עם כיס •
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 עם מוספים מיוחדים.  300  -מילוי החורים והחללים בבטון ב  •

ס"מ כדי להבטיח איטום   1/2הוספת שכבת טיט צמנט בעובי של לפחות   •
 ורציפות.  

 כל הפעולות הנדרשות לתיקון יבוצעו ע"י הקבלן על פי הנחית המפקח  
 וללא כל תשלום נוסף. 

 
גוויל אבני  תהיינה  הקירות  לציפוי  הלקט  אדמה  אבני  עורקי  וללא  ונקיות  ,קשות 

 וחרסית. 

ס"מ ובכמות שלא    20X15גודל האבנים:גודלן המינימלי של האבנים בחזית הקיר  

  30X40מכלל כמות האבן. גודלן המקסימלי של האבנים בחזית הקיר    25%תעלה על  
יש ליצור    25%ס"מ ובכמות שלא תעלה על   מכלל כמות האבן. תוך בנית הקירות 

 ים בחזית ולעומק. כל אבן תונח על בסיסה הרחב בתוך הבטון. קשר בין האבנ
ס"מ. המישקים    2-4צורת הבניה תהיה פראית. הפוגות תהיינה ברוחב מקסימלי של  

ס"מ מפני האבן )בשוליה( מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון.    2יהיו שקועים  
  - ו צינורות ניקוז מ  מ' לכל כיוון יוכנס   1.5בכל מקרה לא יחשפו משטחי בטון. כל  

PVC  " 2בקוטר   . 
ראש הקיר יבנה באבן פראית כדוגמת פני הקיר ויהיה עשוי משתי אבנים או אבן  

 אחת. בפינות הקיר יש להשתמש באבן קצה אחת שלמה.
מ'    1מילוי חוזר של גב הקיר יהיה מחומר גרנולרי מאושר ע"י המפקח, במרחק של  

כלפי מעלה או על פי הנחיות המפקח.  המילוי יבוצע    1:1מתחתית הקיר ובשיפוע של  

 .ASTM  1556/7לפי  96%ס"מ בהידוק של  25בשכבות של 
רת אבני  העבודה כוללת שבירת פינות האבן להתאמת הפוגות וסיתות מקומי ליצי

 פינה, אבני ראש קיר ואבני משקוף. האבנים תהינה שלמות וללא סדקים ושברים.  
על הקבלן לקבל אישור לדוגמת האבן ולמקור האבן לפני אספקתה לאתר. המפקח  

 רשאי לפסול את מקורות האבן ואת סוג האבן על פי שקול דעתו הבלעדי. 
לפני   עוד  המפקח  ע"י  לאחת  אחת  תאושרנה  האבנים  בכל  כל  או  בקירות  הצבתן 

אלמנט אחר. אבן אשר תיפסל תוחלף מיד באבן אחרת והאבן הפסולה תפונה אל  
 מחוץ לאתר.  

מ"ר כדוגמה לאישור המפקח    4מ' ובשטח של לפחות    4יש לבצע קטע קיר באורך של  
ואדריכל הנוף. דוגמת הקיר אשר תאושר ע"י המפקח ואדריכל הנוף תשמר עד גמר  

 רות ותשמש כדוגמה מחייבת לביצוע הקירות. ביצוע עבודות הקי
 
 
 
 
 
 
 
 

לאישור   עד  וגובהם  הקירות  ותוואי  מיקום  וסימון  מדידה  כולל:  היחידה  מחיר 
יקבע   אותו  בעומק  ויסוד  למצעים  חפירת תעלה  לא    המזמיןהמפקח,  ובכל מקרה 

ל   של השתית  והידוק מבוקר  מגובה הקיר הכללי. הרטבה  מוד.    98%פחות מחצי 
כן הידוק מבוקר בשתי  א.א.ש.ט.ה.ו.,  אספקת, הובלת ופיזור מצע סוג א', ולאחר מ

מוד. א.א.ש.ט.ה.ו.,  אספקה, הובלה של האבן לאתר, בניית    98%שכבות של המצע ל  
הקירות באבן ובטון, כולל זיון ברזל ע"פ תכנית הקונסטרוקטור,  כולל שבירת פינות  
ואבני   קיר  ראש  אבני  פינה,  אבני  ליצירת  מקומי  וסיתות  הפוגות  להתאמת  האבן 

ס"מ, כיחול לבן    2ס"מ, בעומק    2-4קיר, פוגות שקועות ברוחב  משקוף, עיבוד ראש ה
מ"מ    50צינור ניקוז    -עם פיגמנט, מילוי חוזר והידוקו, ביצוע תפרים, ביצוע נקזים
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גס בקוטר    1.5כל   וכל    15מ"ר כשקצהו המוטמן עטוף ברשת מלאה בחצץ  מ"מ.  
 העבודות הנדרשות עפ"י התכניות והפרטים. 

ת הנדרשות לבניית הקיר כולל: עבודות עפר, בטון, זיון ברזל  מחיר כולל כל העבודו
ביסוס יסודות ואבן, ניקוז, תפרי התפשטות, ביסוס, מילוי וכד'. התשלום לכרכוב  
כלול במחיר הקיר, ללא ישולם תוספת לקיר בתנוחה מעגלית. כל הנאמר מתייחס  

 שני צידי הקיר הגלויים. 
 

 ירות תמך: התוויה וסימון לקירות, קירות גדר וק
 המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את: 

 הציר האורכי של הקיר התומך. נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות. 
על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת  

ם של כל חלקיו. על הקבלן לשמור על  הקיר בצורה שתאפשר אתור ובדיקה בטוחי
עליו   יהיה  ביצוע העבודה,  בזמן  בהן  פגיעה  של  ובמקרה  בקפדנות  נקודות הסימון 

דיחוי  ללא  הנ"ל,    -לשקמן  העבודה  עבור  בנפרד  ישולם  ואחריותו.לא  חשבונו  על 
הקירות   לבצוע  המתייחסות  היחידות  במחירי  ככלולה  תראה  עבורה  והתמורה 

 התומכים. 
 

 ! המזמיןראות הנ"ל תבוצענה כל העבודות לפי כל הוראות בנוסף להו
 

בתוך קירות הנציבים וקירות הכנפיים יורכבו ויבוטנו צינורות ניקוז מפי.וי.סי. אפור  

. מאחורי צינורות הניקוז יותקנו שקים עשויים מבד גאוטכני במשקל  110Øבקוטר  
מדורגים שקוטרם    ס"מ ובתוכם ימולאו אבני חצץ   30/30/30גרם/מ"ר במדות    200

ס"מ.חזית הנקז תבוצע לפי הפרט האדריכלי    5.0  -ס"מ, ואינו גדול מ  1.5  -אינו קטן מ
פרטים אדריכליים".המרחק בין צינורות הניקוז עפ''י הוראות    -בגליון "קירות תמך  

 קונסטרוקטור.  
 

 
 עבודות שונות  40.09

 הוראות כלליות  .א

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב .1
 

העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצויין במסמכי המכרז/חוזה,   (א)
בהעדר   -או לפי הנחיות היצרן אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח 

 הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן.
 

, אלא אם צויין אחרת.ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול  20-הבטון יהא ב  (ב)
 במחירי היחידות ולא ימדד/ישולם בנפרד.  

 

ס"מ, ו/או   10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות  (ג)
 ס"מ.  6מתחת לפני קרקע גננית )סופית( לפחות 

 

יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמצעות תבנית ריבועית מדוייקת או   (ד)

 לפי המידות הנדרשות, ופני הבטון יוחלקו.  –עגולה 
 

להלן   –יד, וכו' מסוג כלשהו -חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי (ה)
"עמודים"( לפלטה חיצונית,מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד  

 קיר, דופן, סלע וכו'.
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אופן העיגון הנדרש מצויין בפרט והינו מחייב,  ובאם לא צויין, יבוצע לפי   (ו)
לעיל.כל עלויות העיגון כלולות במחיר   1הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה 

ת כל עבודות החפירה / חציבה, בטון )אספקתו ושימתו( וזיון  היחידה, לרבו
 ביסודות כמצויין.  

 

 הוראות כלליות לגלוון וצביעה .2
 

כל רכיבי הגדרות, המעקים ומאחזי היד וכל החומרים שישמשו לביצועה   (א)
יהיו מפלדה ומגולוונים לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ  

 . 918מיקרון לפחות, וביצוע הגילוון יהא לפי ת"י  80חם, עובי ציפוי האבץ 
 

הגילוון יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה   (ב)
 אחרת בהכנת חלקי הגידור/המעקה. 

 

הקבלן ייתן בידי המפקח תעודת אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל   (ג)
עבודה  תלויה מטעמו לאיכות ה-הגילוון וכן תעודת אחריות בלתי

 (, ודרישות מכרז/חוזה זה. 918להתאמתה לדרישות התקן הישראלי )ת"י  

 

- רכיבי פלדה קטנים )ברגים, אומים, טבעות וכו'( יגולוונו בשיטה "טרמו (ד)
 דיפוזיונית". לא יאושר ציפוי "פאסיבציה". 

 

הכנת כל רכיבי הפלדה המגולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודי, הסרת   (ה)
רכיבים וחומרים זרים מפני הפלדה וחספוס פני הפלדה המגולוונת  כל 

באמצעות התזת חול ויישום שכבת חומר "קושר גלבון"  הכול לפי הנחיות  
 יצרן הצבע העליון.

 

התיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים    (ו)
שגילוונם נפגע, ניקוי יסודי להסרת כל חלקי  ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע  

 גלבון קר מסוג "זינגה" או ש"ע.  

 

לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר קושר בין הגילוון   (ז)
ולוונת לפי הנחיות יצרן הצבע  לצבע העליון ו/או להכין את הפלדה המג

 העליון, ו/או הכנת הפלדה המגולוונת לפי הנחיות יצרן הצבע.
 

הצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" בגוון מסדרת   (ח)

"RAL.כפי שיקבע המפקח ," 
 

כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי   (ט)
 או נוסף. היחידה ואינן לתשלום בנפרד ו/

 

 יד -גדרות, מעקים, מאחזי .ב
 

יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של  -הקבלן יסמן את תוואי הגדר/מעקה/מאחז .1
כל  פינה ו/או שבירה בגדר ביתד ברזל מסומנת בסרט  סימון צבעוני. על הקבלן  

 לקבל את אישור המפקח לתוואי לפני תחילת ביצוע. 
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אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים  הרכבת הגדר תבוצע ע"י מסגרים,  .2
אם נדרש כזה בכתב הכמויות. כל   -באתר, למעט ריתוך פס/צינור פלדה תחתון 

ינוקה  / ישוייף ויצבע בשתי    –ובתנאי שאושר מראש ובכתב  -ריתוך באתר 
 שכבות צבע גלוון קר באישור המפקח. 

 

 החפירה ו/או החציבה כלולים במחיר היחידה.  .3
 

 ס"מ.  2דות יוחלקו והפינה העליונה בכל היקף היסוד תהיה קטומה  פני היסו .4
 

 יציקת הבטון של היסודות תהיה ללא תבנית, אל דפנות הבור שנחפר/נחצב. .5
 

 ס"מ מתחת לשכבת החול/"גרעינית גן".   10פני היסודות יהיו לפחות   .6
 
 

 מדידה ותשלום של מתקני משחק .7
 

כוללים היחידה  הובלה  מחירי  אספקה  כהגדרתם, :  המתקנים  של  והתקנה 
כנדרש,   בטון  ביסודות  ומעוגנים  הסופי  במקומם  לשמוש  ומוכנים  מושלמים 

הכל כנדרש בתכניות ולפי הוראות היצרן, וכוללים    -ומחוברים למתקנים סביבם  
מוסמך   ממפקח/בודק  וכן  המקומית  מהרשות  אישורים/היתרים  וקבלת  טיפול 

 מטעם מכון התקנים. 
 מתקנים שלא אושרו. לא ישולם בגין 

 

 ספסל .ג
 יהיה  דגם כמצויין בכתב הכמויות או ש"ע. 

אם - כן, השלמת ריצוף סביב רגלי הספסל-העבודה כוללת אספקה ועיגון הספסל. כמו
באמצעות   יעוגנו  הספסלים  רגלי  המפקח.  להוראות  בהתאם  מרוצף,  בשביל  הספסל 

ברגים. הברגים,   2. לכל רגל יוברגו לפחות  1/2"-מוטות בעלי הברגה בקוטר שלא יפחת מ 
הר לפני  מתחת  יעוגנו  בזוגות,  או  ע"י  כבודדים  שייקבעו  במידות  בטון  ליסודות  צוף 

ס"מ. לאחר הידוק   20היצרן. אורך מינימלי לחלק המעוגן בבטון של מוט הברגה יהא  
 האומים יש לנסר את יתרת ההברגה ולמעוך את קצה ההברגה, למניעת פתיחת  האום.

המצב  והחזרת  קיים  מדרכות  אספלט  ו/או  משתלבות  ריצוף  פירוק  כולל:  המחיר 
 לאחר השלמת עיגון הספסלים.  לקדמותו 

 

 אשפתון .ד
לגוף  בשרשרת  קשור  מגולוון,  פנימי  פח  וכולל  ש"ע,  או  הכמויות  בכתב  כמצויין  דגם 

 האשפתון.  
העבודה כוללת אספקה ועיגון האשפתון, ביסוד בטון מזויין מתחת לפני ריצוף/אספלט 

אדמת  ב-ו/או  הבטון  היחיד20- גן.  במחיר  כלולה  ושימתו   אספקתו  אשר  ואינה ,  ה 
 למדידה בנפרד. 

 דגם האשפתון יאושר מראש. 
 

 גדר .ה
 נים ורשת פלדה מולחמת ומגולוונת לפי הפרט, כולל: וומצינורות מגול

 עיגון מתחת לכרכוב הקיר.  .1

 , קירות תמך ומעקות. 40.7צביעה כולל פריימר לקישור הגילוון, כמפורט בפרק   .2

אישור האדריכל, לפני המשך  שדות לפחות, לקבלת  2ביצוע קטע לדוגמא, באורך  .3
 העבודה. 
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 שביל אופניים  –עבודות פיתוח 

 המזמיןס"מ, בגמר מחוספס על פי הנחיית  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  40.10
 , מודגש בזאת כי:51בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי, פרק 

הקבלן יספק את האבנים ממפעל מאושר ליצור כדוגמת "אקרשטיין" או שווה ערך   .א
 שיאושר ע"י המפקח. 

המשטח לדוגמא )כמפורט במפרט הכללי( כלול במחיר היחידה גם אם יפורק מספר   .ב
 . מפקחפעמים עד לאישור הדוגמא הרצויה ע"י ה

 . מפקחס"מ בגוון שיידרש על ידי ה  6מחיר היחידה מתייחס לאבן משתלבת בעובי  .ג
ת הבאות , באותו  טרם ביצוע מקטעים של עבודות הריצוף, על הקבלן לבצע את הפעולו

 מקטע, שהן תנאי מקדים לביצוע עבודות הריצוף:

 מדידת מצב קיים על ידי מודד האתר.  .1

קרקעיות כולל מדידת מפלסי הצנרות והתאמתם  - בדיקת כל המערכות התת .2
 לתוכניות. עבודה זו תבוצע על ידי מודד האתר. 

 הצנרת. שטיפת צנרות ביוב/ניקוז, ביצוע צילומים ואישור בכתב על תקינות  .3

קבלה ואישור של כל בדיקות ההידוק כולל ביצוע בדיקות הידוק בסמוך למבנים   .4
 ומתקנים, כגון שוחות וקירות המבנה וליד העמודים. 

ביצוע ביקורת פיקוח עליון של כל היועצים והמתכננים הקשורים בתכנון ובייעוץ   .5
 בנושא המערכות והתשתית וקבלת אישורם בכתב לביצוע עבודות הריצוף.

, ניתן להתחיל  מהמפקחרק לאחר ביצוע כל האמור לעיל וקבלת אישור בכתב  .6
 בעבודות הריצוף. 

 

 -לפי מ"ר כולל את כל האמור לעיל, אספקת האבן, החול המיוצב    -  המדידה והתשלום
  אספקתו ופיזורו, בניית הריצוף והידוקו.

 

 אבני שפה מכול הסוגים המפורטים בכתב הכמויות 40.11
הבדל  וללא  הפרויקט  צורכי  פי  על  שונים  באורכים  יסופקו  זה  בפרויקט  השפה  אבני 

 במחירים בין האורכים השונים.

 ואבני הגן יבוצעו בכפוף למפרט הכללי במהדורתו האחרונה. כל אבני השפה  

 קבלן יודיע למפקח מראש על המפעל ממנו הוא מתכוון לספק את האבן הטרומית. ה

 האבן תסופק רק לאחר קבלת אישורו של המפקח. 

מדידה ותשלום: העבודה כוללת אספקה, הנחה ויציקת יסוד מבטון של אבני השפה  
 לפי מ"א אבן שפה מונחת ובהתאם לסוג האבן .  הטרומיות. העבודה תמדד 
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 עבודות גינון והשקייה  – 41פרק 
כל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי הבינמישרדי )"האוגדן  

מספור הסעיפים במפרט זה   הכחול"( ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו, אלא אם צוין כך במפורש.
 חופף בהכרח את מספור הסעיפים במפרט הכללי הבינמשרדי )"האוגדן הכחול"(.אינו  

 
 

 עבודות הכנה לגינון  41.01
 

 הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה  .א
הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה כוללת את ביצוע העבודות הבאות )לא בהכרח 

 שתילה/נטיעה כלשהן: בסדר הצגתם כאן(, אשר יבוצעו לפני עבודות סימון 

 ניקוי והסרת צמחיה  -

 חישוף -

 יישור גנני  -

 עיבוד במשתת  -

 שיפור הקרקע )זיבול ודישון(   -

 הקרקע  והצנעת הזבל/קומפוסט והדשנים עיבוד  -

 יישור סופי -

 הדברת עשבייה   -
 

 ניקוי והסרת צמחייה קיימת .1
יסלק  בשטחים בהם לא מיועדות להתבצע עבודות עפר כלשהן ואף לא "חישוף",  

הקבלן כל צמחייה קיימת וזאת ללא שינוי טופוגרפי של פני הקרקע. כל החומר  
 הצמחי ופסולת תפונה לאתר שפך מורשה. 

ככל שזו נדרשת לקראת ביצוע   - ניקוי כנ"ל יבוצע גם לפני מדידה טופוגרפית
 העבודות.        

 

 חישוף .2
צויין בכתב  יבוצע חישוף, בשכבה שעובייה כמ -מראש ובכתב -אם הורה המפקח

 הכמויות ו/או במקום אחר במסמכי מכרז/חוזה זה. 
  -לצורך שימוש בו כחומר חיפוי  -באם הורה המפקח על עירום חומר החישוף

 יבוצע העירום לפי הנחיות המפקח. 
יבוצע פינוי למקום שפך    -כולו או מקצתו –באם הורה המפקח על פינוי החומר 

 מותר. 
  

 יישור גנני  .3
לפני פיזור קומפוסט ודשנים והצנעתם.    -יישור פני שטחי הגינון  יישור גנני פירושו

ס"מ   -5+ עד 5יישור זה יבוצע לפי תוכניות הטופוגרפיה וברמת דיוק של 
 מהרומים הנדרשים.

 

 עיבוד במשתת  .4
 מראש ובכתב.  –פי הוראה מפורשת של המפקח -יבוצע אך ורק על

ס"מ לפחות, תוך שימוש בכלי   60העיבוד יבוצע בשני כיוונים )שתי וערב( ולעומק 
 ס"מ.   50בעל שיניים, במרווחים של  
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 "זיבול ודישון יסוד" -שיפור הקרקע )זיבול ודישון( .5

 . זבל חצרות רפת מפורר או קומפוסט מפוררבמכרז/חוזה זה פירושו   -זיבול .א

 (. ליטר /מ"ר  30מ"ק/דונם )=  30הכמות הנדרשת הינה  .ב

כמויותיהם ייקבעו לאחר קבלת המלצות וניתוח   -דשן זרחני ודשן אשלגני .ג
 תוצאות בדיקות הקרקע. 

לא התקבלו תוצאות ו/או המלצות מבדיקות הקרקע יינתנו הדשנים   .ד
 וכמויותיהם כדלקמן:

 ק"ג/דונם. 110, בכמות של  פוספט מועשר-סופר -דשן זרחני
 ק"ג'דונם.  80חנקת אשלגן, בכמות של  -דשן אשלגני

, לפי  2000, מרץ  801- וד בכל דרישות התקן הישראלינדרש כי הקומפוסט יעמ .ה
 ". שימוש לעבודות גינוןקטגוריה של " 

חל איסור להביא לאתר קומפוסט לפני קבלת האישור )שיינתן כאמור אך  
 פי תעודות הבדיקה הנ"ל(.  - ורק על

כן חל איסור להתחיל בפיזור הקומפוסט ו/או בהצנעתו לפני שהתקבל  -כמו
 כתב. אישורו של המפקח ב

 

 עיבוד הקרקע  והצנעת הזבל/קומפוסט והדשנים  .11

זבל/קומפוסט ודשני היסוד יפוזרו אך ורק על שטחי גינון בהיקף שיכול   .א
זבל/קומפוסט ודשנים שלא הוצנעו ביום    הקבלן להצניע ביום הפיזור,

כאילו לא ניתנו, יש לסלקם מפני הקרקע, להשלים קרקע לגבהים   -הפיזור 
 הנדרשים ולבצע מחדש. 

בשכבת הקרקע בעומק   -הצנעת החומרים תבוצע באופן אחיד, ותוך ערבוב .ב
 ס"מ.   40 -של כ

  לא תאושר !  -הצנעה בגירוף

לפני מועד השתילה    לפחות שבועיים תבוצעהצנעת הקומפוסט ודשן היסוד    .ג
והנטיעה. לפני שתילה/נטיעה יש להשקות את שטחי הגינון בהם הוצנעו זבל  

 ס"מ לפחות.  40ודשני יסוד, בכמות להרטבה מלאה של חתך הקרקע לעומק 
 

 יישור סופי .12
  –יישור סופי יבוצע בגירוף ותוך הקפדה למניעת גריפת קרקע ממקום למקום 

 ס"מ.  3-4 -מעבר ל
 - רמת הדיוק הנדרשת הינה

 ס"מ בשטחי מדשאה  -1+/1
 ס"מ בשטחי גינון  -2+/2

 

 הדברת עשבייה  .13

 בר ומועדי ההדברה ייקבע בידי המפקח.-אופן הדברת עשבי (א)

שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים )"סעידה"(, דורת  -בר רב-הדברת עשבי (ב)
יודברו במספר   - צובא )"קוצאב"(, ינבוט השדה, הגא מצוי ואחרים-ארם

 יישומים, לפי המלצות מדריכי ופרסומי משרד החקלאות.
 אם זו מיועדת ליישום.  -הגן-ההדברה תבוצע לפני יישום שכבת אדמת

בר, תבוצע ההשקייה  -הורה המפקח על מתן השקייה/יות להנבטת עשבי (ג)
אם אישר המפקח להתקין את מערכת   -במערכת השקייה זמנית, או קבועה  

כי הינה מתאימה    המפקחה בשלב עבודות זה ונבדק בידי ההשקייה הקבוע
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 להמטרה לצורך הנבטה.. 
 לפי הנחיות המפקח.   -במספר יישומים -ההדברה

 כל חומר הצמחים המודברים יסולק מן האתר למקום שפך מותר. 

לבצע את סעיף הדברת העשבים, הרי יהא   -אם אישר - מעת שאישר המפקח (ד)
הקבלן אחראי לניקיון מוחלט של שטחי הגינון לכל אורך תקופת הביצוע ועד  

 למסירה הסופית. אישור המסירה הסופית.    

        בר !-בשום אופן אין לבצע שתילה/נטיעה בשטחים משובשים בעשבי (ה)

הצצה, אלא אם כן  - עשבים מונעי -קוטלי חל איסור על הקבלן להשתמש ב (ו)
קיבל את אישור המפקח מראש ובכתב, תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון  

הבר, גודלם  -המומלץ ע"י יצרן החומר למטרה הספציפית )טיפוס עשבי
  והמועד(.

הצצה מסוג כלשהוא  -עשבים מונע - בכל מקום בו ביצע הקבלן יישום קוטל

 (.  AS MADEהמטופלים בתכניות העדות )  יצוין הדבר בסימון השטחים 

על הקבלן לקבל אישור המפקח מראש ובכתב לכל קוטלי העשבים למיניהם,   (ז)
 תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המומלץ ע"י יצרן החומר. 

 
 

 עבודות שתילה ונטיעה  41.02
 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה  .א

 

הקבלן אחראי לתאום ולקבלת המפקח לביצוע שלבי העבודה והמעבר משלב   .1
חל איסור על     -. ללא אישור בכתב לכל שלב כל שלב ירשם ביומן העבודה   -לשלב

 הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא. 
 

 - שלבי העבודה .2
 

על הקבלן להגיש למזמין תכנית עבודה לביצוע עבודות גינון והשקיה ולקבל   (א)
 תכנית זו. את אישורו ל

התכנית תבטיח את ביצוע העבודה במועד המוקדם ביותר האפשרי, בהיקף   (ב)
המלא ובלוחות הזמנים המחייבים ובאופן בו תושלם העבודה במלואה  

 במועד המסירה המתוכנן. 
 

מסירת טבלת מקורות להזמנה ואספקת כל סוגי הצמחים לפרויקט )ראה   (ג)
 להלן(. 

  

 ניקוי השטח ו/או חישוף.  (ד)
 

גן" ו/או לשכבת הקרקע בה תבוצע  -ביצוע כל העבודות הקשורות לאדמת (ה)
 שתילה ונטיעה. 

 

הגן" ובדיקת  -ביצוע צנרת השקייה שאמורה להיטמן מתחת לשכבת "אדמת (ו)
 תקינותה. 

 

אישור והמפקח לסוג הדשנים, הקומפוסט, ואופני הדברת העשבים   (ז)
 לפני הבאתם לאתר וביצוע עבודות הכשרת קרקע.  -והחומרים
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 גמר כל פעולות הכשרת הקרקע קרקע.  (ח)

 

לפני כיסוי מערכת    -בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות (ט)
 ההשקיה והשרוולים. 

 

 טרם הכיסוי!   -עדכון תוכניות ההשקייה לפי הביצוע  (י)

 

 אישור דוגמאות הצמחים וטיבם. (יא)

 

 סימון כל הנטיעות וגושי הצמחייה ואישור תקינות הסימון.  (יב)
 

 

 : בזאת כימובהר  .3

נטיעה/שתילה ללא אישור הצמחייה ע"י המפקח במשתלה ו/או בשטח    (א)
 תיראה  כאילו לא נעשתה כלל.

 

 ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע  השלב הבא.  (ב)
 
 

 שריון והזמנת הצמחים  .ב
 

ימי עבודה ממועד מתן    14הקבלן מתחייב להזמין  את כלל כמות הצמחים, תוך  .1
מנת להבטיח כמות, גודל ואיכות חומר שתילה כפי  -וזאת על   ת העבודה,צו התחל 

 שנדרש בתוכניות.  

מועדי הנטיעה ייקבעו בידי המפקח, אך האחריות לאספקת שתילים הינה על   .2
 הקבלן בלבד.  

- התקשרותו של הקבלן עם משתלה/ספק/בעל מטע וכו', הגם שנעשתה כנדרש על 
ינה פוטרת אותו מחובתו לספק את  פי כל הוראות מסמכי המכרז/ חוזה, א

 הצמחים כנדרש.

רשימת המשתלות המגדלות יימסרו למפקח לאישור, לפני חתימת הסכמי   .3
 גידולו/או אספקת הצמחים. 

 

לאחר אישור מקור השתילים על הקבלן להציג דוגמאות כל מיני/זני הצמחים, על   .4
לכל    מידותיהם השונות, ולקבל אישור בכתב מהמפקח לתקינותם והתאמתם

 דרישות המכרז/חוזה.  

ההזמנה תבוצע בהתאם ללוח הזמנים בתאום מנהל הפרויקט ויתכן כי יידרש   .5
 פיצול אספקת הצמחים לפי שלבי הביצוע. 

לא תתקבל טענה מעין: "אין להשיג במשתלות", אלא אם תלווה בתכתובת   .6
יצויין  מסודרת ואמינה בין הקבלן לכל המשתלות היצרניות. בתכתובת זו  

במפורש מועד אספקה אפשרי וגודל צפוי של צמחים, שריבויים יוזמן ייעודית  
 לפרוייקט. 

במידה ואישר המפקח, בכתב, החלפת צמח באחר, יקבע המפקח , צמחים    .7
 חליפיים, לרבות מידותיהם.  

 לכל שינוי בתוכניות הצמחייה נדרש אישור המפקח ואישור מאדריכל הנוף בכתב.  .8

ו בתקן סטנדרטים לשתילי נוי במהדורה האחרונה בהוצאת  כל הצמחים יעמד .9
 משרד החקלאות ותואמים באופן מלא את הסיווג "מעולה".  –שה"מ 
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 טיב השתילים והתאמתם לדרישות .ג

ההגדרה "שתילים" הנה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים   .1
 במכרז/מכרז/חוזה זה.  

בי צמחים, מאילו המצויינות ב"תקן  צויינו במפרט מיוחד זה דרישות שונות לג .2
 תהא עדיפות להוראות מפרט מיוחד זה.  -צמחי נוי " עדכני של מש' החקלאות

שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/מכרז/חוזה זה   .3
 יוחלפו בידי הקבלן.  

סווג אקסמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת   .4
 לו, מראהו ורמת התפתחותו.גוד

 

הכוללת את שם המשתלה, שם הסוג, המין והזן    יסומן בתווית זיהוי  כל עץ ועץ .5
 בעברית של העץ, ציון בשתיל מורכב יצויין גם שם הכנה. 

חודש לפחות    12התווית וכיתובה חייבים להיות תקינים וקריאים לתקופה של 
 ממועד המסירה הראשונה. על הקבלן לתקן/להחליף תוויות בלתי תקינות.  

 . תבוצע בחוט פלסטיק מתכלה על ענף צדדי בלבדקשירת  התווית לעץ 
 

יד  : העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים, תמסדר הנטיעה .6
 מהגדול לקטן. 

 

הינם   -שתילי צמחים אשר שורשיהם שלהם מפותלים סביב דפנות המיכל .7
 ! שתילים פסולים

 

 - שתילי עצים לגבי  .8

למעט עטיפת   -מובהר בזאת כי עצים וצמחים מגידול במיכל גידול כלשהו (א)
כגון מיכלי פלסטיק, שקיות   -יוטה  מתכלה הקשורה בחוטים מתכלים

מתכלה אחר, בו הצמחים  - פוליאתילן, שקי פלריג  ו/או כל מיכל בלתי
יינטעו באתר ללא מיכל הגידול ומיכל הגידול יסולק     -מסופקים מהמשתלה

    לחלוטין!
יראה בהם   -היה ויתגלו עצים וצמחים הנטועים באדמה במיכל הגידול

 המפקח שתילים פסולים. 
מובהר בזאת כי ההוראות בדבר סילוק מלא של כל עטיפת שתיל שאינה  

גוברות על הוראות כלשהן   –יוטה מתכלה קשורה בחוטים מתכלים 
 רט זה! שניתנו/יינתנו בידי משתלה כלשהי, אם הינן סותרות הוראות מפ

 לא תותר עקירה, פינוי מיכל הגידול ושתילה מחדש!  

עצים מהאדמה אשר גוש השורשים שלהם עטוף ביוטה מתכלה ורשת  עצים  (ב)
הקבלן יחתוך ויסלק בעת הנטיעה את   -מתכת מתכלה ) שאינה מגולוונת(  

המחצית התחתונה של  סל הרשת כך שלא יישארו קצוות חדים העלולים  
חתכים אורכיים   8הליך גידולם, כמו כן יש לבצע  לפגוע בשורשי העץ בת

 בפיזור סימטרי, בהיקף העטיפה. 

עצים מגידול באדמה המיועדים להעתקה חייבים לעבור תקופת השתרשות   (ג)
 במשתלה. -מחודשת במיכל הגידול

 יום.  60תקופת המינימום הנדרשת להשתרשות המחודשת הינה 
למרץ ועד    15 -שבין ה לצורך תקופת ההשתרשות המחודשת תחושב התקופה 

 סוף ספטמבר בלבד. 
 . המפקחו בסוף תקופה זו ייבדקו העצים שוב במשתלה בנוכחות השתלן 
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הערה המתארת את התאמת שתילי עצים למכלול הדרישות חובה שתירשם  
 ביומן העבודה! 

 
 

 מידות מיכלי הצמחים  .ד
  

המיכל  כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח   .1
 ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל. 

 מנפחו של מיכל הגידול. 90%הגידול של הצמחים ימלא לפחות  מצע .2

של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/מכרז/חוזה זה מבוססים על  המידות  .3
הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות   

 ועל נפחי המיכלים. 

"גודל   ים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות השתיל .4
, כמצויין בחוברת הסטנדרטים, יהיו תואמים את נפח המיכל כפי שצוין  מס'....."

כמפורט בדרישות   -בכתב הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות לצמחים 
 ף .כל הדרישות ימולאו במצור -היחודיות לסעיפי כתב הכמויות

לא יתקבלו כינויי  מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.   4המצוינים בסעיף  הנפחים .5
 הגודל של המשתלה!

 

 אישור דוגמאות צמחייה  .ה

על הקבלן לספק דוגמאות, על חשבונו, לאישור המפקח לכל סוגי, מיני וזני   .1
 הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או מהאדמה.

ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המפקח יישארו   10עד   כל הצמחים במיכלים בגודל .2
 למשמרת ליד משרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן. 

ליטר ומעלה יישתלו לאחר אישורם וסימונם  כצמחי    25צמחים במיכלים מגודל   
 דוגמא מאושרים. 

אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי   .3
 ם לנדרש.  הצמחי

הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשים,  שכל הקבלן אחראי 
אשר אושרו בסיור המשתלות, לפי מסמכי המכרז/המכרז/חוזה ולפי הוראות  

 המפקח. 
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 נוהל הזמנת והבטחת הצמחים למכרז/מכרז/חוזה זה  . ו

 
 טבלת מקורות להזמנה ואספקת צמחים לפרויקט 

 
שם 

הצמח  
בעברית

שם   -
 -בוטני

 

גודל 
מיכל/כינוי  

הגודל 
)"סטנדרט"

/) 
גידול 

 באדמה 

שם 
המשתל 

 ה
 הספק/

איש  
 קשר

המשתל 
 ה
 ספק/

כתוב
ת 

טלפון  
 נייד  
 פקס
דוא"

 ל

תארי 
 ך

הזמנ 
 ה

 מועד
אספק

 ה
 מובטח

 כמות
משוריינ 

 ת
לפרויק

 ט

 חתימה 
 וחותמת
המשתל 

 ה
 הספק/

 

 
        

 

 
        

 

בחתימתם את נכונות תוכן הטבלה וכן שניתנת  נציג המשתלה/הספק מאשרים  •
הסכמתם מראש לביקורי המפקח לבדיקת הצמחים שהוזמנו. הביקור יתואם שבוע  

 ימים מראש לפחות. 
 

 הערות לטבלה:
 

על הקבלן להגיש למפקח את הטבלה בצירוף צילום רשימת הצמחים   .1
 למכרז/מכרז/חוזה זה.

 ריך. הטבלה תהיה חתומה ע"י הקבלן כולל חותמת ותא .2
 

 הטבלה החתומה )בידי המשתלה/הספק והקבלן( תחתם "לביצוע" בידי המפקח.  .3

 

 עלות המים  .ז

הקבלן ישא בתשלום עבור כל צריכת המים מקבלת צו תחילת העבודה ועד לגמר   .1
 .  תקופת התחזוקה ללא תשלום ומסירה סופית של שטחי הגינון/הנטיעות

 פי חשבונות שיועברו לו מדי קבלת החשבון ע"י המפקח.  - התשלום יהיה על .2

לצורך מדידת כמויות המים, על הקבלן להתקין על חשבונו, לפני ביצוע העבודות,   .3
 מוני מים שלו.  

אם מונה המים המותקן לא משמש את הגינון בלבד, יתקין הקבלן מונה מים   .4
 נפרד למדידת צריכת המים. 

 

 רות נטיעה/שתילה חפירה/חציבה בו .ח

 בורות נטיעה/שתילה יחפרו/יחצבו לעומק הדרוש כמפורט לעיל.   .1

שאינו מתאים לשמש כקרקע בתערובת   -כי  נחפר/נחצב חומר, מסוג כלשהוהיה  .2
 אזי יפונה החומר למקום שפך מותר.   -מילוי הבורות

 להלן מידות בור לנטיעה/שתילה:  .3

 ס"מ.  X 150 X 150 130       -מיכלמכל מין וגודל וללא תלות בגודל/נפח ה -עצים 

  X 100 X 100 100 -צמחים אקסמפלרים )ציקס, זמיה, תמר רובליני ודומיהם
 ס"מ.
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 ס"מ.  X 80 X 80 80                                   -ליטר 30-40צמחים ממיכל ממיכל 

 ס"מ.  X 60 X 60 60                                 -ליטר  29-8צמחים ממיכל 

 ס"מ.  X 40 X 40 40                                            -ליטר  3  -7צמחים ממיכל 

 ס"מ.  X 30X 30 30                                   -ליטר  או קטן יותר  1צמחים ממיכל 
 

הקבלן על כך למפקח ויקבל   ידווח  -היה ונחשפה תשתית סלע בתחתית הבורות .4
לפני המשך העבודות   -הנחיותיו באשר לדרישה לריסוק התשתית הסלעית 

 בבורות הנטיעה/שתילה. 
הטיפול הנדרש הינו דרישה לריסוק התשתית, באמצעות שן  

 על פני כל שטח תחתית הבור.   -ס"מ לפחות 30הידראולית/פניאומטית, לעומק 
  

 מילוי תחתית בורות נטיעה לעצים .ט
מחפירת/חציבת הבור   -תחתית בורות נטיעה לעצים תמולא בחומר חפור/נחצב מפורר

 מ' מפני קרקע סופיים מתוכננים.  1.00עד לגובה   -עצמו
 

 הכנת תערובת מילוי בוורות נטיעה/שתילה  .י
 התערובת תכיל: 

הגן  -גן(. נדרש אישור אדמת- גן )או קרקע אחרת מאושרת לשימוש כאדמת-אדמת
 כדוגמת האישורים הנדרשים לאדמת הגן לשטחי הגינון.  -לתערובת המילוי 

 מנפח התערובת  10%בשיעור  -קומפוסט
ליטר נפח תערובת    10גרם לכל  2חודשים, בשיעור  6-8- תמס ל-דשן מבוקר -דשנים

 המילוי.      
 החומרים יעורבו היטב ובאופן אחיד 

 

 הכנת קרקע לשטחי נטיעה ללא שתילת צמחי כיסוי/שיחים .יא
בשטחים בהם לא בוצעו עבודות עפר ונדרשת נטיעת עצים )בודדים/מקבצים( תבוצע  

 : הכשרת הקרקע כדלקמן

 מ"ר, כשהעץ המיועד במרכז השטח.    6-7לכל עץ יוכשר שטח של  .1

 ההכשרה כוללת סילוק צמחייה קיימת ויישור השטח.  .2

 כמצויין לעיל.  -חפירת/חציבת הבור לעץ .3

 כל עץ הינו יחידה אחת. -יחידות הכשרת קרקע לעץ  - המדידה .4
 

 שינויים בכמויות ע"י המזמין ) בשלב הביצוע (  .יב
מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג הצמחים, סוג  

 העצים, קוטר גזע וכמויות. 
 

 הדברת עשבים ברירנית  .יג

בר ברירנית  -בר מקומיים נדרשת הדברת עשבי-בשטחי שתילת תערובות צמחי .1
 )סלקטיבית(. 

 המפקח יורה לקבלן אילו צמחים יש להדביר ואילו יושארו.

כיסוח ו/או עקירה   -אופן ההדברה יהיה כפוף לאישור המפקח ויכול שיהיה ידני .2
 הכל לפי הנחיות המפקח.   -בכלי מתאים או ריסוס בקוטל מגע

 נביטה מכל סוג שהוא.-יסור מוחלט להשתמש במונעיחל א
 

 מניעת שתילה בקרבת עצים  .יד
 מ', כשהעץ במרכזו של העיגול.  1.20אין לבצע שתילה בתחום עיגול בקוטר 
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 תימוך עצים . טו

 ( סמוכות מעץ.  3על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו( בשלוש ) .1

  -הסמוכה תהיה מעץ חזק, בחתך אחיד לכל אורכה, שלא יפחת מקושר או רוחב  .2
 ס"מ.   7

הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל החלק שיבוא במגע עם הקרקע   .3
רבולינאום, מאושר  ס"מ מעל הקרקע, יהיו טבולים בחומר כדוגמת ק 10+ 

 לשימוש גוני. 

לא יותר להשתמש באתר אחד שימוש בסמוכות בעלות חתך שונה. כל הסמוכות   .4
 תהיינה מאותו סוג. 

ס"מ   30ס"מ ובמרחק של   50יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של  .5
 משני צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ.  

 .  מטר 2.00קרקעי יהא בגובה -החלק העל  .6

 ס"מ.  2.0הקשירה בסרט  "שמשונית" בהיר ברוחב  .7

 התמיכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד.  .8
 

 עצים  מורכבים .טז
 

 עצים מורכבים יאושרו אך ורק באם מתקיימים כל התנאים הבאים, במצורף: .1
 

 נראה בבירור איחוי מושלם בין הכנה לרוכב, בכל היקף מקום ההרכבה.  (א)

 תופעת "בקבוק ישר" או "בקבוק הפוך". לא נראית כל  (ב)

בתווית המשתלה המגדלת )לא המשתלה או ספק    -כל עץ ועץ בנפרד–יסומן  (ג)
 הצמחים(. 

יצויין באם הינה זריע   הכנה . לגבי הכנהושם  הזן המורכבבתווית יצויין שם 
 או ריבוי וגטאטיבי. 

 הושאר רוכב אחד בלבד על הכנה.  (ד)

ס"מ, למעט עצים ממין/זן בכות בהם גובה   40 – 20ובה ההרכב יהיה בין   (ה)
 מטר.   3.00  – 2.20ההרכבה יהיה בין 

 גובה מקום ההרכבה יהיה אחיד בכל העצים ממין/זן אחד. (ו)

 ס"מ מעל מקום ההרכבה.   10-15קוטר הגזע יימדד  (ז)

  שנבדקו ואושרו בידי המפקח לא לפניעצי נוי מורכבים שסויידו/הולבנו   (ח)
 יאושרו כלל. 

לצורך בדיקת עצים שמקום הרכבתם גבוה )עצים בכותיים(, לקראת   (ט)
 קבלן סולם תקין. האישורם, יספק 

 

כל ההוראות הנ"ל מצטרפות לכלל הוראות מסמכי המכרז/חוזה ואינן מבטלות   .2
 כל הוראה/דרישה שצויינה במסמכים הנ"ל. 

 

 מסירה למזמין, תחזוקה ואחריות .יז
 

במקום שלא צוין אחרת תבוצע מסירת העבודה למזמין ואחריות   -הוראה כללית  .1
 במפרט הכללי.      41על פי פרק 

 

 מסירה ראשונה למזמין   .2
בגמר כל העבודות תיערך מסירה ראשונה של האתר למזמין ותחל תקופת  

 האחזקה.  
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 אישור למסירה ראשונה יהא בכתב בלבד.  
אך ורק לאחר שנוכח שהעבודות במלואן  מועד המסירה ייקבע בידי המפקח, 

 פי כל דרישות מסמכי המכרז/ חוזה. - הושלמו באופן תקין ועל
בר,  -במועד המסירה תהיינה כל העבודות מושלמות, שטח הגן מיושר ונקי מעשבי

 והצמחים במצב צמיחה תקין ואופייני למין/זן ולמועד המסירה. 
 

במידה והגן לא התקבל ע"י המזמין, העירייה  והמפקח בגין חוסר במרכיב  
התאמה לדרישות המכרז/התוכנית/המפרט, ימשיך הקבלן לתחזק  - מסוים, או אי

ללא תשלום את כל עבודות הגינון וההשקייה, עד למועד נוסף, מאוחר יותר,  
 שייקבע המפקח.  

 

 תחזוקה על חשבון הקבלן  .3
רה הראשונה )אישור כתוב בלבד(, יתחזק הקבלן את כל  החל ממועד אישור המסי

אחזקה" במפרט הבינמשרדי ובהמשך פרק זה   41.5שטחי הגינון כמפורט ב"פרק 
יום(  על חשבונו. תקופת התחזוקה בתשלום תחל   90חודשים ) 3למשך תקופה של 

 חודשים אלו.  3בתום 
 

 מסירה סופית למזמין ולעירייה  .4

יום, יימסרו שטחי הגינון   90תשלום( בת בגמר תקופת התחזוקה )ללא  (א)
 סופית למזמין. 

אם מצב שטחי הגינון לא ישביע את רצון נציגי המזמין, יתקן הקבלן את   (ב)
 הדרוש תיקון. 

והיה ויתברר כי הערות ו/או ליקויים אשר צוינו לתיקון בפרוטוקול   (ג)
המסירה הראשונה, או לאחריה, )תקופת התחזוקה על חשבון הקבלן (, לא  

המסירה הסופית למועד מאוחר יותר והקבלן יהא חייב   תידחה  –ו בוצע
 להמשיך בכל עבודות התחזוקה עד למסירה הסופית. 

עמידה בהתחייבות זו תחשב כהפרה של תנאי יסודי במכרז/חוזה ע"י  –אי  (ד)
 הקבלן. 

ימים ממועד כתיבת הערה   7שתילת מילואים של צמחים ועצים תבוצע תוך   (ה)
 המפקח.  על כך ביומן העבודה ע"י

בכל מקרה לא תבוצע שתילת מילואים של צמחים ועצים בתקופה של   (ו)
  .  יום( לפני תאריך המסירה הסופית  14שבועיים ) 

- אם נדרשת החלפת צמחים יהא המפקח רשאי לקבוע את מועדי הביצוע על (ז)
 דעתו הבלעדי.-פי שיקול

 משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן.  (ח)
 

 )"בדק"( אחריות  .5
בנושא אחריות/בדק הרי במכרז/חוזה   41בניגוד לאמור במפרט הבינשרדי פרק 

  24זה תהא  תקופת   האחריות/בדק, לכל העבודות מכל סוג שהוא שביצע הקבלן, 
חודשים )שנתיים אחת( מיום אישור    המסירה הראשונה. ניתנה ו/או נדרשה  

 תקופה להשלמות ו/או תיקונים   
יזוז קדימה, בהתאמה, המועד ממנו תחושב תקופת  בביצוע העבודות 

האחריות/הבדקהקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות ולהתפתחותם התקינה  
 לתקופת של שנתיים מיום המסירה הראשונה.  

מיידית   -על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים
  -קורם ואופן שתילתם  קליטתם. טיב השתילים שיוחלפו, מ- במועד בו אותרה אי

 כנדרש במסמכי החוזה. 
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שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים או  
 מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים. -בלתי

האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות ההכנה, לרבות יישור ראשוני וסופי של פני  
עשבים ומערכת ההשקייה אשר בוצעו במסגרת  שטחי הגינון, הדברת ה

 המכרז/חוזה.  
 אחריות הקבלן לתקופה של שנתיים חלה גם על כל שתילת/נטיעת מילואים.

 

 מסירה סופית  .6
בגמר תקופת התחזוקה יימסר השטח סופית לרשות. אם מצב הגן לא ישביע רצון  

ימשיך הקבלן  הרשות, יתקן הקבלן את הדרוש. במשך הזמן הדרוש לתיקון 
 לתחזק את כל העבודות על חשבונו וללא תמורה. 

 

 מונה המים  .7
אם מונה המים שיותקן/קיים לא ישמש הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו  

בראש מערכת למדידת   -מסוג ובאופן שיאושר מראש בידי המפקח -מונה מים
 צריכת המים. 

 

משתלבות/ריצוף אריחים מאבן טבעית  מניעת/קטילת עשבים בריצוף של אבנים   .8
 ו/או מלאכותית 

במשך תקופת התחזוקה, לפי הוראת המפקח, ירסס הקבלן בחומר קוטל עשבים  
נביטה את השטחים המרוצפים באבנים משתלבות, אשר בוצעו  -ו/או מונה

במסגרת מכרז/חוזה זה, עד להדברה מלאה. הריסוס יבוצע בחומר שיאושר ע"י  
 המזמין .

 חי הריצוף כלולה במחירי העבודות ואינה למדידה ותשלום נפרד. אחזקת שט
 

 :  המדידה .9
יום( והתמורה   30יחידת המדידה לתשלום עבור "אחזקה בתשלום" הינה חודש )

פי מכרז/חוזה זה, לרבות  - הינה עבור אחזקת כל העבודות שביצע הקבלן על
  3קופת טיפוח ועיצוב הצמחיה כנדרש.תקופת האחזקה נמדדת ממועד סיום ת

תשלום", החלים על הקבלן ותמורתם כלולה במחירי  -חודשי "אחזקה ללא
 היחידות. 

 
 עבודות השקייה  41.03

הבינמשרדי   הכללי  המפרט  הוראות  לכל  כהשלמה  מצטרפות  להלן  שיצויינו  ההוראות  כל 
 )"האוגדן הכחול"( ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צויין כך במפורש 

 

 תיאור .א

 יסוד כללי  .1
פרק זה מתייחס לעבודות השקיה. הקבלן מתבקש לעיין היטב במפרט. לא  

תתקבלנה טענות ודרישות כלשהן כתוצאה מאי התאמה בין המפרט הבינמשרדי  
 למפרט זה. 

יום מקבלת צו עבודה לוח זמנים לביצוע העבודה   24על הקבלן להגיש תוך 
 שיאושר ע"י המפקח. 

 

 חוקים ותקנות .2
 יתבצעו עפ"י כל דין, לרבות לחוקים ולתקנות הבאים: עבודות הקבלן 

 וכן תקנות העתיקות.   1978חוק העתיקות תשל"ח 
 . 1956  –חוק הגנת הצומח, תשט"ז 

 חוק שמירת הניקיון. 
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 . 1967 –תקנות הגנת הצומח )"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז 
 . 1949 –חוק למניעת שריפות בשדות  

 . -1977הוראות בתווית אריזה(, תשל"זתקנות הגנת הצומח )קיום  
 .-1987תקנות בריאות העם )איסור קיום מתקן דישון במערכת מים( התשמ"ז

 תקנות בדבר בטיחות וגהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות. 
 חוק למניעת מפגעים ותקנותיו. 

 חוק גנים לאומיים ושמירת טבע.
 פקודת היערות. 

 

 מתקנים קיימים בשטח  .3
קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד  -ך למתקנים עיליים או תת עבודה בסמו

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות   – תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדומה 
הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות  

 הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים. 
על פני השטח לפני תחילת העבודה.    קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו-מערכות תת 

קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח.  -אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת
אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של  

קרקעיים תוך כדי ביצוע  -הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת
 העבודה. 

קרקעי, יודיע על כך מייד  -, במהלך העבודה במתקן תתנתקל הקבלן, באקראי
למפקח ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן  

 הטיפול בו. 
 

 מדידות וסימון .4
עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את  

 המקום המיועד לעץ לפי התוכניות. 
בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל  לפני חפירת 

בור. כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח. כמו כן יסמן הקבלן  
 בשטח את רשת ההשקיה. 

 

 בטיחות ורישוי .5
כל עבודות הגינון וההשקיה המוזכרות במפרט זה יבוצעו ע"פ החוקים, התקנות  

א זה. עבודות עם חומרים כימיים, חומרי הדברה,  וכללי הבטיחות הקשורים לנוש
יבוצעו על ידי אנשים מורשים עפ"י חוק לביצוע   –חומרי חיטוי קרקע ודשנים  

עבודות בחומרים כאלה. השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה  
ולשימוש בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן ע"פ כל כללי  

תווית החומר ובהמלצות היצרן ו/או היבואן )ראה סעיף  הזהירות המופיעים ה
 לעיל(.  41.1.4

 

 הגדרת אבני דרך לאחריות ולתחזוקה  .6
 בהתאם להנחיות מזמין העבודה. 

 

 חסכון במים  .7
ואושרה ע"י    מזמיןהשטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י ה 

המפקח, בשעות המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום  
ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל  

החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות  
 בדבר.
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כניות ההפעלה ו/או   עפ"י  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תו 
  הוראות  

 קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים. להמפקח, יקוזז  
 

 ( AS –MADEהכנת תוכנית עדות )  .8
עם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית  

 )עיריה( על הקבלן  

( בשיטת מדידה  AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )
 דיגיטלית. המדידה  

 תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה. 
ידה גם על גבי דיסקטים בפורמט  בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המד

DXF  .)או מדיה ופורמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח( 
מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי  

 פוטוגרמטרי של בזק וחברת חשמל.  
 ישראל חדשה.   –כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 

וחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים  המפה המצבית תתייחס לכל ר
 מחוצה לה, אשר קיבלו טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח. 

המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי  
הצינורות, עומק הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום  ראש  

מים, תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל  ההשקיה, פירוט ומיקום מקור 
 כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי פיקוד, ציוד אלחוט. 

עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים  
 שונים בהתאמה למפת ההשקיה. 

רון  יום לפני הגשת חשבון אח 14על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ 
תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות    שלמזמיןמבעוד מועד כך 

 הקבלן להציג לפיקוח תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית. 
לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה  

 במחירי היחידה לביצוע עבודות הגינון וההשקיה. 
 

 חיבור למקור המים  .9
הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור  

 המים.  
תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח  

 כלשהן באתר.  
תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יירשם  

 ט לאחזקת הרשות .   על שם הקבלן עד למסירת הפרוייק
חיבור המים, יבוצע ע"י אגף המים והביוב של הרשות המקומית, עד מד המים  

 כולל.  
כל האגרות והתשלומים לרשות המקומית בגין אישור ו/או חיבור המים יהיו על  
חשבון המזמין וישולמו לקבלן עם הצגת החשבוניות ששולמו לרשות המקומית  

 רווח קבלני.  10%בתוספת 
ביזרים שיותקנו ע"י הקבלן אחרי מונה המים ישולמו בהתאם לכתב  כל הא

 הכמויות בנפרד 
למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן  

 עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית. 
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 הכנה למערכת השקיה  .ב

 פריסת צנרת השקיה  .1
קרקעית וההכנות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה,  -התתפריסת מערכת ההשקיה  

 )דהיינו לאחר ניקוי, הדברה והכנת קרקע( . 
 

 יישור סופי .2
לעיל.    41.2.8יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקייה כמתואר בסעיף  

 כל עבודות הקרקע   יבוצעו בקרקע יבשה או לחה מעט. 
ית, כך שיובטח ניקוז תקין.  על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתוכנ

ס"מ. ליד שבילים   5העבודה תתבצע בכלים מכניים וידניים. הדיוק הנדרש הוא 
ס"מ מתחת למפלס השביל, אם לא נדרש אחרת   2-4גובה פני הקרקע יהיה 

 בתוכניות או במפרט המיוחד.
ס"מ   2בשטחים אבניים המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על  

 ישור העדין. יש להקפיד על יישור לצידי קירות וליד עצים ואבנים. לפני הי 

ס"מ סמוך למועד השתילה. יישור עדין   2לדשאים בלבד: יישור עדין לדיוק של  
יעשה ע"י ארגז מיישר, או מגרפות. במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד  

במיוחד על שלב זה. בכל המקרים של מדשאה הגובלת בשביל יש להקפיד על כך  
ס"מ מתחת לשביל כדי שגובה   5-8 -שגובה פני הקרקע בצמוד לשביל יהיה כ

 ל, אלא אם צויין אחרת באחד ממסמכי המכרז. הדשא הסופי יהיה בגובה השבי
 

 מערכות השקיה  .ג

 כללי  .1

פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי, המורכבות   (א)
.  4מצינורות    פלדה, פוליאתילן, או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על " 

המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר או למתקני הגן השונים  
 ברזי גן ושתייה, מזרקות וכו'. כגון: 

במפרט   58יותקנו כמפורט בפרק  4צנרת פלדה או/ו צנרת בקטרים מעל "
 הבינמשרדי. 

ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות   (ב)
נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן ו/או פי.וי.סי.לצורך זה נחשבת  

ספקת המים המיועדת לשטחי  המערכת החל מנקודות החיבור לרשת א
הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית  

 הגן. 
במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות  

המעודכנות של  משרד הבריאות והן גוברות במקרה של סתירה או חוסר  
מחירי  התאמה עם ההנחיות בפרק זה. לא תשולם תוספת עקב כך ל

 היחידה. 

כל אבזרי ההשקיה והצינורות  יהיו  אבזרי ההשקיה חדשים , תקינים   (ג)
ומאושרים עפ"י  כל  תקן ישראלי , אמריקאי ו/או ארופאי. מוצרים שאין  

 להם מעמד כזה, יהיו על פי דרישות המפקח.  
אם חלפה שנה מגמר התכנון ועד לביצוע יש לקבל מהמפקח אישור   

 ביצוע.מחודש לתכנון לפני ה

לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים    (ד)
ולחץ בספיקה המקסימלית הדרושה להשקיית השטח. על כל סטייה  

מהלחץ המצוין בתכנית, יש להודיע למפקח. התחלת הביצוע תהיה רק  
לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המפקח )או מסמך( המאשר  

 תחילת ביצוע. 
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צוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת  בי (ה)
אישור המפקח על כל שלב שבוצע בסיום העבודה יש להגיש למזמין  

חתומה ע"י מודד מאושרת ע"י     AS-MADEהעבודה תוכנית עדות 
 המפקח וכן עדכון לוחות ההפעלה. עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף בנפרד. 

כתב הכמויות  כוללים במחירם את כל אביזרי   כל הפריטים במפרט  וב (ו)
החיבור  הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם   

 להנחיות במפרט ובתוכניות.
 

 מדידה וסימון למערכת ההשקיה  .2

מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל   (א)
 גבהים. 

בשטח במידה ואין נקודות  להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע  (ב)
 קבע  הקואורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.

הממטירים , מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי    (ג)
 יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת סיד. 

על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למפקח. המשך הביצוע רק לאחר  
 ר השינוי על ידי המפקח.אישו

 

 חפירה והנחת שרוולים  .3

 הכנות לחפירה  ( א)
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של  

מטרדים ומערכות תשתית תת קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים,  
סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים  

עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על    והמפקח להתחלת החפירה.
תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות  

 והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות. 
 

 חפירה ועומקי חפירה  ( ב)
 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

 נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית. בכל מקום בו עלול להיגרם  

 עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן   (1)
 עומק חפירה בס"מ     קוטר הצינור 

 50       מ"מ ולמעלה  75
      40        מ"מ   63-40
 30       מ"מ ומטה   32-25

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על  
 צנרת

 שרוול, או חיפוי בחול, לאחר תיאום עם מפקח.פלסטית ע"י 

צינורות   רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות. (2)
המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו  

לצד זה.   היה והונחו הצינורות זה על גבי זה יש לוודא שהצינור  
העוברים ליד עצים   התחתון הוא בעל הקוטר הגדול יותר. צינורות 

מטר   2קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי   החפירה כ 
 לפחות מהעץ.

 

 שרוולים למעבר צנרת  ( ג)
בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי  

ס"מ. בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה,   60התכנית עד לעומק  
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קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת  כביש או קיר, שאין בהם מעבר 
שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי  
אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה  

כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המפקח. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל  
רוול יהיה מחומר קשיח  וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.ש

העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית . בתוך השרוולים יותקן חוט  
מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות   8משיכה מניילון בעובי 

והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו  
 קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המפקח. 

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם   20באדמה יבלטו   שרוולים המוטמנים
מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם  

ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע .  
 את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה. 

לנסר את האספלט  במקומות בהם קיים שביל מרוצף, או מאספלט יש 
 ,לפרק את הריצוף, לחפור, להכניס את השרוול ולהחזיר המצב לקדמותו. 

 

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי   ( ד)
. שרוול החוצה כביש  המזמיןעומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות 

ס"מ  לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא   100יונח בעומק של 
חרת בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים , מפרצי חניה וכדו' יונחו  נקבע א

 ס"מ .  40בעומק של  
בפריסת צנרת ללא הטמנה )קירות, מדרונות, מעברי מים(   יש לפרוס  

  3ס"מ כל   30מ"מ, לעומק   6בקוטר  Uהצנרת ולקבע בעזרת ברזלי  
והשרוול יעוגן  מטר.אם  יידרש ע"י המפקח תושחל הצנרת בתוך שרוול  

 כנ"ל. 
 

 צנרת ומחברים  .4
צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים  

יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. 
  

יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש  
 ת גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.למנוע חשיפת טבעו

המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת  
קבועה. הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה  ברגים מגולוונים ובעלי טבעת  

 נירוסטה. 
כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי   

 עץ(. שן ו/או תחילת נ
 

 פריסת הצנרת וחיבורה  .5

 הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.  (א)

 צנרת פוליאתילן תונח ללא מתיחה.  (ב)

במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה   (ג)
ס"מ.   10תרופד בשכבת אדמת מילוי קלה ללא אבנים או בחול בעובי 

 הצינור יונח ללא מגע עם עצמים אלו. 

במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פולאתילן  יש להשתמש באביזר   (ד)

  24אלא בתום לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן  פלסטי מתאים.
 שעות מרגע פרישתו. או עד שהצינור יצור לעצמו את צורתו הסופית. 
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צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך   (ה)
מטר מהשרוול לכל   0.5 - השרוולים. המחבר  הקרוב לשרוול יורכב כ

 ברגים. 4מ"מ יחוזקו עם   50הפחות. מחברים מעל צינור  

 ק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד. תיקון צנרת יתבצע ר (ו)

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה   (ז)
ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך   ע"י מפתחות  מתאימים. החור בצינור

שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם כוסית( קוטר הקידוח צריך להיות קטן  
 מ"מ מקוטר הרוכב.  2 -בכ

 קוטר הקידוח                 כב הרו
 מ"מ  16                   מ"מ  40
 מ"מ  18                 מ"מ  50
 מ"מ  20                 מ"מ  63

 יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.  (ח)

 יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.  (ט)

אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד   (י)
מטר   2על הקוטר הגדול יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 

 מאביזר היציאה. 

 קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.  (יא)

 מ"מ ובאורך עפ"י התוכנית.  25לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר   (יב)

 שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק. הממטירים יורכבו על  (יג)

 אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.  (יד)

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון   (טו)
 והפרט. הכל  יבוצע לפי התוכניות ו/או באישור המפקח באתר.

 

 עדותכיסוי ראשוני, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ותוכנית  .6

לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( טרם   (א)
כיסוי הצנרת בקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את  

 אורכי הצינורות לפי קטרים לספור את האביזרים. 
.חומר זה ישמש לצורך  ל המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצועע

ת תוכנת שרטוט )כגון: אוטוקאד בגרסתו  הכנת "תוכניות עדות" באמצעו
המעודכנת(  ע"ג תוכניות התנוחה של הפרוייקט, או כפי שיורה המזמין  

 העתקות של כל תוכנית.  2מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט) מדיה מגנטית( + 
 . הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון

את סופי  יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר מכן לשטוף  (ב)
השלוחות לממטירים, לפי סדר על ידיפתיחה וסגירה של שלוחה אחר  

 שלוחה. 

לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים   (ג)
מטר   1וחדים. בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 

מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים,  באדמה המכילה אבנים  
ס"מ    10ם קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי ועצמי

 בהתאם להנחיות המפקח. 

לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך   (ד)
 שעות. במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.  24  העמידה בלחץ יהיה

צנרת ההשקיה תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי   (ה)
 . כיסוי סופי , לפניראשוני
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 כיסוי סופי .7
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי  

ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים או בחול. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד  
שיתקבלו פני שטח ישרים. במידה  ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה, יסלק הקבלן  

 ואבנים , על חשבונו למקום פינוי מאושר.את עודפי חפירה  
 

 טפטוף  .8

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת   (א)
נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני  

 לטפטוף. 

כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת   (ב)
בתה, הצנעתה, יתדות ייצוב מברזל מגולוון  תעלות, פריסת הצנרת, הרכ 

הכל בהתאם לנדרש. אין להדק    – Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך  3בקוטר 
 מטר.   2את היתדות יתר על המידה.   היתדות יותקנו כל  

אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגלי   (ג)
ית ובמרווחים המצוינים  מ"מ בספיקת טפטפת לפי תכנ 16מווסת בקוטר 

 בתוכנית/כתב כמויות.

יש לשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף   (ד)
לקו המחלק ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל  

 הטפטפות פועלות כנדרש. 

לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול   (ה)
 ס"מ לפחות. 30בקוטר 

האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה  
 חצץ כחומר מנקז על הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ. 

יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל,   – לעצים ( ו)
,  טפטפות לעץ 14טבעות מצינור טפטוף שיכללו   2מסביב לכל עץ יש לפרוס 

  3  -ס"מ. הטבעת הפנימית תיוצב ב 30הטבעת תקיף את הגזע במרחק 
טבעות כולל הקשר   2יתדות. אורך  5-חיצונית תיוצב בה יתדות, הטבעת 

מחברי פלסאון או ש"ע.  ביצוע הטבעות   3. יש לקחת בחשבון מ' 6  –ביניהן 
 .  המזמיןיהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י  

 ראש בקרה )ראש מערכת(, הוספת אביזרים  .9

התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים   (א)
מגופים וארגז הגנה. מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת  

התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל  
 על כך את אישור המפקח לפני הביצוע. 

אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה,   (ב)
כל האביזרים יהיו אחידים באתר  הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה. 

 ם יהיו עשויים מברונזה או פליז. ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, המגופי

רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום   (ג)
שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים    בראש המערכת  

 בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן. 

 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם ייקבעו על פי פרט בתכנון.  (ד)

ת מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד  היציאו (ה)

 מאונכים לקרקע.  C.V.P -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ  רקורד

 יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד. (ו)
הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב  

 ההשקיה. 
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החדש והוספת האביזרים בראש מערכת קיים    יש לצלם את ראש המערכת (ז)
 בדוא"ל למשרד התיכנון.  ולהעביר

   

 על קרקעי –ארון הגנה  .10

ובתקן עמידות       IP – 65הארון יהיה מפוליאסטר משוריין ברמת אטימות  (א)

0660 .VDE    הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש
 מכסה למנעול.   הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול +

ס"מ מעל פני השטח, כך   20הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  (ב)
 שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון . 

 הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.  (ג)

ממפתחות ימסרו    2המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם,   (ד)
לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום  למפקח ואחד   יישאר אצל הקבלן עד  

 כל העבודות. 

יש להרכיב חבק הגנה על ארון ההגנה וארון המחשב עם מנעול בהתאם   (ה)
 להנחיית העירייה. 

יש להכניס תכנית השקיה בתוך תיק פלסטיק מחובר לארון ההגנה,   ( ו)
 בהתאם להנחיות רכז השקיה בעירייה. 

 

 השקיה / מיםביצוע רשת תקשורת למחשוב ובקרת מערכת  .11

 כללי  ( א)

ההנחיות מתייחסות רק לביצוע רשת תקשורת לבקרת מים, תת   (1)
קרקעית קווית ואלחוטית. שום אופן לא לחשמל רשת, תקשורת  
טלפונים או כל תקשורת אחרת. לצורך זה נחשבת המערכת החל  

מנקודות החיבור לבקרים האזוריים או למרכז המנהל ועד 
 ואו מדים אחרים נותני חיווים.להתחברות למוני המים או המגופים 

כל האביזרים, השרוולים הכבלים וכו' יהיו חדשים, תקינים ועומדים   (2)
בתקנים או פרטים כפי שיצוין במפרט. למוצרים שאין מעמד כזה,  

 יהיה צורך באישור מפקח לפני השימוש בהם.

מפקח אישור על כל מהלפני תחילת העבודה בשטח יש לקבל  (3)
כניות )חתימה על כל מסמך(. על גבי  המסמכים ובכלל זה התו

 התוכניות תופיע חותמת שמאשרת כי התוכנית לביצוע. 

לפני הביצוע יערך תאום בשטח עם הקבלן והמפקח בתחום צנרת   (4)
המים, חשמל, וכל תשתית אחרת הנוגעת בתחום העבודה וזאת  

באחריות הקבלן. בסוף מהלך התאום ידאג הקבלן לקבל פרוטוקול  
מיקום אספקת חשמל, וכו' כשכל הגורמים הנוגעים   ומפות עם סימון

 בדבר חתומים עליהם. תנאי זה הוא חד משמעי ליציאה לביצוע. 
 

 מדידה וסימון לרשת תקשורת למחשוב ובקרת מערכת השקיה / מים  ( ב)

 יבוצע במידת הצורך יחד עם סימון הצנרת.  (1)

יש למדוד ולסמן את תוואי רשת התקשורת, מיקום שוחות בקרה   (2)
 ועמדות בקרים אזורים. 

סימון תוואי שרוולים, מיקום, שוחות, עמדות, בקרים וכו' יאושרו   (3)
 בשטח ע"י המפקח, ויבוצעו בהתאם

מפקח. המשך הביצוע  לעל כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע  (4)
 בכתב. המפקחע"י 
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 כללי יסוד  ( ג)

מ', ללא שוחת   100שרוול תקשורת בקו ישר לא יעלה אורכו על   (1)
 ביקורת. 

 מעלות ומעלה יש להניח שוחת ביקורת.   45בכל הסתעפות, פנייה של   (2)

במעבר כביש יש להניח שוחת ביקורת משני צידי הכביש. במידה ויש   (3)
אי תנועה במרכז הכביש תונח גם  בו שוחת ביקורת. ביציאת כבל  

וחת מעבר, שתקשר בין שרוול תקשורת בקרקע  ממבנה, יש להתקין ש 
 למבנה. 

 

 חפירה ( ד)

אלה אם כן יינתנו הוראות   ס"מ 60עומק החפירה יהיה לפחות  (1)
מיוחדות ומפורטות בנושא זה   בכתב. במקומות בהם אין אפשרות  

לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש הגן על שרוול פלסטי ע"י שרוול  
 .המפקחמתכת, או חיפוי בחול ובמרצפות, לאחר תיאום עם 

 רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של השרוולים. (2)

המתעל שביל, כביש או קיר, שאין בהם    בכל מקום בו חוצה הצינור (3)
מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול מחומר קשיח  

אשר בתוכו יעבור שרוול פלסטי  ולהחזיר את המצב לקדמותו, ע"פ  
 תוכנית מקורית ולקבל לכך  אישור מהמפקח. 

שרוול במעבר כביש יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר   (4)
(, כפול מקוטר הצינור  שיעבור בו. שרוולים  שיהיה )מינימום

ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם  80המוטמנים באדמה יבלטו 
מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים ולסמן  

בשטח ביתדות סימון של מודדים התקועות בשביל. כמו כן יסומן  
 בולט. השרוול בצבע על אבן שפה. מכסה שוחת הביקורת יסומן בצבע 

 

 צינור מתעל ומחברים  ( ה)
צינור מתעל פוליאתילן יהיה עפ"י תקן בזק ובקוטר על פי הנדרש בתוכנית.  

בכל מקרה של צורך בחיבור צינור פוליאתילן יתבצע הדבר ע"י מחבר בעל  
טבעת אטימה קבועה בלבד. בכל מקרה יש לשאוף לביצוע ללא חיבורים,  

 כך שלא יהיה צורך במחבר בין שוחה לשוחה. 
 

 אופן פריסת שרוולי תקשורת ( ו)

 הנחת השרוולים תיעשה ביום החפירה.  (1)

 שרוולי פוליאתילן יונחו ללא מתיחה.  (2)

התעלה תהיה נקייה מאבנים או עצמים חדים ובמידת הצורך ועפ"י   (3)
 ס"מ.  10החלטת המפקח תרופד בחול בעובי  

יש להניח שרוולי פוליאתילן כך שלא יווצרו זוויות חדות שיגרמו   (4)
 ל"שבירת" הצינור. 

שרוולים שיונחו באותה תעלה, יונחו לפי סדר, אחד ליד השני או   (5)
 ותר. תחתון עבר, ועליו עליון הדק י

שרוולים זהים בקוטרם המונחים באותה תעלה יסומנו ע"י סרט   (6)
סימון בשלב הביצוע וע"י חבק עם שילוט אינטגרלי עם כיתוב  

 מתאים.בכל צומת שוחה כניסה לפרט, בצורתם הסופית. 

או מתכת יהיו   C..V.Pשרוולי פוליאתילן שיעברו בצינורות תקשורת  (7)
 שלמים ללא מחבר בתוך המתעל. 
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מ"מ.    6שרוול יונח בתעלה כשבתוכו מושחל מראש חוט משיכה   (8)
מ"מ נוסף    6במקביל למשיכת הכבלים יש למשוך חוט משיכה 

 עתידית. 

שרוול + כבל יונח באותה תעלה של קווי המים במקומות שבהם  (9)
 התוואי זהה.

סרט סימון ועליו כיתוב "תקשורת" יונח מעל שכבת כיסוי ראשונית   (10)
 "מ בקרקע(.ס  40 -)בעומק של כ 

בפריסת שרוול תקשורת ללא הטמנה )מדרונות( יש לקבע לקרקע   (11)

ס"מ. במידה ויותקן   25מ"מ נעוץ לעומק  6בקוטר  Uבעזרת ברזל 
במעביר מים או קירות יעוגן לקיר או לתקרת המעביר בעזרת אומגה  

 ברגים בקוטר מתאים. 2 -ממתכת מגולוונת ו
 

 כיסוי ובדיקת רציפות בכבלי תקשורת ( ז)

יקת רציפות בכבלי תקשורת תתבצע לכל קטע לפני תחילת כיסוי.  בד (1)
 בכל מקרה לא יוחל    בכיסוי לפני אישור רציפות לכל קטע.

לאחר גמר בדיקת רציפות, ואישור מהמפקח לגובה השרוולים בתעלה   (2)
וסימון קצוות   השרוולים, יתבצע כיסוי ראשוני עם אדמה מקומית  

חילופין עפ"י שיקול המפקח עם  נקייה מאבנים וחפצים חדים או ל
 חול נקי מיובא. 

 ס"מ לפחות. 30כיסוי שכבה ראשונית יהיה בעובי שכבה של  (3)

כיסוי סופי יעשה באדמה מקומית עד לגובה מפלס סופי ויתרת  (4)
 החומר תפונה ע"י הקבלן, למקום פינוי מאושר ע"י המזמין. 

 ס"מ(.  30 -הידוק תעלה יתבצע בשלבים )כל שכבה כ (5)
 

 תקשורת כבלי  ( ח)

ממ"ר או   1.5גידים או יותר בעובי  2עם   Y..Y.Nכבל יהיה מסוג  (1)
 כמופיע בתוכניות. 

 הכבל יהיה בעל תו תקן ישראלי.  (2)

 הכבל המושחל יהיה רפוי ולא מתוח.  (3)

כבל התקשורת יהיה רציף וללא חיבורים בין שוחה לשוחה, בין עמדת   (4)
 בין שוחה למד מים/ראש מערכת.  בקר אזורי לשוחה,

בל בשוחות יעשה עם מחבר אפוקסי בהתאם לקוטר הכבל.  חיבור הכ (5)
בצורה הבאה: על הכבלים היוצאים ממנו יחובר חבק   כל מחבר יסומן

עם שלט אינטגרלי שעליו ירשמו  פרטים המורים את כיוונו ושייכותו  
של הכבל, הכל יותאם למצוין בתוכניות הוראות מפורטות על כך  

 יתקבלו בזמן הביצוע מהמפקח.

בקצותיהם כך שלא   V.T.Rשרוולי תקשורת בשוחות יאטמו ע"י  (6)
 תתאפשר כניסת מכרסמים וחומר זר. 

 מ' מכל כיוון.  2הכבל הנכנס לשוחה יהיה עם עודף של לפחות  (7)

חיבור חשמלי לבקרים עבודות החשמל לחבור הבקר חייבת להיעשות   (8)
 על ידי חשמלאי מוסמך. 

וכניות, הביצוע עם  לפני ביצוע העבודה של החשמלאי לאשר את הת 
תוואי החפירה.  העבודה תעשה לפי מפרט כללי למתקני חשמל פרק  

בהוצאת משרד הביטחון ומפרט כללי לעבודות חשמל בכבישים   0.8
( ותקבל אישור של המחלקה  82)פרק  1990בהוצאת מע"צ ינואר 

לאחזקת חשמל במחוז, לאחר קבלת האישור יוכל הקבלן לבצע את  
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יום העבודה ולפני חיבור החשמל תעבור העבודה  העבודה.   לאחר ס
בדיקה של בודק מוסמך, רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת הבודק  

 יחובר המתקן ללוח חשמל. 
 

 מערכת הבקרה  .12

 כללי  ( א)
המערכת תהיה כזו שיודעת לבצע קריאת מוני מים והפעלת מגופים שונים  

)רשת, השקייה וכו'( במקביל ותוך יכולת ניהול ממרכז מנהל  
 במידת הנדרש.  בקרת פריצהאחד.המערכת תבצע 

המערכת תהיה עם אופציה לניהול ממרכז מנהל אחד ותשלוט על בקרים  
 לכל שיטה ולשילוב בניהם(. בשטח בקו או באלחוט )חייבת להיות אופציה  

 עמדת הגנה לבקר שטח  ( ב)
 עמדת הגנה לבקר שטח תהיה עשויה מפוליאסטר משוריין ברמת  

מותקן בקופסה או על   VDE. 0660ובתקן עמידות     IP   – 65אטימות  
מסגרת יציקה ו/או סוקל כולל ידית נעילה עם מנעול ולוח עבודה מעץ או  

 פיברגלס. 
היצרן )יצרן מערכת הבקרה( ובאישור   גודל העמדה בהתאם להנחיות

 . המפקח

 יחידות קריאה/הפעלה  ( ג)
יחידות קריאה/הפעלה יותקנו בתוך מארז אטום למים הכל על פי הוראות  

 היצרן וע"י מתקין מורשה בלבד.

 הזנת חשמל למחשבים  ועמדות הגנה ( ד)

-Vמחשבים שאחראים על אזור שלם יוזנו ממתח חשמל קבוע 

AC220סופק נקודת חשמל .בתוך עמדת ההגנה תV-AC220   ע"י
המזמין.במידה ולא ניתן לספק חשמל ממתח קבוע יש לבצע חיבור ע"י  

 אמפר.  V8/12כולל שני מצברים W  10עמוד תאורה או פנל סולרי    
)עמוד תאורה( חצי אוטומטי   -מפסק פחת בארון חשמל  : צורת החיבור

 אמפר.  10
אמפר. החיבורים יהיו מוגנים   6חצי אוטומטי   –מפסק פחת בארון מחשב 

 בנוסף יש להתקין מצבר מטען למכשיר קשר.  C.Iע"י קופסת חיבורים 

 עמידה בתקנים  ( ה)
התקשרות האלחוטית על כל מרכיבה תעמוד בתקן משרד התקשורת  

כמו כן יהיה לה אישור סוג של משרד   F.C.Cותהיה בעלת תקן 
 התקשורת. 

 נה מורשית התק ( ו)
התקשורת האלחוטית במקומות שתידרש תותקן על פי הוראות היצרן  

 . וע"י מתקין מורשה מטעמו

 ניצול קיבולת המחשב בתכנון ( ז)
מקיבולת המחשב/בקר בהתייחס   80% -בכל מקרה לא תנוצל יותר מ 

 לכמות ההפעלות, כניסות, תוכניות וכו'. 

 אישור עבודות חשמל  ( ח)
תתבצע בדיקה של בודק מוסמך והאישור יוצג   בסיום כל מערכות  החשמל  

 למפקח. 
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   עבודות כבישים - 51פרק 
  במהדורתם   סלילה   לעבודות   כללי  מפרט  51  פרק  הכללי  המפרט  לפי  וימדדו  יבוצעו  העבודות  כל

 . העדכנית

 בהתבסס ,  ”CivilCAD“או    "Civil3D"  או"  עידן "  בתוכנת  ויבוצעו  יוכנו  הקרקע  מאזן  של  התוכניות  כל
בפרק    .הקבלן  חשבון  ועל  האתר  מודד  ידי-על  שנערכה  ממוחשבת  מדידה  על הנחיות  )ראה 

 המוקדמות(.

 עבודות הכנה ופרוק 51.01
 צמחיה הדברת לצורכי ריסוס .א

  ידי - על  מאושר,  צמחיה/עשבים  קוטל  בחומר  ריסוס  ידי-על  תעשה  הצמחייה  הדברת
  בשטח  רק  בכל  יבוצע  הריסוס.  הסביבה  לאיכות  והמשרד   החקלאות  משרד

  המפקח  ידי -על   בכתב  מאושרת  השטח  לריסוס  תכנית  הגשת  לאחר  ורק  הכבישים
-על  יבוצע  הריסוס .  המפקח  אישור  ללא  יבוצע  אשר  ריסוס  בגין   ישולם  לא.  בשטח

(  החקלאות  משרד )  הצומח  להגנת  השירותים  מטעם  הדברה   רשיון  בעל   קבלן   ידי
  מטעם   משנה  קבלן  ישמש  ואשר  ישראל  נתיבי  חברת  עבור  ל"כנ  עבודות  המבצע
  החומר  את  ולהתאים  שבאתר  הצמחייה  את  להגדיר  ל" הנ  המשנה  קבלן  על.  הקבלן
  תחילת  לפני   למפקח   להציג  הקבלן   על .  צמחיה  לאותה  המתאים  הקוטל   הכימי 

  סוג,  למכשור(  החקלאות  משרד   מטעם)  הצומח  להגנת  השירותים  אישור,  ההדברה
 .מאחריותו  הקבלן  את  משחרר  לא  ל" כנ  משנה  קבלן  ידי- על  הביצוע.  וכמותו  הריסוס

 .  הידוקה  ולפני יישורה לאחר, החפירה לאחר השתית פני   על יבוצע הריסוס 

  בסוג  תלויה  להשקיה  הכוללת  הכמות.  מים  השקיית  תחל,  הריסוס  לאחר  מיד
  כמות   לא  וכן  ר"למ   ליטר  29  מאשר  יותר  אחת  בפעם  השקיה   תותר  לא.  הקוטלים

 . לפחות  שעות 6 להמתין  יש לשנייה אחת השקיה בין . יתר  רטיבות תגרור אשר

  מגמר   לפחות   שעות   24  לאחר  יתבצע  שרוססו   בקטעים  התחתונה  המצע   שכבת   הידוק 
 . האחרונה ההשקיה 

 .      צמחיה/עשבים בקוטל שרוסס שטח  של ר"מ  לפי באתר  תימדד  צמחיה הדברת

 חישוף עבודות .ב

 צמחיה   והורדת  פסולת ניקוי,  חישוף

בפרק    הכללי  שבמפרט   51.03.01  סעיף  פי-על  נהתתבצע   העבודות ובכפוף לאמור 
 . מאושר למקום תסולק החישוף פסולתהמוקדמות במפרט הטכני המיוחד.  

  העמסתניפוי  ,  חישוף  כולל  התשלום.  העבודה מחושבת כמחיר קומפלט  :המדידה
 תשלומי אגרות וכל עלות אחרת הכרוכה.   ופריקה מאושר  לאתר הובלה,  החומר
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 צמחיה  עקירת .ג

המיוחד.    נהתתבצע   העבודות הטכני  במפרט  המוקדמות  בפרק  לאמור  בכפוף 
  החלטת  פי- על  או/ ו  תכניות   פי-על  וחישוף  לעקירה  המיועדת  הפולשנית  הצמחיה 
  על  יעקרו   אשר  ושיחים  לעצים   מתייחסת   רשיון   לקבלת  ובכפוף  בשטח   המפקח 

צמחיה  השטח   וניכוי  מחישוף  כחלק  מהשטח  ויפונו  שרשיהם   שיטה,  מעצים, 
  ויחושב   נדרש  לכל עומק   יבוצע  החישוף.  אחרת  פולשנית  צמחיה  כל  או/ו,  מכחילה

בכל מקרה שניתן יהיה למיין ולנפות את החומר המיועד לסילוק    .אחד  כקומפלט
יבצע זאת הקבלן. כמות החומר המיועדת לסילוק כפסולת מהאתר תחושב ותימדד  

 טיפול בפסולת.  00.07עפ"י הרשום במפרט הכללי פרק מוקדמות סעיף 

 
 בוגרים  עצים העתקת .ד

  פי -על  הנדרשים  ותהבטיח  כללי  על  לשמור  יש והעתקתם העצים  העברת   ביצוע   בעת
 . חוק

'  מ 2 ברוחב בור להעתקה העצים  מיועדים בו במקום מועד מבעוד להכין יש .1
 '.  מ 1.5  ועומק

  העץ שלד  על לשמור יש.  מקצוע איש ההנחיות לפי  יתבצע העברה לפני  גיזום .2
  ענפונים מעט להשאיר מומלץ , ושנייה  ראשונה והתפצלות  ראשי גזע כולל

 .נוספים

  עם תתבצע העבודה, העתקתו לפני  ימים לשבעה שלושה בין ייגזם העץ .3
 .קרעים ללא חלקים יהיו  החתכים,מושחזים משורים

  ולהלבין "  ביילטון "  או"  נקטק"  מסוג   עצים   במשחת  הפצעים  את   למרוח  יש
 .שלאחריו  ביום  או  יום  באותו  תעשה  ההלבנה.  בלובן  והזרועות  הגזע  את  היטב

 ההעתקה  לשם  נדרש ציוד .4

(  בגר) יותר  גדול מחפר או, חפירה כף עם ערך  שווה או JCB טרקטור (א)
 . יותר  גדולים  עצים העתקת לצורך

 . ומשקלו העץ  גודל   לפי  מתאים הרמה  כושר בעלת מנוף משאית (ב)

 . חלופיים הרמה ורצועות  ושרשראות משורים (ג)

 . השורשים גוש  חפירת .5

 .  שורשיו נחתכו בו ביום יועבר העץ (א)
  בעצים)  קוטר  מטר   וחצי  מאחד  פחות  לא  תהיה   השורשים  גוש  חפירת
  גוש   על  ולשמור  להקפיד  יש(,  יותר  גדול  גוש  קוטר  וידרש  יתכן  גדולים

 . וגדול שלם שורשים

  אותם  לקרוע  אין  אופן  ובשום  משור  בעזרת  עקשנים  שורשים  לחתוך  יש
 .  בניצב וחפירה קצרות חיתוך מהלומות ידי- על  אלא משיכה ידי-על

  יש .  העץ  של  השורשים  למערכת  בהתאם'  מ   2-  1.5  בין  החפירה  עומק
 . יפול  לבל  העץ  את לתמוך

 

 . העץ  והרמת  הנפה לצורך  קשירה .6

  מ"ס 15 ברוחב , סינטטי מבד הנפה רצועת עם העץ את לקשור יש (א)
  תעשה העץ והרמת   קשירה.  העץ  של משקלו את לשאת  היכול  ובחוזק

 .  רבה בזהירות
  למנוע   בכדי  צמיג  או   מזרן  כגון  וגמיש   רך  חומר  להניח  יש  לגזע   הרצועה   בין

.    מאוזן  יהיה  בה  בנקודה  העץ  את  לקשור  יש.  העץ  קליפת  וקריעת  חיכוך
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  על  להקפיד.  ולרכוש  לגוף  נזק  למנוע  בכדי  מהמקום  אנשים  להרחיק
  להשתמש  אין  אופן   בשום.  וקרע  בלאי  סימני  ללא  תקינות  רצועות

 . מתכת בשרשראות
 

 העץ  הרמת .7

  השורשים מיקום את  לזהות יש, בטוח באופן שנקשר לאחר יורם העץ (א)
  מחייב זה שלב.מסור בעזרת אותם לחתוך בקרקע  נאחזים שעדיין 
 . העבודה  בביצוע וסבלנות  זהירות

  ועוטפים בזהירות העץ את מרימים  השורשים  חיתוך עבודת תום עם (ב)
 . רטוב יוטה  בבד  השורשים  גוש את וקושרים

 

 העץ  שתילת .8

  הגוש  מגודל יותר  גדול  יהיה הבור, שנקבע במקום שתילה בור  לחפור יש (א)
 השורשים  בית  כל את ויכיל

 .  0.1% בפוליקור  השורשים גוש את מרססים (ב)

 . הבור  תוך אל אותו ומורדים בזהירות העץ  את מרימים (ג)

 . מחציתו עד במים הבור  את למלא (ד)

  יושאר העץ של השורש צוואר. קומפוסט+ באדמה הבור  את למלא (ה)
  השורש צוואר,הנחתה השקיית   לאחר. הקרקע  מפני גבוה ומעט חשוף
 . העתקתו לפני שהיה  כפי. הקרקע פני בגובה יהיה 

 

 ודשן  קומפוסט .9

  החפורה  המקומית באדמה  קומפוסט ולערבב  לשפוך יש הבור במילוי (א)
  להוסיף יש כן-כמו.  801  מספר ישראלי תקן תו בעל יהיה הקומפוסט

  12 השחרור משך, ערך  שווה או"  מולטיקוט"  מסוג מבוקר בשחרור דשן
 . העליונים  מ"ס 40-50 בגובה יוצנעו והדשן   הקומפוסט. חודשיים

  ליטר 50  בינוני  עץ,ליטר 100 גדול עץ, העץ גודל לפי להוסיף יש קומפוסט (ב)
 . ליטר 25 קטן ועץ

  בעץ , גרם 350 לספק יש גדול  בעץ ,  חודשיים  12 ל  מבוקר בשחרור דשן (ג)
 .  גרם 150  קטן ובעץ  גרם 250  בינוני

 . הכיסוי  לפני באדמה היטב והקומפוסט הדשנים את  לערבב יש (ד)
 

 . טפטוף מערכת ופריסת הנחתה השקיית .ה

  באזור מים מקור ואין  במידה,לפחות  צול 2 בקוטר מים למקור ידאג  הקבלן .1
 . מים מיכלית הקבלן  יספק, ההעתקה

  בגובה הגזע בהיקף  גומה ליצור יש, השורשים גוש וכיסוי  הקרקע פיזור לאחר .2
  שכל בכדי מים צינור  בעזרת הנחתה  השקיית  לבצע יש,  מ"ס 20-30 של

  יש. השורשים בית כל את תכסה ואדמה יצא האדמה רגבי בין הכלוא האוויר
 .המחרת ביום הפעולה על לחזור

  הגוש  כל  את תכסה  שהצנרת  כך  לעץ  מסביב  טפטוף  צנרת  לפרוס  יש העבודות  בתום
 . בשוליו  המקומית  הקרקע  עם הגוש  נפגש בו החלק  ואת  המועתק

 . מווסתות נעץ בטפטפות או אינטגראליות טפטפות בעל  בצינור להשתמש  ניתן
 .הקיץ בחודשי ליום מים ליטר  200 לעץ  לספק  יש, הראשוני בשלב

 . יותר קטן   שורשים גוש בהוצאת להסתפק ניתן  קטנים לעצים* 
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 בפסולת טיפול עבודות . ו

בפרק המוקדמות במפרט הטכני המיוחד,   על הקבלן לסלק מאתר  בכפוף לאמור 
העבודות כל עודפי חפירה ופסולת הנמצאים באתר ו/או הכרוכים בעבודתו. לצורך  
סעיף זה יוגדרו כפסולת: עודפי חפירה/חציבה שאין בהם שימוש באתר ולא הוגדרו  

כל חומר שהובא  - כמתאימים על נספח הסביבה,  לשימוש באתר,  פי  ונפסל  לאתר 
פי הוראות המפקח כפסולת  -תוצרי פירוק ו/או ההריסות למיניהם, אשר נקבע על 

אחר   חומר  ו/או  אשפה,  ו/או  בניין  פסולת  ו/או  הריסות  ו/או  לכלוך  כל  לסילוק, 
 שימצא קבור בתחום הפרויקט.

 
ר  מנת להקטין את כמויות סילוק הפסולת וככל שתנאי האת-בזאת כי על  מובהר

  והפרדה  מיון,  לעיבוד  לפעולפי הוראת המפקח ערוך  -הקבלן על   יהיהיאפשרו זאת  
  כלל  את  להוציא  הקבלן   באחריות .    כלשהי  פסולת  הכוללים  החפירה  חומרי  כל  של

  כולל,  פסולת  של  וניפוי  גריסא  ניפוץ  מיון  מערך  הקמת לצורך  וההיתרים  האישורים
 . בניין פסולת

 
  לחלוקה  והאומדן,  באתר  שתמצא  הפסולת  מויותכ"כ  סה   אומדן  כי  בזאת  מובהר
  כחומר  ושימוש  ניפוי  גריסה,  לניפוץ  המיועדת  וכמות  לסילוק   המיועדת   לכמות
  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן.  המזמין  את   מחייבת  ואינה  בלבד  הערכה  הן,   מילוי

 . בלבד היחידה  מחירי  הגדרת   לצורך נועדו הכמויות  בכתב  הרשומות שהכמויות
 

  יגודרו ,  העבודות  באתר  זמני  באופן  המוערמות,  לסילוק  ופסולת  עפר  ערימות
  בגין  ישולם  ולא.  הקבלן"ח  וע  ידי-על   ויתוחזקו  אבק   מפגעי  למניעת  יורטבו,  ויסומנו
 מחיר  תוספת  אלו  עבודות

 
  ביצוע  בגין פיצוי או /ו  תשלום תוספת   לתבוע זכאי  יהיה  לא  הקבלן   כי בזאת מובהר

. הקבלן  הכמויות  בכתב  הפסולת  מסעיפי  חלק  של  ביצוע  איאו  /ו  חלקי  ביצועאו  /ו
ל ידוע  כי  על  ו מצהיר  יהיה  הסופי  ו/או  -שהתשלום  הקטנה  וכי  בפועל  הביצוע  פי 

הי ו/או שינוי מחירי  שהגדלת הכמויות לא ישמשו עילה לתבוע תוספת תשלום כל
 היחידה. 

 
  המצויות  פסולת  לערמות  מתייחס  מהאתר  פסולת  סילוק  סעיף  כי  בזאת  מובהר
  הובלת ,  למשאיות  העמסה   כולל   הסעיף .  לסלקן  צורך  שיש  באתר  קבורות  או /ו   באתר

  זה   סעיף  על  התשלום.  באתר  החומר  של   ופריקה  מאושרים  פסולת  לאתרי  החומר
  ובמיוחד   הפסולת   בסילוק   הכרוכות   האגרות   כול  עבור  תשלום   גם   בתוכו  כולל 

 (המוקדמות בפרק מלא פרוט  ראה)הפסולת  אתר אגרות
 

בפרק   מפורטת  מהאתר  לסילוק  הפסולת  לכמות  החלוקה  של  המדידת  אופן 
 , המדידה לפי מ"ק.00.07וקדמות במפרט הכללי בסעיף המ
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 עפר עבודות 51.02
 

 ומילוי  חפירה .א

 הקרקע  סוגי בכל חציבה או/ו חפירה
 פתוחות  בתעלות חציבה או/ו חפירה

 
  לאחר  שיערכו  הפרויקט  בשטחי  החפירה  עבודות  כל  את  כוללים  אלה  סעיפים
  מאושר  לאתר  החפור   החומר  סילוק   כוללים  אלה  סעיפים.  החישוף  עבודות   השלמת
  בפרק   האמור  פי - על",  מבוקר   הידוק "ב  הטבעית   והקרקע  השתית  והידוק

   .הכללי המפרט של 51.04.14  בסעיף וכנדרש  המיוחד הטכני  במפרט המוקדמות
 

 כללי  .ב

  במפרט  והן  הכללי  במפרט  הן,  נוסף  ציון  ללא"  חפירה"  המילה  מופיעה   בו  מקום  בכל
  זה   חוזה  לצורך  פרושה,  החוזה   של  אחר  מסמך  בכל  והן   הכמויות  בכתבי  המיוחד

  בקרקע   המצויים  חציבה  או/ו  חציבה/חפירה,  חפירה  החומרים  סוגי  בכל  כריה  יהיה
 . בפסולת טיפול סעיף ראה מהאתר  יסולקו  ועפר החפירה עודפי. האתר

 
 חציבה /חפירה שיפועי .ג

  ובחתכים   הטיפוסיים  בחתכים,  בתכניות  מפורטים  שתוכננו  חציבה/ חפירה  שיפועי
 . לרוחב
  לסוגי  בהתאמה  חציבה/החפירה  שיפועי  את  לשנות  הזכות  את  לעצמו  שומר  היזם

 . הביצוע  בעת בפועל שימצאו הקרקע
  סיור   יקוים  והמילוי    חציבה/החפירה  בשטחי   העפר   עבודות   התקדמות  במהלך
 . הביצוע להמשך  הנחיות  יינתנו שבו את הקבלן והמזמין  שיכלול משותף
 .היחידה מחירי  לשינוי  עילה יהוו לא ויינתנו במידה אלו שינויים

 
 מוגבלים בשטחים חציבה/חפירה .ד

  קרקעיים  תת  לקווים  בסמוך  מוגבלים  בקטעים  חפירות  יבוצעו  העבודות  במסגרת
 . קיימים אחרים  ומתקנים

 .הצעתו מתן  בעת בחשבון  אל נתונים  להביא הקבלן על
 

  בו  לעשות  או   מהאתר   חפור  חומר  את  להוציא   רשאיאינו    שהקבלן   בזאת  יובהר 
 . העבודות ממזמין בכתב מפורשת  רשות  שקבל מבלי, כלשהו שימוש

 
 התשלום

  הובלהמחיר היחידה כולל    .הכמויות  בכתב   וכמפורט   לעיל  האמור   כל  כולל  ק "מ  לפי 
 . מלאה בבקרה והידוקו  החומר פיזור, המילוי לשטחי הזמני  מהמערום

 
  מהאתר  עפר והוצאת חפירה .ה

  להוביל  להעמיס ,  לחפור  לקבלן  להורות   רשאי פי שיקול דעתו הבלעדי  -על   המזמין 
  מבצע  הקבלן  בהם  איזורים   זה   ובכלל  הפרויקט   באתר  מקום   מכל עפר  ה  את   ולערום 
   .עבודות

 כאמור העפר יסולק לאתר מורשה או יועבר ליעד אחר על פי החלטת המזמין. 
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 לגישושים  חפירה . ו

  את  והשלים  בדבר  הנוגעים  הגורמים  מכל  החפירה  אישורי  את  קיבל  שהקבלן  לאחר
  את  הקבלן   יגיש,  ובשטח  תכניות   ג" ע  קווים  וסימון  ורשויות  גורמים  עם  התיאום

 .בכתב המפקח  לאישור לגישושים חפירות ביצוע  למיקום הצעתו
  להנחיות   בהתאם  הכל.  קיימים  בקווים  פגיעה  ולמנוע  להבטיח  כדי  מבוצע  האמור

 . השונים הגורמים
 

 התשלום
 .חציבה/החפירה  סעיף במסגרת כלולה והיא בנפרד תשולם לא העבודה 

 
 מלאה  בבקרה  טבעית וקרקע שתית הידוק .ז

  הקרקע   למיון  בהתאמה"  מבוקר   הידוק"ב   יבוצע  הטבעית  והקרקע  השתית  הידוק
 . הכללי המפרט  של 51.04.14 בסעיף הנדרשים  הצפיפות  ולדרגת  ברטיבות

  והחפירה  החישוף  בגמר  מיד   ייעשה,  כזאת  תימצא  אם  החרסיתית   השתית   הידוק 
 . הכללי במפרט  כמצוין, כבש רגלי  מכבש עם

  התייבשות   מניעת  לצורך  ראשונה   מילוי  שכבת  תבוצע  השתית  הידוק  גמר  עם  מיד
 . החרסית

 
עבודות הידוק ייעשו בפיקוח  יש לקרוא למפקח בסיום החפירה לאישור השתית.  

צמוד והצפיפויות המושגות ייבדקו ע"י מכון התקנים. יש להדק את הקרקע בהידוק  
 ממודיפייד ויותר.  92%מבוקר. הצפיפות הנדרשת  

 
  מקומי  מחומר מילוי או מובא מילוי .ח

 . המפקח להנחיית  בהתאם הנדרש  מהסוג יהיה  המובא המילוי
בחפירות, יסולק מהשטח. אין להתחיל למלא    כל מילוי שפוך ולא מהודק שיימצא

מילוי חדש אלא לאחר שהקרקע הטבעית תיחשף בכל התוואי, דהיינו להסיר את  
 כל המילוי שיימצא בתוואי. 

ג' חומר נברר לא פלסטי,  -בכל מקום  שיידרש להשלמת מפלסים, ייעשה ממצע א' ו
קסימאלי יהיה קטן  , וקוטר אבן המ35%לא יעלה על    200#שכמות החומר עובר נפה  

, בשכבות בנות  MODIFIED ASHTO  98-100% ס"מ. המילוי יהודק לצפיפות של  7-מ
 טון לפחות. 12ס"מ. הכלי להידוק יהיה מכבש ויברציוני כבד, במשקל עצמי   15-20

 
  פי- על  בדיקה  נקודות  שתכלול  המילוי  לשטח  בדיקות  פרוגרמת   תועבר  לקבלן

 . בפרוגרמה הדרישה פי-על  הבדיקות את  לבצע הקבלן על.  המתוכננות השכבות
  המפקח  לאישור כפוף יהיה  הבאה לשכבה  ומעבר הבדיקות רישום יהיה  שכבה לכל

  חל.  המפרט  דרישות  פי- על  תקינות  ימצאו  שהבדיקות  ולאחר ,  האיכות  ובקרת
,  ספק  כל  להסיר  מנת-על.  המפקח  אישור  ללא  לשכבה  משכבה  לעבור  חמור  איסור
  מילוי ,  שתית  ,הבדיקות  לכלל   המפקח   של  בכתב  באישור  מותנית  העבודות  קבלת
 '. וכו  מצעים, מובא

 . בחשבון זאת לקח כאילו הקבלן  את ורואים היחידה במחירי כלול  ל"הנ

 חומר מילוי יעמוד בדרישות הבאות:  .1

 . ס"מ  7-יהיה קטן מלי  אסימקגודל גרגר מ •

 .  AASHTOהחומר יסווג לפי שיטת מיון של  •

 . 35%לא יעלה על ( #200כמות הדקים ) עובר נפה  •



135 

 

 

 

 

 

ס"מ כל אחת, בבקרה   15-20המילוי, על סוגיו השונים, יבוצע בשכבות של  .2
"הידוק מבוקר", לכל עובי המילוי המתוכנן לדרגת הצפיפות    -מלאה 

 . 51.04והרטיבות הנדרשים במפרט הכללי פרק 

סביב צנרת , תאים וכד' במידה ולא נאמר אחרת יבוצע בהתאם   א מובמילוי  .3
 של המפרט הכללי בהתאמה לסוג הקרקע הטבעית. 51.04.10להנחיות סעיף  

בסמיכות למבנים, מעבירי מים, קירות תמך, חומרי המילוי בהתאם   .4
 . המזמיןלהנחיות  

 
 באתר  ממערום מילוי .ט

המוקדמות,   בפרק  לאמור    פי -ועל  הבלעדי   דעתו   שיקול  פי- על  המזמין בכפוף 
  מוגדר  למקום  ממקורותיו  מובא  מילוי  להביא  הזכות  את  לעצמו  שומר   יכולותיו

 . מובא מילוי במקום הקבלן לשימוש באתר
 

לקבל    הקבלן אתם    המילויאת    באתרידאג  מהגורמים    המזמין   התקשרהמובא 
עלמקום  ו/או    הפרויקט   תחום   בתוך  מוסכם אזור  ב  מערוםל   עם  סיכום פי  -אחר 

 . הפרויקט לצרכי  שימוש בו ויעשה,  המזמין
 

העמסה,  י  הקבלן  ניפוי,  גריסה,  ניפוץ,  כולל  הנדרשת,  לאיכות  החומר  את  טייב 
פי הנדרש במפרט הכללי פרק  -ס"מ על  20הובלה, פזור והדוק מבוקר בשכבות של  

. בכבישים, במדרכות, בסוללות בשצ"פים ובתחומי המגרשים ובכל מקום אחר  51
 שנדרש. 

 
  שימוש  שעשה  לאחר  ותיוממקור   הנדרשות  המובא  המילוי  כמויות  את  ישלים  הקבלן

 . המזמין שהביא החומר בכל
 

  בין   ביחסים  גדול  שוני  שיהיה  האפשרות  את  בחשבון  לקח  הוא  כי  מצהיר  הקבלן
  וכי  המזמין  שיביא  מובא  המילוי  כמות  לבין  הקבלן  שיביא  מובא  מילוי  הכמות

.  המזמין  את  מחייבת  ואינה  בלבד  סמנטיים  לצרכים  היא "כ  בכ  הרשומה  החלוקה
  לחלוקה ולא המובא המילוי כמות"כ לסה  מתייחס המזמין שעשה הכמויות  אומדן

 השונים  הסעיפים בין שלו
 

ביצוע ו/או ביצוע חלקי    בגין  פיצוי או  /ו  תשלום   תוספתלא יהיה זכאי לתבוע    הקבלן 
 .הכמויות בכתב לרשום מעבר המובא המילוי מסעיפי חלקו/או אי ביצוע של  

 
  פיזורו,  הובלתו,  העמסתו, מילוי  חומר  כולל   התשלום.  מילוי חומר  ק "במ:  המדידה

 . מ"ס 20  עד של בעובי בשכבות מבוקר והידוק
 

 ותשתית ע  מצעבודות  51.03
 

 'ג סוג מצע .א

 . הכללי  המפרט  של 51.04.09.05 בסעיף( נברר חומר' ) ג  סוג מצע
 לא יותר שימוש בחומרי בניה ממוחזרים כמצע סוג ג'. 

 
 'א סוג מצע .ב

 הכללי   המפרט של 51.05 בסעיף -' א סוג מצע
 '.א  סוג מצע ליצור ממוחזרים בניה בחומרי שימוש יעשה  לא
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  של  הידוק  לדרגת  ויהודקו  מ"ס  15-20-של  שכבה   בעובי  בשכבות   יפוזרו  המצעים
 . פרוקטור מודיפייד  100%

 
  הובלת,  האיכות  בקרת,  המצע   של  האיכות  דרישות,  המצע  ייצור,  המצע  הובלת
  המוגמרת השכבה של האיכות ודרישות ותגמיר מבוקר  הידוק, המצע  הנחת, המצע

  הספר )   ישראל  נתיבי  שלחברת  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  יהיו
 (.  העדכנית במהדורתו הירוק

 
  שכבות  של   ותגמיר  מבוקר  הידוק,  פיזור,  המצע  והובלת  העמסה   כוללת  זו  עבודה
  100%  של  הידוק   לדרגת   עד  המצע   הידוק   כוללת   העבודה,  בנוסף.    לדרישות   המצע

 . ו. ה.ש.א.א מודיפייד
 

  מהמפלסים  המוגמרת  השכבה  בפני   המותרות  הסטיות  –  השכבה   פני  דיוק
 . מ"מ  20 מינוס עד  מ"מ 0  פלוס של מתחום יחרגו לא, בתוכניות הנדרשים

 
  בהתאם  התיאורטיות  המידות  פי-על  ייעשה  החישוב.  ק"במ  תהייה  :המדידה
 .   המפורט כל  את  יכלול תשלום . לתכניות

 
CLSM (Controlled Low Strength Material)– נמוך  מבוקר חוזק בעל  חומר 
  מבוקר  מהודק  מילוי  נדרש  שבהם  במקומות  יעשה  זה  בפרויקט  CLSM  ב  השימוש

  או  וכדומה  בורות ,  צרות  תעלות,  שוחות  באזורי   כגון   למכבש   נגישים  אינם  הם  אך
.  תשתית  קווי  גבי  על  מילוי  כגון,  מכבש  באמצעות  מילוי  להדק  ניתן  שלא  במקומות
.  לצורך  ובהתאם  בלבד  המפקח  של  מפורשת  הנחיה  פי- על  יעשה  CLSM  ב  השימוש
,  כעקרון.  בחומר  השימוש  יעשה  מכן  לאחר  ורק  בכתב  תיעשה  המפקח  של  הנחייתו

יהיה רק באזורים בהם מתקיימות עבודות סביב או בסמיכות     CLSMשימוש ב  
 לצינור ו/או תשתית שפד"ן ובתיאום מראש מול גורמי שפד"ן והמפקח בשטח  

ב שימוש  יותר  בכלים   CLSM לא  לכך  להערך  הקבלן  ועל  אחר  מקום  בשום 
 מתאימים.  

 . ערבל באמצעות ותובל מאושר בטון במפעל תיוצר  CLSM ה  תערובת
  הסדק , הבור אל ישירות  ותישפך  הפרויקט לאתר  הגעתה  עם מיד תיושם  התערובת

 .הרצויה  התשתית גבי  על או

  אשפרה  ימי  28  לאחר  מ" ס  10X10X10  במידות  CLSM  קוביית  של  הלחיצה  חוזק
 . פסקל מגה 0.9-1.2 יהיה 
 . זה בעניין  ישראל נתיבי   חברת  להנחיות בהתאם יהיה החומר ויישום  הייצור  אופן

 . באתר שנוצק חומר ק"במ  תהייה :המדידה
 

 אספלט עבודות 51.04

 . PG 70- 10 וביטומן' א  סוג דולמיטי /גירי גס אגרגט עם מ"ס 8 בעובי 25 צ"תא

 . PG 70- 10 וביטומן' א  סוג דולמיטי /גירי גס אגרגט עם מ"ס 5 בעובי 19 צ"תא
  הובלת ,  האיכות  בקרת,  האספלט  של  האיכות  דרישות,  האספלט  ייצור,  האספלט  הובלת

  המוגמרת   השכבה  של  האיכות  ודרישות  ותגמיר  מבוקר  הידוק,  האספלט  הנחת,  האספלט
  של"    חמות   אספלטיות  תערובות "   –   51.12  בסעיף   הכללי  המפרט  לדרישות   בהתאם  יהיו

 (.הכחול הספר)" משרדי הבין  הכללי המפרט
  מקדים  תנאי  שהן   הבאות  הפעולות  את   לבצע  הקבלן  על ,  האספלט  עבודות   ביצוע   טרם

 : האספלט עבודות  לביצוע
 . המפקח  ידי- על ותאושר  הקבלן מודד ידי-על  קיים מצב מדידת -

  והתאמתם  הצנרות  מפלסי  מדידת כולל קרקעיות - התת המערכות  כל בדיקת -
 . המפקח  ידי- על ותאושר הקבלן מודד ידי-עלנה תבוצע אלו  עבודות.  לתוכניות
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 . הצנרת תקינות על בכתב ואישור   צילומים ביצוע, ניקוז/ביוב צנרות שטיפת -

  למבנים  בסמוך  הידוק   בדיקות  ביצוע  כולל   ההידוק  בדיקות  כל  של   ואישור  קבלה -
 . העמודים וליד המבנה  וקירות שוחות כגון, ומתקנים

 ובייעוץ   בתכנון  הקשורים  והמתכננים  היועצים  כל  של  עליון   פיקוח  ביקורת  ביצוע -
 . האספלט עבודות  לביצוע  בכתב אישורם וקבלת והתשתית  המערכות בנושא

 בעבודות  להתחיל  ניתן,  מהמפקח  בכתב  אישור  וקבלת  לעיל  האמור  כל  ביצוע  לאחר  רק -
 . האספלט

 
 אספלט שכבות .א

  פריט כל של משתנה  בעובי ופיזור אספקה גם יכלול לאספלטים המחיר .1
 .  המפקח  ולהוראות לתכניות בהתאם הכל, תשלום

  שנדרש  כפי   לתערובת  מלאה  מוקדמות   בדיקות  מערכת  להגיש  הקבלן   על .2
  יקבעו  הביטומן  ותכולת  התערובת  דרוג.  הכללי  המפרט  סעיפי  בכל

  מטעם  המפקח  ידי-על  שתאושר  מרשל  מערכת  תוצאות  פי-על  סופית
 . המזמין

  יהיה  בכביש  האספלט  שכבות  להידוק  שישמש  הפניאומטי   המכבש .3

 . I.S.P 110 יהיה  הגלגל  חישוק ולחץ  טון 16 במשקל
 

  מהמפלסים  המוגמרת  השכבה  בפני  המותרות  הסטיות   –  השכבה  פני  דיוק
 . מ"מ  10 מינוס עד  מ"מ 0  פלוס של מתחום יחרגו לא, בתוכניות הנדרשים

 
 ותשלום מדידה

 . סלול אספלט ר"מ כל עבור יעשו והתשלום  המדידה
 

 .ר"מ/ליטר 1 בשיעור יסוד ביטומן ריסוס
 .ר"מ/ליטר 0.5 בשיעור יסוד ביטומן ריסוס

 
  להשתמש  שבכוונתו  הציפוי   סוג   על  העבודות  ביצוע  לפני  למפקח  יודיע   הקבלן 
  ניסוי   משטח  לבצע  לקבלן  להורות   רשאי  המפקח.  מראש  אישורו   את  ויקבל 

 . אישורו מתן לפני 
 

 ותשלום מדידה
  עבודות   במסגרת  שיבוצע  ריסוס  ר"מ  כל  עבור  יעשו  והתשלום  המדידה

 .אספלט שכבות סלילת לקראת הציפויים
 

 דגשים לבקרת האיכות במהלך הסלילה 
והמצעים   .א המילוי  השתית,  לחומרי  האיכות  בקרת  בדיקות  תדירות 

פרק   סלילה,  לעבודות  הכללי  המפרט  להנחיות  בהתאם  ,  51תבוצע 
תדירות בדיקות בסיסיות של בקרת האיכות". בקרת    –  9"נספח מס'  

לסעיף   בהתאם  אספלטיות  לתערובות  תערובות    51.12איכות 
 אספלטיות חמות של המפרט הכללי. 

החל    FWDמודגש כי בהתאם לדרישות המפרט הכללי תבוצע בדיקת   .ב
תבוצע   הבדיקה  והמצע.  המילוי  שכבות  בחפירה  השתית  ממפלס 

, "נספח מס'  51בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה, פרק  
  FWDבקרת איכות הסלילה באמצעות מכשיר המשקולת הנופלת )  -7

.") 
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דרגת הצפיפות של מנת העיבוד תיקבע באמצעות הבקרה הסטטיסטית   .ג
וכמפור הכללי  במפרט  מס'  כנדרש  בנספח  סטטיסטית    –  4ט  בקרה 

 לדרגת צפיפות. 
 

 דרך ואביזרי צביעה, תמרורים 51.05
 

 למיניהן  צביעה עבודות .א

 ! לביצוע  יאושר  בלבד תקן-תו  בעל צבע. לתכניות בהתאם תבוצענה  הצבע  עבודות
 

 ותשלום מדידה

  הקטעים  ימדדו,  אורך  מטר   פי-על  תהיה  בהם  שהמדידה  סעיפים  אותם  בכל
.  מקוטעים  בקווי  הצבע  קווי  בין  הרווחים  עבור  ישולם  ולא,  בלבד  צבע  המכוסים
.  בלבד  צבע  המכוסים  האזורים  ימדדו,  ר"מ  פי- על  הינה  המדידה  שבהם  בסעיפים
  הכרוכות  ההוצאות  ויתר  הצביעה ,  ההובלה,  הצבע  אספקת  את  גם  כולל  התשלום

 .הקווים ורוחב הצבע  סוג פי-על , העבודות בביצוע
 

 חיצים  צביעת .ב

 ! לביצוע  יאושר  בלבד תקן-תו  בעל צבע. לתכניות בהתאם תבוצענה  הצבע  עבודות
  אספקת  את  גם  כולל  התשלום.  הצבועים  החצים  של  יחידות  לפי  ותשלום  מדידה

 .החץ  סוג  פי-על,  העבודות  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  ויתר  הצביעה,  ההובלה,  הצבע
 

 ניקוז 51.06
 עבודות ניקוז )לרבות דיפון(  .א

העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות סלילה במהדורתם העדכנית פרק  כל  
 עבודות ניקוז.  -  51.07

יש לבנות ניקוז לשתית ולנקזה בזמן הביצוע ולטווח הארוך. הניקוז חשוב במיוחד  
 לצמצום תזוזת הקרקע ותופעת ה"מייט" האופיינית בקרקעות "לס". 

ת של גרגירים. קבוצה גדולה וקבוצה  בתופעת המייט קיימות שתי קבוצות עיקריו
קטנה, ללא אחידות בדירוג. אז קיים בתנאים טבעיים מבנה גרגירי לא יציב, אשר  
בהרטבה עשוי להחליק ולשנות נפחו בבת אחת. הקרקעות המתאפיינות במבנה זה  

 הן קרקעות חול טיני אשר מצוי בתפוצה רחבה בנגב. 
 קוז. יבוצע הניקוז בהתאם למפרט ותוכניות הני

 באזורים רוויים יוחדרו אבני בקלש לייצוב השתית.  
 

 " בקלש" אבן שברי  החדרת ידי-על  שתית ייצוב .ב

  ובוץ  מים   רוויי   לאזורים   מגיעים  שבהם  במקרים   מענה   לתת   נועד   זה   סעיף  הפעלת 
  מפורש   אישור  קבלת  לאחר  רק  הינה  זה  סעיף  של  הפעלתו .  לייצבם  צורך  ויש

 . הכללי המפרט של 51.04.12 בסעיף למפורט  יענה זה סעיף. מהמפקח
 

  שניתן  כך,  לייצובה  עד  וייכבש  מיוצבת  הלא   השתית  פני   על   החומר   יפוזר ,  הצורך  בעת
 .  העפר עבודות  את להמשיך יהיה 

 
,  החומר  של   הספקתו   את  יכלול   התשלום.  חומר  מעוקב  מטר   לפי  תהייה   המדידה 
 . וכבישתו לכך המיועד בשטח  פיזורו,  פריקתו
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 המדידה והתשלום לעבודות הניקוז:

 חפירה לתעלות ניקוז לפי מ"ק. .1

חישוף,   .2  : כולל  התשלום  קומפלט,  כמחיר  מחושבת  העבודה   : אירי  מעבר  יצירת 
הנחת   א',  סוג  מצע  פסולת,  פינוי  שתית,  והידוק  יישור  חפירה,  צמחיה,  הדברת 

ב בטון  שכבת  גיאוטקסטיל,  רפ    30  -יריעות  ריפ  ושטוחה    –מחוספס,  קשה  אבן 
קוטר # , ברזל    8@  20/20, ברזל זיון  20* 50האבן בבטון, חגורת בטון    2/3שיקוע של  

 קוטר # .  10@ 20/20זיון  
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   מערכת מים  – 57פרק 
 

 כללי:  57.01
) הספר    57פרק    - מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי לעבודות בנייה  

 החדשה. הכחול ( במהדורתו 
בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי , ייקבע  

 המפרט המיוחד.  
 רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד. 

כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום  
 ביצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים. נוסף בעד 

 תוכניות עדות שיוכנו ע"י הקבלן יהיו ממוחשבות. 
 

 תאור העבודה: 57.02
 

 אביזרים שונים על קווי מים . קווי מים  חדשים ו פרויקט זה כולל בתוכו  אספקה והתקנת
 פרוט העבודות הינו כדלקמן:

 

מלט קולואידלי ציפוי חיצוני  עם ציפוי פנימי    5/32ע.ד. "  4"   צינורות פלדה למים בקוטר (1

עם   SCH40מגולוונים      2צינורות פלדה בקוטר " ובטון דחוס על עטיפה פלסטית ,
 שתי                                     וציפוי ועטיפה חר

 

בקוטר    SDR16, PN11100+PE  HDPE,מריפלקס   התקנת  צינורות  למים מסוג (2
         מ"מ.  160, 110, 63

 

 .  מגופים (3
 

 פרטים שונים  (4
   

 אמצעי זהירות   57.03
באתר  התעלות  בתוך  ובניה  חפירה/חציבה  עבודות  ביצוע  ובעת  בכלל,  העבודה  משך  כל 
לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות   העבודה בפרט, על הקבלן 

כ גם  ותמיכות,  דיפונים  כולל  ובמיוחד  והתמוטטות,  המפרט,  לפי  נעשתה  החפירה  אשר 
לחפירות   הישראלי  התקן  והוראות  הטבעי  השיפוע  פי  על  שלא  נחפרת  החפירה  כאשר 

מ'    2.00ליסודות. עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות   
להבטיח  ובאחריותו  הקבלן  על  כן,  כמו  דופן החפירה.  על  נוסף  לחץ  למנוע  כדי    משפתה, 

אמצעי הגנה מירביים לעובדיו ולכל הנמצאים באתר העבודה, בעת ביצוע עבודות שונות  
בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, כובעי  

   ,מגן וכד'
 בהתאם להנחיות בטיחות בעבודות חפירה שפורסמו ע"י משרד העבודה.

 

 עבודות עפר  57.04
 חפירת תעלות עבור הצינורות.    -פרק זה עוסק בכל עבודות העפר הכלולות במכרז/חוזה זה  

הקרקע   סוגי  בכל  חציבה  או  חפירה  זה,  מכרז/חוזה  לצורך  פירושו  "חפירה"  המונח 
 באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים.  

הי חפירה,  המילה  מופיעה  בו  זה  במכרז/חוזה  מקום  בסלע,  בכל  חציבה  גם  כוללת  א 
וידניים.   מכניים  בכלים  וכו'  קיימים  במצעים  אבן,  במדרגות  יאושרו  באספלטים,  לא 

. עבודות החציבה תהיינה כלולות במחירי היחידה של החפירה ולא ישולם עבורם פיצוצים
 בנפרד.  
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י את  רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי נסיון סקר ו/או חקירות קרקע ובדק באופן יסוד 
 טיב הקרקע והסלע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים.  

 לא ינתן כל תשלום בגין חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע. 
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהקווים יונחו בסמוך למערכות תשתית קיימות כגון:  

מו לבדו  הקבלן  ועל  וכד'  כבלים  ניקוז  בזק,  חשמל,  ביוב,  והמשך מים,  לשלמותם  טלת 
 פעולתם התקינה של כל הקווים במשך כל זמן ביצוע העבודה עד השלמתה.  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים. הקבלן יבצע חפירות גישוש מקומיות לזיהוי  
 המערכות הקיימות, ימדוד את מיקומם ועומקם ויסמנם על התכניות שבידו.  

 מחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.  את כל עבודות הגישוש יש לכלול ב
בזמן ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצינורות והמילוי החוזר על הקבלן לשמור על שלמות  

 ויציבות הקווים והמבנים הסמוכים, כולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיים.  
 .  הרשותהחומר החפור יסולק מיידית מהאתר אל אתר סילוק מאושר בתחום 

 כלולה במחירי הנחת הצנרת.   חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלום אלא תהיה

 
עבור סילוק עודפי אדמה ופסולת לאתר הסילוק, נקיטת אמצעי הזהירות ושמירת מבנים  
ומערכות קיימות, וכל האמור לעיל, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר היחידה  

 השונים של עבודות החפירה האספקה והנחת הצנרת.  
 

 חפירה במקומות מוגבלים   57.05
ל למערכות  תשומת  ובסמוך  ודרכים,  כבישים  למבנים,  שבסמוך  לכך  מופנית  הקבלן  ב 

וכד'   ושיחים  לעצים  קירות  לגדרות,  סמוך  קרקעיות,  תת  או  עליות  קיימות  תשתית 
ובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל  

ידיים.   בעבודת  התעלות  חפירת  תבוצע  שהיא,  לגבי  סיבה  לעיל  המפורטות  הדרישות  כל 
 החפירה יחולו גם על חפירת התעלות בידיים.  

 
את  לתמוך  והאחריות  החובה  מוטלת  בלבד  שעליו  לעובדה  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
התעלות והמבנים הסמוכים לתוואי, ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה  

 רנה התעלות.  של כל המערכות שבסמוך להן או מתחתיהן תיחפ
 

במידת הצורך יזמין הקבלן על חשבונו דו"ח מסודר מהמפקח על העבודה שבמשרד העבודה  
 לצורך קבלת הנחיות לביצוע החפירות, ויפעל עפ"י הנחיות אלה. 

 
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודות ידיים אם לדעתו תהיה סכנה  

 לשלמות ויציבות המערכות והמבנים.  

 
ובסמוך למערכות קיימות, סמוך למבנים, קירות,   עבור חפירה במקומות מוגבלים תחת 

דה  חפירה בעבודת ידיים במידה ודרוש לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחי
 של החפירה והנחת הצנרת.  

 

 תמיכת דפנות החפירה   57.06
בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת במקום שעליו יורה המפקח באתר, 
דיפונים,  תמיכות,  חיזוקים,  יתקין  או  מתאים  בשיפוע  התעלה  קירות  את  הקבלן  יחפור 

  וכיו"ב ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות.
   מ' עומק תעלה חייב תמיכות לפי הנחיות בטיחות  משרד העבודה.  1.20מעל 

הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק דפנות החפירה בהתאם לכל החוקים והתקנות  
העבודות   בגין  תשלום  תוספת  כל  לקבלן  תאושר  לא  באתר.  המפקח  באישור  הקיימות 

בחשבון   זאת  לקחת  הקבלן  ועל  החפירה  דפנות  ודיפון  לחפירה  לחיזוק  הצעתו  בבנית 
  מ'.   1.20מעל  בעומקים גדולים
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,חב' כדוגמת  מתכווננים  תעלה   בתומכי  להשתמש  לקבלן   & EMUNDSמוצע 

STAUDINGER"  מתאים לעומקי  ורוחב  החפירה המבוצעת " 
של  היחידה  יהיה כחלק ממחירי  והמחיר  בנפרד  ישולם  לא  החפירה  דפנות  עבור תמיכת 

 עבודות החפירה, האספקה והנחת הצנרת.  
 

 עבודה ביבש 57.07
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי  

ל ועד  הקווים  בדיקת  חיבורם,  הצינורות,  הנחת  מהחפירה,  החל  הסופי  הביצוע,  כיסוי 
ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם ושטפונות, שפכים, 

 מים מפיצוץ צינורות מי תהום, זרמים כלשהם וכו'.  
עבור הרחקת המים מכל מקור שהוא לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה  

 השונים.  
חסם עקב ביצוע העבודות ולמניעת חדירת מים  במקומות שהדרך הטבעית לזרימת מים תי

 עיליים ינקוט הקבלן באמצעים המתוארים להלן, כולם או מקצתם.  
 

 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו.   -
 סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים אחר.   -
 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש.   -

 
פרק   לפי  יעשו  ביבש  העבודות  לשמירת  הקבלן  שינקוט  האמצעים  במפרט    57כל 

כויות  ה"בינמשרדי" ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גורם מוסמך בעל ז
על השטחים אליהם ינוקזו המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי  

 מילוי הדרישות לפי סעיף זה. 
 

עבור שמירת אתר העבודה ביבש כולל שאיבה וסילוק מי תהום ומים מכל מקור אחר לא  
 ת. ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה, האספקה והנחת הצנר

 

 פתיחת  כביש כולל שוליים והבאתו למצב קיים לאחר הנחת צינורות  57.08

 
המפקח מאת  רשות  קבלת  ללא  כבישים  לפתוח  ו/או  להרוס  ברוחב    . אין  יפתחו  הכביש 

 מינימלי אפשרי  
 

פתיחת הכביש תיעשה  ע"י  ניסור אספלט בעזרת משור מכני בעל כושר חדירה  לכל עומק  
 בכביש ללא ביצוע  ניסור מתאים של האספלט. השכבה . לא תורשה חפירה  

  
בשכבות והידוק  מילוי  ע"י  יעשה  בעובי    תיקון הכביש  מצע  וסלילה    ס"מ    20של שכבות 

  באספלט   מחדש של המיסעה
 

 מיסעת האספלט יהיה כדלקמן: בעומק לפי שכבות מבנה תיקון הכביש וסלילתו 
 

שכבות מצע סוג א' בעובי    שלושה  תהיה מ השכבה העליונה של המילוי מעל המילוי החוזר  
לפי מודיפייד אאשהו, מעל שכבות    98%ס"מ מהודקות בהידוק מבוקר לצפיפות של    20

בעובי   גס  אספלט  מבטון  תחתונה  נושאת  שכבה  תבוצע  עם    5המצע  ביטומן    4.3%ס"מ 
  4.8%ס"מ עם    3לפחות, ומעליה שכבת אספלט נושאת עליונה מבטון אספלט דק בעובי  

 ומן לפחות. ביט
 

 חודש. 12הקבלן יחויב לתקן שקיעות ותיקונים אחרים משך תקופת אחריות של 
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יהיה לפי מ"א. כולל: ופינוי  אספלט לאתר   התשלום  ניסור אספלט במשור מכני, פירוק 
על  .  שכבות מצע סוג א', שתי שכבות אספלט, כמפורט לעיל  שלושה  אספקה והנחת    מאשר,  

תו את מלוא רוחב התיקון שיהיה עליו לתקן כתוצאה מעבודתו  הקבלן לקחת בחשבון בהצע 
הקיי ולאספלט  הכביש  למבנה  שיגרמו  מעבודתו,    םולנזקים  התעלות  וכתוצאה  מחפירת 

 ותנועת רכב כבד וציוד הקבלן.
 

שמעל   במכשולים  העבודה,  בזמן  ובקשיים  בתנאים  התחשבות  ללא  אחיד  יהיה  המחיר 
בזמן העבודה, בקוטר ובעומק הקו וברוחב התיקון  ומתחת לקרקע, בסוגי קרקע שיתגלו  

שיידרש. עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש בסיום העבודה לא ישולם בנפרד והמחיר  
 יחשב ככלול במחירי העבודה.

 
הוראות   לפי  חשבונו  על  הקבלן  ע"י  תותקנה  ותידרשנה  במידה  זמניות  עוקפות  דרכים 

 המפקח באתר.
 

ת אחריות הקבלן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש  שפתח  בנוסף לכך יכלול המחיר א
 חודש מיום מסירת העבודה הגמורה "למזמין".   12עד 

 

 תאור הצינורות להנחה:  57.09
 : מערכת הולכת המים, יהיו קווי הצנרת שיסופקו ע"י הקבלן לביצוע

עם ציפוי פנימי מלט קולואידלי ציפוי    5/32ע.ד. "  4"  עד  צינורות פלדה למים בקוטר .1

 SCH40מגולוונים      2חיצוני בטון דחוס על עטיפה פלסטית ,צינורות פלדה בקוטר "
 עם ציפוי ועטיפה חורשתי.                                       

 

 11 PN  /SDR 16(   HDPE   PE+ 100למים ) PEצינורות   .2

 מ"מ  5.8ע.ד.   מ"מ 63בקוטר  •

 מ"מ 10.0מ"מ ע.ד.  110בקוטר  •

 מ"מ 14.8מ"מ ע.ד.  160בקוטר  •
 

, או/ו    BWתוצרת פלסים ו/או ש"ע. חיבור בין קטעים בעזרת חיבור ריתוך     499לפי ת"י  
 .מ"מ  75חבורי אלקטרופיוזן או/ו חיבור  מכני לצינור בקוטר 

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו כחלק מהמחיר  אספקת הצינורות , הובלתם, ופיזורם בשטח  
 להנחת הצינור . 

 חובתו של הקבלן לבדוק את תקינות הצינורות  ושלמותם במפעל לפני הגעתם לאתר. 
 

 חפירת תעלות לצינורות: 57.10
 הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלקמן: 

 עם דפנות ורטיקליות.  ס"מ 50  -   6"  עד קוטר בלצינורות 
העבודה,   נוחיות  לשם  הקבלן  ע"י  תעשה  הנ"ל  התיאורטי  לרוחב  מעבר  החפירה  הרחבת 

 לצורכי דיפון , או מכל סכנה וסיבה שהיא , ובאישור המפקח.
השיפועים   יחלו  המפקח,  באישור  רק  שתעשה   , משופעות  בדפנות  מעל    40חפירה  ס"מ 

 קודקוד הצינורות. 
 מ'.  1.2 -לא פחות מ של ים יהיה בהתאם לתוכניות, ובגובה כיסוי גובה הכיסוי לקווי המ 

לרוחב   מחוץ  שימצאו  והמבנים  המתקנים  כל  לשלמות  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן 
 התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כולל הספקת החומרים. 

הרחבת החפירה לנוחיות העבודה , באישור המפקח, תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו וללא כל 
אחריות הקבלן לכל הקיים מחוץ לרוחב התיאורטי  תשלום נוסף, כמו כן אין הדבר גורע מ

 המוזכר לעיל. 
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של   לעומק  עד  תעשה  תיושר    20החפירה  תהודק,  החפירה  תחתית  לצינור.   מתחת  ס"מ 
זרים  וגופים  רגבים  האבנים,  כל   . הנדרשים  לשיפועים  בהתאם  ידיים  בעבודות  ותוחלק 

 הנמצאים בתוואי הצינור יסולקו מתחתית התעלה.  
החפירה תבוצע בעומק הגדול מהנדרש יימלא הקבלן על חשבונו את החפירה  בכל מקרה ש

דיונות א'  המיותרת בחול  מצע סוג  ואבנים, מהודק בהתאם ו/או  נקי מפסולת אורגנית   ,
להוראות המפקח באתר. לא יורשה בשום אופן למלא את החפירה המיותרת בחומר המכיל  

 אבנים בכל גודל, שורשים וצמחייה אחרת. 
על חשבונו,    -מתחייב לוודא ולדאוג לסידורי התנקזות, במשך כל תקופת העבודות    הקבלן 

של שטח העבודה והתעלות  כדי שעבודת  ההנחה של הצינורות תבוצע בתעלה יבשה וללא  
 בוץ או מים. 

 עבור עבודות החפירה לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי ההנחה של הצינורות.
 

 ירה להנחת צנורות:מילוי התעלות והחפ 57.11
ואישורו ע"י המפקח  וחפירה תכוסה רק לאחר קבלת קו הצינורות  וכן עריכת    כל תעלה 

לחץ ועד  מבחן  לריפוד  שמעל  מילוי  לצורכי  בכתב.  אחרת  הוראה  שתנתן  למקרים  פרט   ,
תוך   החפורה  האדמה  במיטב  להשתמש  יש  המיסעות  של  המתוכננים  המצעים  לגובה 

קוטר , והספקת אדמה מובחרת  שתחסר מכל סיבה    1.5"  -הרחקת שברי אבן הגדולים מ
 שהיא. 

ועד   לצינורות  ומסביב  בחול    20מתחת  הקבלן  ירפד  החפירה  רוחב  ולכל   , מעליהם  ס"מ 
נקי ש"ע  דיונות  ופיזורו    או  הקבלן  ע"י  שימצא  מאתר  והובלתו  סרט   .שהעמסתו  הנחת 

כד הריפוד  שכבת  מעל  המים  קו  לגילוי  נירוסטה  פס  עם     WAVELAY-050גם  פלסטי 

חברת   בשפות    BODDINGTONSתוצרת  הדפסה  עם  כחול  בגוון  יהיה  הסימון  .סרט 
 במחיר הנחת הצינורות.   ה כלוליהי . הסרט   זהירות קו מים - אנגלית , עברית וערבית  

על הקבלן לקבל אישור המפקח לחומר המילוי וחומר הריפוד. חומר הריפוד הנ"ל יהודק  
 מהדקי יד בשכבות כדלקמן:בסרגלים או 

 תחתית התעלה לפני הנחת הצינורות,  -
 קוטר  הצינור.  2/3משני צידי הצינור ועד גובה גובה  -
 ס"מ מעל הצינור. 20 -
 ס"מ .  20המילוי החוזר עד לרום שתית המסעה ייעשה בשכבות בעובי מירבי  -

 א.א.ש.ה.ו  95%השכבות יהודקו לצפיפות 
עקב   שיתקלקל  מיסעה  קטע  כל  חשבונו  על  ויתקן  השקיעות  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 

 השקיעות הנ"ל.  
היחידה    , והמילוי החוזר לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי החול    עבור עטיפת

 השונים  של  החפירה והנחת הצינורות.           
 

 PE הנחת צינורות פ.א  57.12
 , ולתאום המערכות בחתך לרוחב הטיפוסי. לתוכניותקווי המים יונחו בהתאם 

הצינורות יותאמו באופן שכל קו יהווה ציר אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל  
 סטייה של הקו במישור האנכי או האופקי.  

  על הקבלן לוודא ולדאוג לסידורי התנקזות של שטח העבודה מסביב כדי שעבודת  ההנחה
   .של הצינורות תבוצע בתעלה יבשה וללא בוץ או מים

אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעה רצון. הקווים  
יונחו   ואביזריהם  הצינורות  כל  הגבוה  אל  הנמוך  מהמקום  כלומר  השיפוע  במעלה  יונחו 

 . פקחתכניות ולפי הוראות המלפי הבקווים ישרים 
במ הצינור  ע"י  קביעת  ולא  לצינור  מתחת  קטנה  התחפרות  בעזרת  תעשה  המדויק  קומו 

הרמת הצינור, בעזרת הוספת חומר מתחתיו. לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, יקבע מיד  
 ע"י הידוק איזור המחבר במיטב החומר החפור מצדדיו.  

 מדידת אורך הצינורות תעשה לאורך ציר הצינורות המונחים בשטח.  
 . תהיה לפי מ"א צינור שהונח בפועל מסווג לפי קוטר המדידה לתשלום
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השתית,   הידוק  הצינור,  והנחת  חפירה  אספקה  לעיל,  הנאמר  כל  יכלול:  ריפוד  המחיר 
במפרט   01פרק ועבודות העפר כמפורט ב חיבורו , ריתוכו, בדיקות    המילוי החוזר,הצינור, 
 הכללי.  

 

 תכולת המחירים לקווי צינורות 57.13
דו לתשלום לפי מטר אורך ) מ"א ( במדידה נטו לאורך ציר הצינורות  קווי הצינורות ימד 

 לאחר הנחתם בשטח ללא אורך מתקנים ואביזרים מחוברים, ובתלות לעומק הצינורות.
עומק הצינורות ימדוד החל מפני קרקע טבעיים ועד לתחתית הפנימית של הצינורות. עומק  

 ל הקו בין שני תאי בקורת סמוכים. רכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע שוכל קו לצ 
המחיר כולל:  את אספקתם, הובלתם, פריקתם, ופזורם לאורך תוואי התעלה של הצינורות  

קרקעיים, דיפון    -וכן את הכשרת התוואי , חפירה וחציבה, עבודה ביבש וסילוק מים תת  
סביב לצינור  ס"מ וכנ"ל מ  20דפנות החפירה, הספקת חול נקי ופזורו בתחתית התעלה בעובי  

ומעליו לכל רוחב התעלה והידוקו, הנחת הצינור ריתוכו ו/או חיבורו , תיקוני בדוד, שטיפה   
בדיקת ריתוכים וחיבורים שונים  בדיקת לחץ, ו/או בדיקת האטימות,  לקוי מים,  - חיטוי  ,

צינורות,   עבור  יצרן  ידי  ראוי  על  מקומי  בחומר  הכיסוי  השלמת  והידוקו,  חוזר  מילוי 
ו/או המדרכה  ,ומאושר, והשלמת  מצעי הכביש בהתאם לחתך אופייני לתשתית הכביש 

 הרחקת עודפי חפירה וכל פסולת מיותרת, וכל המפורט לעיל. 
  כמו כן יכלול המחיר למ"א את כל הזויות והקשתות והאביזרים הנדרשים לבצוע התוואי 

קווי ראשי ומשני , מסעפים , מעברי  קוטר  , מצמדים , רוכבים , מסעפים  מעברי קוטר  

.   או ש"ע כולל אוגנים נגדיים וכד'    PE100וכד' ,מעברים בין צינורות פלדה  לצינורות  
בנוסף לנ"ל יכלול המחיר את ביצוע החציות של כל קווי המים ומערכות אחרות הקיימות  

 בין אם הם מצויינים בתוכניות ובין אם חסרים.  ו/או המתוכננות בשטח
 

 מבחני לחץ בצינורות וחיטוי  57.14
  חיטוי בהתאם לאמורוכיבוי אש בנוסף    ה,קווי מי שתייכל הקווים יעברו מבחני בדיקת לחץ  

החיטוי יתבצע ע”י מוסד ו/או חברה מוכרת    57077,  57038במפרט כללי לעבודות בניין  פרק  
ת ומשרד לאיכות הסביבה לעבודה בתחום זה, ותספק תעודה  ומאושרת ע"י משרד הבריאו 

 המעידה על ביצוע החיטוי כנדרש.
על הקבלן לקחת בחשבון  את הסידורים  והתשלומים הנדרשים להספקת מים , ואת כל 

 הסדורים הדרושים לעגון קצוות הקווים הנבדקים ולניקוז המים בגמר הבדיקות. 

לפי הנחיית        PE, לצינורות מסוג   אטמוספירות  15:  פלדה מים  לחץ הבדיקה לצינורות
 . היצרן

ובנוכחות    מטר,  500-פקח ובקטעים עד כהבדיקה תבוצע באורכים שיקבעו עם המ  •
 . המפקח

 

תוואי   • שלאורך   הנמוך  במקום  האפשר  ככל   מותקנת   המבחן   ביצוע  עמדת 
נקודת    הקו.המיבחן נעשה   בעזרת  משאבת  יד או משאבה  מכנית. לידה מרכיבים

מדי לחץ  מכויילים במקביל . לוח  השנתות  של מדי הלחץ  יהיה  בגודל    2מדידה  עם  
מ"מ ,    100לוח השנתית יהיה בקוטר  בר    0.1מלחץ הבדיקה , ובחלוקה של     1.5פי  

, כך שניתן   בתחום     BAR  - מעלות וסימון ב  270בעל מחוג מרכזי ותחום תנועה של  
 קטנים.יהיה  לראות שנוי  לחץ 

מעבר  סגור  למדי לחץ , ניקוז אויר ומים ,  –מצבים  3נקודת  המדידה  ללחץ תכלול מגוף  
מגופים   2מעבר פתוח  למדי הלחץ. על קטע  צינור  כניסת המים  למילוי  הקו  מתקנים 

 בטור.
   

הכנות לבדיקת הלחץ: אין להתחיל במילוי הקו אלא כשבוע ימים לאחר  יציקת הבטונים  
רונים. לפני המילוי יש לבדוק את כל החיבורים ולוודא שכל האביזרים במצב תקין.  האח

 יש לאטום את קצות הקטעים ולדאוג לעיגונם הבטוח.  
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אויר    הוצאת  לאפשר  וכדי  רעידות  או  מים  הלמי  למנוע  כדי  בהדרגה  ימולאו  הקווים 
פתוחים   הנבדק,  בקטע   , המגופים  כל  יהיו  המילוי  בהתחלת  לאחר  מהצינורות.  ויסגרו 

, ולפני העלאת הלחץ, ייבדקו כל האביזרים לאטימות   שנשטפו במים. אחרי גמר המילוי 
 ויתוקנו פגמים שיתגלו. 

שעות בהם הקווים מלאים מים.   72לא יוחל בהעלאת הלחץ בצינורות הפלדה אלא לאחר  
 .  לצינורות פלדה  שעות 24הלחץ יועלה בהדרגה ויוחזק לדרגה שנקבעה לפחות 

שיעור הנפילה    הקו ייחשב אטום אם לא התגלו דליפות והלחץ בו לא ירד בתקופת הבדיקה
 . מערך  לחץ הבדיקה לצינורות פלדה   5%, אם יהיה  לא יעלה על 

שעות לפני     24יש למלא את הצינור במים בלחץ  העבודה שלו  לפחות    -   PEעבור צינור  
, להעלות    .   1.3את לחץ המים בצינור  לפני בדיקת לחץ  פעמים לחץ  העבודה  של צינור 

במצעב זה יש לבדוק  את  הצינור  והאביזרים מפני דליפה  כל  שהיא.  כתוצאה מהיות  

צינור גמיש , הוא מתרחב מעט  ואז לחץ בו יורד , לכן יש להוסיף מים  בלחץ       PEצינור   
 למערכת. 

, עם  כמות מים  שהוספה  למערכת לא חורגת   דקות לפחות   20לחץ הבדיקה מוחזק למשך 
 מהמקובל  והלחץ  נשמר, הבדיקה מאושרת. 

 כמויות מים שיש להוסיף בעת עריכת מבחן לחץ  –טבלה 
 

 כמות מים  להוספה בליטרים קוטר צינור חיצוני מ"מ 
  20מטר צינור  למשך  זמן של   50לכל 

 דקות 
63 0.63 
110 1.9 
160 3.6 

 
לבדיקות הלחץ ולחיטוי יהיו כלולים במחיר הנחת קווי הצינורות ולא ישולם עבורם  המחיר  
 בנפרד. 

 הקו ייחשב אטום אם לא התגלו דליפות והלחץ בו לא ירד בתקופת הבדיקה.
המחיר לבדיקות הלחץ ולחיטוי יהיו כלולים במחיר הנחת קווי הצינורות ולא ישולם עבורם  

 בנפרד. 
 

 צביעת צינורות ואביזרים:    57.15
  , צינורות ואביזרים שיונחו על פני הקרקע לאורך קו הצינורות , הן באופן זמני או קבעו 
ייצבעו.  כמו כן קטעי צינורות גלויים בבריכות , לרבות צינורות זקופים וכד'. כל האביזרים 

 כחול  ,   -ייצבעו בצבע  
בצבע   תנאי    -והצינורות  לכל  העמידים  להשתנות  צהוב   יכולים  הצבע  גווני  אוויר.   מזג 

 בהתאם לסיכום ו/או דרישת הרשות המקומית. 
 

 צינורות: 
ינוקו   בהורדה  הנדרש  בבדוד  מכוסים  ו/או  מקודם  צבועים  היו  שלא  בקטעים  צינורות 
לצבוע את השטחים   יש  הניקוי  מיד לאחר  וחלודה.  מכניות מכל שארית  פלדה  במברשת 

שעות. שכבת צבע ביניים מסוג מיניום    48זמן ייבוש מכסימלי    -בצבע יסוד ממיר חלודה  
 סופרלק בצבע צהוב. -שעות , ושתי שכבות עליונות    24סינטטי עם זמן ייבוש של  

 אביזרים: 
באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כתמי החלודה ולתקן את הצבע 

 בהתאם לאמור לעיל . 
מפקח לפני שמושם. על המבצע להגיש את מפרטי הצבע  כל הצבעים יהיו טעונים אישור ה

אופי   ייבוש,  זמני  טיפול,  הוראות  הצבע,  מין  הייצרן,  שם  הכוללים:  להשתמש,  שבדעתו 
 וצורת הצביעה  וכד' לאישור המפקח. 
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אביזר   ו/או  צינור  באותו  להשתמש  אין   . ערך  שווה  או  "טמבור"  יהיו מתוצרת  הצבעים 
 . בצבעים מתוצרת מפעלים שונים

 
, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח.   ביצוע הצביעה  ויתגלו פגמים לאחר  במידה 

 ההכנות לתיקוני צבע יבוצעו לפי הנאמר מעלה. 
 

 אביזרים ומפרטים על קווי הצינורות: 57.16
לכיבוי והידרנטים  מגופים  מערכות  יותקנו  הצינורות  קווי  כמצויין  -על  בקטרים  אש 

שיותקנו   האביזרים  כל  כגון  בתוכנית.  הרתוך  אביזרי  וכל   , ישראלי  תקן  תו  בעלי  יהיו 
יהיו   וכד'  , מעברי קוטר  פנים בטון  40סקדיואל    חרושתייםקשתות  ציפוי  זהה    עם  וחוץ 

 . לעטיפת צינור מים 
 המגופים יהיו מגופי טריז המתאימים לתקן הישראלי עם אטימה רכה ומומנט סגירה נמוך. 

 כאמור במפרט הכללי קטעי צנרת וחלקי מתכת גלויים יצבעו 
 קטעי צנרת ואביזרים הטמונים באדמה יבודדו לפי מפרט בדוד הצנרת.  

המחירים יהיו לכל מערכת כיחידה אחת , מפרט מגוף, הידרנט, וכד' ויכללו את אספקת  
לפי   הכל  והבדוד,  הצביעה  כולל  העבודה  ובצוע  עזר,  חומרי   , צינורות  קטעי  האביזרים, 

 התוכניות והמפרטים . 
מה מוקדם  אישור  יקבלו  האביזרים  ושאר   , האוויר  שסתומי  המגופים,  בכתב    מפקחכל 

    
 לפני הזמנתם והתקנתם. 

ההתקנה. אורך הברגים לא    בזמןכל האומים והברגים יהיו מגולוונים וימרחו בגריז גרפית 
 כריכות מעבר לאום לאחר התקנתו במקום. 3-5מעל    ייעלה

 
מגופים, והתקנת  לפי    עבור אספקה  יחידה, מסווג  לפי  ישולם  כיבוי  ברזי  אויר,  שסתומי 

מופות   והתקנת  אספקה  האביזר,  והתקנת  אספקה  כולל:  המחיר  האביזר,  וסוג  קוטר 
מתאימות, ברזים כדוריים בשסתומי אויר, וכן אספקה והתקנת כל האביזרים הדרושים 

 עפ"י הפרט שבתכניות ולפי הוראות המפקח באתר. 
 

מסמכים ואישורים מיצרני האביזרים השונים    זכייתו, לאישור המפקח,  יגיש לאחר  הקבלן  
חילוף   לחלקי  התחייבות  כולל  העבודה,  נשוא  העבודה  לתנאי  המתאימים  המותקנים 

 ותחזוקה לאורך שנים.
בהתאם  לשנותם  ויכול  השונים  לאביזרים  הקבלן  הצעת  את  לקבל  מתחייב  לא  המזמין 
בכתב  המוצע  והמחיר  הנ"ל  בגין  כספית  ודרישה  תביעה  כל  תוכר  לא  המפקח.  לאישורי 

 הכמויות ע"י הקבלן הינו סופי ומוחלט.  
 
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים :

, מעבר מצנרת   , ספחים  ככלול  לפלד    PEעבור מעברי קוטר  ויראה  בנפרד  ישולם  ה לא 
במחירי   הכמויות  בכתב  וכמסווג  המים  קוי  על  שיתוקונו  המים  גמלי  מפרטי  במחיר 

 קומפלט. 
 
 

 מגופים 57.17

" תוצרת חברת רפאל  TRSהמגופים בקטרים יהיו מסוג טריז מאוגנים בקצוות כדוגמת "
פוי פנים חוץ  או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח באתר, המגופים יהיו עם צי

 .PN16אטמ', האוגנים יהיו לפי   13אמייל, מתאימים ללחץ עבודה של 
 

מבנה המגוף )גוף, גלגל הפעלה, טריז ומכסה( יהיו עשויים מיצקת ברזל ספרואידלית. מבנה  
 המגוף יאפשר מעבר מלא. 
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י  דינמית רכה דו שלבית, גומ  -אטם המגוף יהיה מסוג דינמי עשוי מגומי, שיטת האטימה   

 כנגד תחתית מגוף חלקה ללא חריץ . 
 

טריז המגוף יצוייד בשיני גריפה אשר ינקו את משטח האטימה מחול ולכלוך, כדי למנוע  
מפני   האטם  על  יגנו  ההפעלה  ושיטת  המגוף  טריז  מבנה  המגוף.  באטם  ופגיעה  שחיקה 

 אפשרות של סגירה על גבי גוף זר וקריסת האטם כתוצאה מכך. 
 

כולל את   יחידה, המחיר  לפי  ישולם  עבור אספקה והתקנת מגופי הטריז מכל סוג שהוא 
גלגל   והתקנת  אספקה  כולל  התקנתו,  לאתר,  המגוף  הברגים,    ,הפעלה  אספקת  כל  כולל 

 והעבודות הדרושות. 
 .  מהמפקח לפני התקנת המגוף חייב הקבלן לקבל אישור 

 
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים :
המגופים  לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שיתוקונו על קוי  עבור  

 המים וכמסווג בכתב הכמויות.
 

 הידרנטים  57.18
" מסוג  יהיו  המותקנים  "   3ההידרנטים  בקוטר  חרושתי  זקף  על  המונחים  כדגם   4כפול 

רושתי  זקף ח" , F21כדגם "רפאל    4הכולל בתוכו מתקן שבירה בקוטר " ,        F12  ""רפאל

 ומכסי שטורץ.   3מחברי שטורץ בקוטר ""    SP"    4קוטר "
עם עטיפת וציפוי פנים    4מעלות בקוטר "  90החיבור לקו הראשי יהיה לאחר ביצוע קשת  

 .APC4 מלט

 כדגם רפאל או ש"ע .   "2X3"/6ע"ג גמלי המים יותקו הידרנט כפול 
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים :
ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שיתוקונו על קוי  עבור הידרנטים  לא  

 המים וכמסווג בכתב הכמויות.
 

 שסתום אויר 57.19

" בקוטר   יהיו  אויר המותקנים  שלף    2שסתומי  "אר"י  כדגם  "   d-050מסוג  "משולב" 
 הכולל בתוכו ברז  

 .  2בקוטר "  כדורי 
 ותקנו בהתאם לתוכניות ולפרטים.שסתומי האוויר המותקנים על גבי מערכות חיצוניות י 

 
 אופני מדידה ותכולת מחירים :

עבור שסתומי אויר  לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שיתוקונו על  
 קוי המים וכמסווג בכתב הכמויות. 

 

 גושי עיגון מבטון  57.20
ע"י   שיצויינו  ובמקומות  הסתעפות,  בנקודות  בקשתות,  יבוצעו  העיגון  לפי  גושי  המפקח, 

,   יציקת הגושים תהיה עם תבניות בצדדיםס"מ,    x  50  x  50  50במידות    הפרט שבתכניות
 סביב לצינור תונח יריעת גומי ניאופרן להגנה על הצינור.  

 אופני מדידה ותכולת מחירים :
עבור גושי בטון   לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שיתוקונו על קוי  

 המים וכמסווג בכתב הכמויות.
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 מקטין לחץ )שובר/שומר לחץ(   57.21

)     70F-00-Y-C-16דגם       4יהיו בקוטר  "על מערכת המים    המותקנים  מקטיני לחץ  
 שובר/שומר לחץ ( תוצרת ברמד או ש"ע  ויכלול:  

 או ש"ע.   273Q-00-A-C-16פורק לחץ הידראולי מהיר זויתי  ברמד קוטר " .1

 או ש"ע. 2קוטר "  DECAמקטין לחץ ישיר דקה / ברמד   .2

 אפק או ש"ע . -יח'  תוצרת חב' מגו 2  –כולל ברז תלת דרכי 3/4מד לחץ קוטר "  .3
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים :

תקונו על  Uעבור מקטין הלחץ  לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שי
 קוי המים וכמסווג בכתב הכמויות. 

 

 חיבור לקוי מים קיימים  57.22
 

מים    מים לקוהצע  חיבור קו  ולפי הוראות המפקח באתר יבאו  במקום המסומן בתכניות  
, עבודות החיבור יכללו: חפירה וגילוי הקו הקיים, סילוק מי התהום ועבודה ביבש, קיים

עם   זרימות, תאום  והעבודות הדרושות  ו  ,הרשות המקומית  הטיית  כל הריתוכים  ביצוע 
 , כולל אספקת אביזרים וציודים נדרשים.לביצוע העבודה בשלמות עפ"י הפרט שבתכניות

 
 אופני מדידה ותכולת מחירים :

 יח' ,כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות.  -יר היחידהמח
  

 מחירי היחידה:    57.23
 

כמפורט   הסעיפים  את  ככוללים  הקבלן  ידי  על  ייחשבו  להלן  המתוארים  העבודה  מחירי 
 במפרט הטכני , ובנוסף:

 
כל החומרים, מים, מוצרים שונים לסוגיהם , כלים וחומרי עזר הנזכרים בעבודה   .א

 הקשורים בה והפחת שלהם.זו , או  
כל העבודות הדרושות לביצועו השלם של החוזה הנ"ל, הנחת קווי צינורות , חפירה   .ב

 לרומי התחתית והשיפועים לפי התוכניות. 
וכל   .ג ושמירתם,  אחסנתם  ובדיקתם,  העברתם   , הנ"ל למקום העבודה  כל  הובלת 

 הובלת העובדים לאתר העבודה.
 המיסים והאגרות למיניהם.  .ד
 עבודות מדידה וסימון נדרשים לצורך ביצוע העבודה.  .ה
יידרשו לבקרת טיב ביצוע עבודות   .ו בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר 

 העפר, המצעים והצנרת. 
 כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח , דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכד',  .ז
והעקיפות,   .ח הישירות   , הקבלן  של   הכלליות  ההוצאות  ההוצאות  זה  ובכלל 

מחייבים   החוזה  תנאי  אשר  שהוא,  סוג  מכל  האחרות,  והמקוריות  המקדימות 
 אותן. 
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 א  נספח
 :המפקח לאישור, כדלקמן הפרטים את העבודה  התחלת  צו ממועד יום 30 בתוך להגיש הקבלן על

 יצרן צנרת פוליאתילן  –דרישות מכרז  אישור                              
 למילוי על ידי יצרן הצנרת: 

 הריני לאשר באמצעות חתימתי על גבי מסמך זה את כל האמור מטה: 
הוצגו בפניי ונבדקו על ידי הן המפרט הכללי מטעם תאגיד המים והביוב לרבות כל נספחיו והן  

 המפרט הטכני לביצוע, 
 

 ________________________ בפרויקט ________________________ 
 )יש לציין את שם הפרויקט כפי שנרשם במפרט הטכני(                       

ונמצאו על ידי מתאימים התאמה מלאה לביצוע כלל העבודות הנדרשות לצורך התקנה וריתוך של  
 צנרת 

נדרש על פי  פוליאתילן המיוצרת על ידי ולהנחיותיי המצורפות לביצוע עבודות אלו, לרבות כל ה 
 )יש לצרף את הנחיות יצרן הצנרת(.מפרטים אלו 

 
מפרטים אלו הוצגו בפניי על ידי חברת  

 ___________________________________________ 
 )יש לציין את שם הקבלן(                                                                     

הנני מאשר כי חומר הגלם אשר יעשה בו שימוש לצורך ייצור הצנרת לפרויקט הר"מ יהיה  
 בהתאמה  

 בלבד, כמו גם בדיקות המעבדה אשר יבוצעו בחומר    +PE 100מלאה לדרישות המפרטים, ומסוג  
 הגלם ובצנרת כולל העברת מסמכי בקרת האיכות הנדרשים לצורך אישורה ולפני כל משלוח, וכי 

 הצנרת המיוצרת על ידי ניתנת לריתוך עם אביזרים מתוצרת החברות הבאות:
 

______________________________________________________________ ______
_ 

 ( 5חלק  4427)יש לצרף העתקי אישור תו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי לתקן             

או על ידי מי מטעמי יתואמו מול מפקח הפרויקט   /מועדי ביקורת שרות שדה אשר יבוצעו על ידי ו
 ויערכו בנוכחותו. דוחו"ת הביקורת יועברו על ידי ישירות למפקח. 

 
יחול כל שינוי בהיתר המוענק לי על ידי מכון התקנים הישראלי לסימון  הנני מתחייב כי באם 

הצנרת בתו תקן לרבות הקפאה, ביטול, עיכוב, דחייה או כל שינוי אחר אודיע על כך לרשות המים  

או מייד עם גרימת העיכוב, הדחייה, או  /או מי מטעמה באופן מיידי עם קבלתי הודעה על כך, ו/ו
 כל שינוי אחר. 

עליי כי במידה ולא אמסור פרטים אלו כנדרש תהה הרשות זכאית, בהתאם לשיקול  מוסכם 
דעתה, לפסילת צנרת אשר מועדי הייצור בהם יוצרה חופפים למועדי ההקפאה, ביטול, עיכוב,  

 דחייה או כל שינוי אחר.   
 

 על החתום: 
 

 __ חברת ____________________________ חותמת וחתימה _____________________
 

 למילוי על ידי הקבלן: 
 

 הריני לאשר באמצעות חתימתי על גבי מסמך זה את כל האמור מטה: 
 

ידוע לי ומוסכם עליי כי במידה ואבחר לעשות שימוש בצנרת מתוצרת יצרן אחר מהחתום על גבי  
מסמך זה יחולו כלל דרישות המפרט הכללי והמפרט הטכני על היצרן האחר לרבות, אך לא רק,  

 מך זה  כאשר הוא חתום על ידו, ולפני משלוח צנרת.הצגת מס
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אביזרים מתוצרת יצרן אשר לא אושר על   /ידוע לי ומוסכם עליי כי לא אעשה כל שימוש בצנרת 

 אביזרים.  /ידי המזמין בכתב ומראש ולפני משלוח צנרת 
   

 על החתום: 
 ________ חברת ____________________________ חותמת וחתימה _______________
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 ב נספח

 עזר  ואביזרי הריתוך ציוד
 

                          .B.Wשיטת ריתוך פנים        

         
 . ציוד הריתוך יכלול את הפריטים הבאים:1       
 * טבלת לחצים וזמנים מטעם יצרן מכונת הריתוך הינה הכרחית לביצוע הריתוך ויש                             
 להציגה בפני המפקח לפני תחילת ביצוע ריתוכים.         

 
 . גוף המכונה. 1.1       
 . מכשיר חימום )פלטה חשמלית(.  1.2       
 . מערכת הידראולית )משאבה(. 1.3       
 . מקצוע חשמלי. 1.4       
 . מתקן אחסנה למכשיר החימום והמקצוע החשמלי. 1.5       

 יחידות דקות   2/4יחידות מלאות   6/4יחידות מלאות או   8 –. טבעות להפחתת קוטר 1.6       
 )המיועדות לריתוך אביזרים( כולל ברגים מתאימים.      

 . מתקן חיבורי חשמל המותאם לכל פרטי המכונה החשמליים. 1.7       
 במידה ולא קיימת אפשרות לריתוך ללא מתקן.  –. מתקן לריתוך מתאם אוגן 1.8       
         
 . אביזרי עזר 2       
       

 יתוך אשר הינם בגדר חובה:. אביזרי עזר לביצוע הר2.1       
       

 טיימר(.  /. שעון עצר )סטופר 2.1.1       
 יחידות.  2מינימום   –. רצועות בד )מותאמות לעמידות בעומסי משקל וגרירת הצנרת( 2.1.2       
)אין להשתמש בכל חומר אחר אלא אם צויין בהנחיות יצרן   95%אתנול   –. נוזל ניקוי 2.1.3       

 הצנרת(. 
 . נייר סופג חד פעמי )מגבוני מטבח עם כריות ספיגה(. 2.1.4       

 הנייר יהיה מסוג שאינו משאיר סיבים בזמן הניקוי.         
 יחידות.  2מינימום  –. גלגלות 2.1.5       
 מותאם לצריכת החשמל הנדרשת להפעלת המכונה.  –. ספק כוח חשמלי )גנראטור( נייד 2.1.6       
 מותאם לגנראטור ולצריכת החשמל הנדרשת להפעלת המכונה.  –. כבל חשמלי מאריך 2.1.7       

 (. D144-T -)להב שיניים גדולות JIG-SAW מומלץ   –ור חשמלי ס. מ2.1.8         
 פפות נגד חום. . כ2.1.9       
 עפרון סימון צבע לבן.  2.1.10       
 מכשיר למדידת טמפרטורה.  2.1.11       

 או מתכלות. /רב פעמיות ו –שקיות  2.1.12       
 מפתח המותאם לברגים המיועדים לקיבוע טבעות הפחתת הקוטר.   2.1.13       

 

החימום, למערכת ההידראולית, יש להציג תעודת כיול בתוקף על בסיס שנתי למכשיר   •
 מדידת הטמפרטורה.     ולמכשיר

 

           הינו בגדר חובה ויש להציגו בפני המפקח לפני תחילת 2.1+  1כל הציוד הרשום בסעיפים  •
 ביצוע ריתוכי  ולקבל את אישורו לתקינות הציוד. 
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 . אביזרי עזר לביצוע הריתוך אשר הינם בגדר המלצה:    2.2      
       

 מטר. 5 –. מטר מדידה 2.2.1      
 מטר.  50 –. גלגל מדידה 2.2.2      

 האביזרים. /לסימון מלוא הקף הצנרת –ס"מ  3עובי   –. סרט פלסטי 2.2.3      
 מטר.  10 –. כבל חשמלי מאריך 2.2.4      
 אמפר. 16אמפר לתקע  10שקע  –. כבל חשמלי מעביר 2.2.5      
 אמפר. 16אמפר לשקע  10תקע  –מעביר  . כבל חשמלי2.2.6      
 אינצים,מ"מ,כוכב.  –. סט מפתחות אלן  2.2.7      
 גדלים שונים כולל ראצט.  –. סט בוקסות 2.2.8      
 מ"מ ומעלה.  355מומלץ למכונה המיועדת לריתוך צנרת מקוטר  – . מקדחה 2.2.9      
 יחידות מכל סוג.  4  –ס"מ  100"מ עד ס  80ס"מ,אורך  8ס"מ +   5עובי   –. קרשי עץ 2.2.10      
 גודל גדול,קטן,ובינוני.  –. טבעות אחיזה )אוזניים( 2.2.11      
לניקוי ראש בורג אלן בעזרת   –ס"מ  30אורך   –מ"מ  5-6. צינורית פלסטיק קוטר 2.2.12      

 נשיפה. 
מומלץ להתקין  מ"מ ומעלה   355. במכונה המיועדת לריתוך צנרת ואביזרים מקוטר 2.2.13      

 מנוף לעזרה בשינוע פרטי המכונה.   
    

 נמצא ברשותי וכי הינו במצב תקין ויוצג   2.1+  1* הנני מאשר כי כל הציוד הרשום בסעיפים        
 בפני מפקח הפרויקט לפני תחילת ביצוע ריתוכים.       
        
 על החתום:      

 
 שם פרטי________ שם משפחה___________ מטעם חברה _____________________       

 
 אישור המפקח לתקינות הציוד:        

 
 הריני לאשר בזאת כי כל הציוד הנדרש הוצג בפניי ונמצא במצב תקין       

 
 

 שם המפקח _________________ חתימה _________________       
        

  
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 

 

 

 

 

 

 ציוד הריתוך ואביזרי עזר 

 E.F –שיטת ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן 

         
 יכלול את הפריטים הבאים: –כולל אביזרי עזר  – . ציוד הריתוך 1       

 

 ( אוטומטית. .E.Fאלקטרופיוזן ) –. מכונת ריתוך חשמלי 1.1      
 . זוג מעגלים בקוטר התואם לקוטר הצנרת המיועדת לריתוך . 1.2       

 או זוג מותחני שרשרת  /מ' לפחות,ו1.20מ"מ באורך  8עם כבל  –. זוג מותחני משיכה  1.3       
 )לריתוך קטרים גדולים(.          
 . מגרדת אוניברסלית )מסתובבת( בקוטר התואם לקוטר הצנרת המיועדת לריתוך.1.4       
 מושחזת(.  –)מומלץ להחזיק באופן קבוע סכין נוספת        
 לביצוע פאזה בקצה הצנרת בלבד. – . מגרדת ידנית 1.5       
 צבע לבן.  –רון סימון . עפ1.6       
)אין להשתמש בכל חומר אחר אלא אם צויין בהנחיות יצרן   95%אתנול    –. נוזל ניקוי 1.7       

 האביזר(. 
 . נייר סופג חד פעמי )מגבוני מטבח עם כריות ספיגה(.1.8       
 הנייר יהיה מסוג שאינו משאיר סיבים בזמן הניקוי.         
 . מטר מדידה. 1.9       

 מ"מ )כולל(.  160עד לקוטר   –. חותך צינורות פלסטיק)מסתובב( 1.10       

 (. D144-T -)להב שיניים גדולות JIG-SAW מומלץ   –. משור חשמלי 1.11         
 . פטיש )מומלץ פלסטיק(. 1.12         
 שיניים גודל בינוני.    –. שופין )פצירה( 1.13         
 לסימון צנרת במלוא הקפה.  –ס"מ לפחות  3 –. סרט פלסטי רחב  1.14         
 משמשות לקיבוע מתאם אוגן בזמן ריתוך.  –. גומיות עבות 1.15         

 או מתכלות. /רב פעמיות ו –. שקיות 1.16         
 גליל רחב.   –סלוטייפ  –. נייר דבק 1.17         
לשימוש לסגירת ברגים בהתקנת רוכב מסעף, או בהתקנת   –. סט מפתחות שונים 1.18         

 המעגלים.
 . מקדחה חשמלית + כוסות בגדלים שונים )מקדח כוס(. 1.19         
 יקת  המתאימים לספ –. ספק כוח חשמלי )גנראטור( נייד עם מייצב זרם + כבל מאריך  1.20         

 החשמל הנדרשת להפעלת המכונה.          
 

 נמצא ברשותי וכי הינו במצב תקין ויוצג   1* הנני מאשר כי כל הציוד הרשום בסעיף       
 בפני מפקח הפרויקט לפני תחילת ביצוע ריתוכים.       
        
 על החתום:      

 
 _________________ שם פרטי________ שם משפחה____________ מטעם חברה ____      

 
 אישור המפקח לתקינות הציוד:        

 
 הריני לאשר בזאת כי כל הציוד הנדרש הוצג בפניי ונמצא במצב תקין       

 
 

 שם המפקח _________________ חתימה _________________       
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 ניקוז נחל צין  - 70פרק 
 
  

 כללי  70.01
 

 תאור העבודה .א

 לביצוע : מפרט זה מתייחס 
התוכניות   עפ"י  התעלה   וגדות  האפיק  וחפירת  עפר  בעבודות  התעלה  הסדרת 

 והחתכים המצורפים . 
 וכל הנאמר בתוכניות , כתבי כמויות ודרישות המפקח בשטח.  

 
 הקרקע .ב

חפירה   קרקע,  סווג   , קרקע  בהחלפת  הצורך  באתר.  שתית  חקירת  נעשתה  לא 
בהתאם   קיימת  בקרקע  ושימוש  שאילה,  בביצוע  בבורות  הנדרשים  למיבנים 

 בעבודה זו ייקבע בהתאם להתקדמות העבודה ובהתאם להוראות המפקח. 
 

 היקף המפרט  .ג

כל האמור להלן בא להשלים את המפרט הכללי לעבודות בניין  )האוגדן הכחול(  
בחוזה   האמור  את  וכן   , אותו  מבטל  ואינו  השונים  לפרקיו  החדשה  במהדורתו 

, אלא אם צויין אחרת במפורש או נובע    רילוונטית כל רשות  וניספחי העבודה של  
 באופן חד משמעי מנוסח המפרט המיוחד. 

, הכוונה למפרט   מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו יאוזכר להלן המונח ה"כללי"  
הכללי לעבודות בניין , אלא אם צויין במפורש כי הכוונה למפרט אחר כל שהוא או  

 רט המיוחד. שהדבר נובע באופן חד משמעי מנוסח המפ
אין זה מן הנמנע כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את  

 ביטוייה הנוסף במפרט המיוחד כדלהלן. 
בכל מיקרה של סתירות או אי התאמה ביו דרישות  המסמכים שונים ייחשב סדר  
ותקנים.    כללי  מפרט  מיוחד,  מפרט  כמויות,  כתב  תכניות,  כדלהלן:  העדיפויות 

 קדם עדיף על המאוחר. המו
 

 סוג העבודות  .ד

 סווג  העבודות שהקבלן נדרש לבצען כוללות:
 עבודות הכנה כגון ניקוי השטח, מדידה וסימון,  וכיוצ"ב. -

מילוי   - פזור  חומרים,  סווג  מעלות,  בתעלת  וחציבה  חפירה  כגון  עפר  עבודות 

 והידוק,    והסדרת השטח בסיום העבודה. 

 
 הנדרשות בהתאם לחוזה , לתוכניות ולהוראות המפקח. ועבודות נוספות 

 
 מדידה וסימון .ה

 
 מדידות לעבודות עפר בערוצי נחלים ויישורי קרקע:   .1

סעיף   לפי  ייעשו  לקבעם  שיש  מתקנים  של  והסימון  במפרט    003המדידה 
 הכללי, והוראות המפקח.

 המדידה תהיה קשורה לרשת הארצית ותבוצע ע"י מודד מוסמך. 
בתוכנית.   המסומנות  הקבע  נקודות  תשמשנה  הגבהים  לקביעת  כמוצאים 
מוטלת   הקבלן  על  בתוכניות.  ומסומנים  אוזנו  הקבע  נקודות  של  הרומים 
החובה לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותם של נקודות הקבע ,  

 במשך כל זמן העבודה. 
  , נוספות  קבע  נקודות  חשבונו  על  הקבלן  ייקבע  יידרש,  במקומות  אם 

לנקודות הקבע בכל תקופת   . הקבלן יהיה האחראי  שיסומנו ע"י המפקח 
להציבן   הקבלן  יהיה  חייב  הנקודות  הרס  או  פגיעה  של  במקרה   , הביצוע 

 מחדש על חשבונו. 
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לפני התחלת העבודה יאשר הקבלן בכתב את קבלת הנקודות בשטח, כולל  
 נקודות הקבע לאחר בדיקה מוקדמת מצידו. 

דוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות. כל ערעור על  על הקבלן לב
הגבהים המסומנים , יוגש לא יאוחר משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת  

 עבודה. טענות שיובאו לאחר מכן , לא יילקחו בחשבון. 
מ' על כל יתד     20X 20הקבלן ירשת את כל תחום העבודה ברשת יתדות  

ומ ציון קווי הרשת באותיות  . רשת היתדות תהוונה בסיס  יירשם  ספרים 
וייאזן את ראשי היתדות   ימדוד  וביצוע העבודות השונות. הקבלן  לסימון 

 העתקים של תוכנית המדידה.   3והקרקע לידן וימסור לידי המפקח 
הקבלן יעבוד בשטח זה רק לאחר קבלת תוכנית מדידה מאושרת וחתומה  

 ע"י המפקח. 
 

המתוכנן או כל סימון אחר הקשור    הקבלן יבצע בשטח סימון צירי האפיק 
בביצוע העבודות הנ"ל בשטח. סימוני הקבלן יבדקו ע"י המפקח ויקבלו את  

 אישורו לפני תחילת העבודות .
כל עבודות המדידה והסימון כולל רשת היתדות ויתר המדידות לפני הביצוע  

( העבודה  גמר  לאחר  מדידות   , MADE   AS   ככל  ( וחידושם  הסימון   ,  )
ש בכל תקופת הביצוע ( , יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויכללו במחירי  שידרו

היחידה השונים בכתב הכמויות.  לשם כך על הקבלן להעסיק באתר מודד  
כפי   נאותים,  ובאיכות  במספר  עזר  וכלי  מדידה  מכשירי  ויחזיק  מוסמך 

 שיקבע המפקח. המודד יהיה ויעבוד באתר בכל עת שיידרש. 
, כתוצאה משינוי בתוכניות או כתוצאה מטעות מדידה , כל תיקון במדידה  

ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. רישות וסימון נוסף יעשה ע"י יתדות עץ או  
ע"י איזון   ברזל בעלי מימדים וצורה שיאושרו ע"י המפקח. גבהים יקבעו 
הרשת   בנקודות  תנעצנה  היתדות  המפקח.  הוראות  ולפי  ביניים  ונקודות 

על  שגובהן סומן בתו  ע"י המפקח.  הנוספים שיקבע  ובכל המקומות  כניות 
 הקבלן לפרק ולחדש את הסימון בכל עת שידרש לעשות כך ע"י המפקח. 

על הקבלן לאבטח את ציר האפיק כולל נקודות החיתוך בשיטה שתאושר  
 ע"י המפקח. 

רשת   באמצעות  המפורטות  התוכניות  ע"פ  יעשה  לביצוע  האפיק  סימון 
הגדות ) נקודות הדיקור ( יסומנו בכל נקודת מפגש    ה"ניעוץ" . שני קצוות

צבעוניים   סימון  סרטי  ע"י  יסומנו  הסימון  יתדות  הרשת.  וקו  האפיק  של 
בתיאום עם המפקח. היתדות שינעצו ע"י העובדים באתר יסומנו בפרטים  

 בעלי צבעים שונים מאשר סרטי סימון היתדות שינעצו ע"י המודד. 
 ר הסימון ע"י המפקח. אין להתחיל בעבודה בטרם אוש

בתום מדידה וניעוץ בכל קטע שהוא, ישאיר המודד בידי המפקח העתק של  
תוצאות המדידה שיכלול בין השאר גם רום ראש יתד. כמו כן יסביר המודד  

 למפקח את אשר ביצע בכל קטע מדידה. 
הקבלן יסמן את תעלת הניקוז בדרכי השרות בשיטה שתקבע ע"י המפקח.  

ציר התעל  יצוין בתוכניות  סימון  . הסימון המאושר  ע"י המפקח  יאושר  ה 
"לאחר ביצוע" וישמש בסיס לחישוב  אורך התעלה. תעלת הניקוז תסומן  

מ' או בכל מפגש עם כל   20ע"י יתדות עץ בציר ובשתי הגדות במרווחים של  
 קו רשת, בשיטה שתאושר ע"י המפקח. 

רוחב במרווחים   בקטעי תעלה שיקבע ע"י המפקח על הקבלן למדוד חתכי  
מ' , שיטת המדידה והשרטוט תאושר ע"י המפקח . הקבלן יסמן    20של כל  

את התכנון ע"ג החתכים וימסור את החומר למפקח לאישור. אין להתחיל  
 בעבודה ללא אישור מוקדם של המפקח. 

במהלך העבודה ייבצע הקבלן את כל  מדידות  הביניים הדרושות לחישובי  
 ות לחישוב כמויות (  שיקבעו ע"י המפקח.   כמויות בשיטות ) שיט 

כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי  היחידה של  
 הקבלן. 

 
בגמר הביצוע על הקבלן לערוך מדידה מחודשת של כל העבודה , על כל פרטיה   .2

 ( .  AS MADE) מדידת 
 המדידה לאחר הביצוע תכלול בין השאר : 
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חידוש רשת היתדות ואיזון פני הקרקע ליד כל יתד בכל שטח המאגר   -
 . 

וגבולות החפירה בכל מפגש עם קווי   - רגלי הסוללות  וסימון  מדידה 
 רגל הסוללה עם קווי רשת הנעוץ ) שתי וערב (.  

איזון ציר תעלת האפיק הראשי , איזון שני צידי קדקוד האפיק ודרכי   -
של   במרווחים  הנעוץ    20השרות  רשת  קווי  עם  מפגש  בכל  או   , מ' 

 בהתאם להוראות המפקח.
רטים ומדויקים לרוחב דרכי השרות במרוחים בני  מדידת חתכים מפו -

. החתכים ייכללו את ציר האפיק , שתי נקודות    1:100מ' , בקנ"מ    50
קצה בכל משטח אופקי ) תחתית תעלה, קודקוד, גדה, וכו' ( ,תחתית  
ושיפוע   משטחי  ברצף  לעין  נראה  שינוי  כל  האפיק,  גדות  האפיק, 

 הדרכים והתעלה. 
 עלת הניקוז, דרכים, מתקנים וכו'.המעברים האיריים ,  ת  -
הכוללת: האפיק ודרכי השרות על כל פרטי ומתקניהם    1:500תנוחה   -

והדרך  המחודשת,   הרשת  של  היתדות  ליד  קרקע  רומי  לרבות 
 בקודקוד ההאפיק.  

 כנ"ל בסעיף זה.  1:100חתכי פרטי בטון בקנ"מ  -
 

דה ימסור  התכניות תבוצענה על רקע מגנטי )מדידה ממוחשבת(, בגמר העבו
סטים של העתקי    5  -בשני העתקים, ו  DWGהקבלן דיסקט מדידה בקובץ 

 תכניות  
תנאי   הן  כנדרש,  הוכנו  כי  ואישורן  ובדיקתן  ביצוע  לאחר  תכניות  הכנת 
ע"י   ואישור החשבון הסופי של הקבלן  יעבור לבדיקה  ובל  הכרחי מוקדם 

 המפקח. 
 

  5  -ממוחשב על גבי דיסקטים, ו  עבור אספקת תכניות לאחר ביצוע באופן  
של   מידה  בקנה  התכניות  העתקי  של  העבודות  1:500סטים  כל  כולל   ,

בכך   הכרוכות  וההוצאות  בנפרד  ישולם  לא  לעיל  שפורטו  כפי  להכנתן, 
 תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 
 את תוצאות המדידה לאחר גמר העבודה יש להגיש כדלקמן:

 
 

 ת עפרעבודו 70.02
 

 כללי   .א

המתוארות   העבודות  לביצוע  הדרושות  השונות  העפר  עבודות  את  יבצע  הקבלן 
 בהתאם לתוכניות, המפרטים והוראות המפקח. 

סוג   מכל   , חומר  כל  והוצאת  וחציבה  חפירה  עבודות  בתוכו  כולל  חפירה  המונח 
או   למילוי  והעברתו  הנדרשים  לעומקים  ועד  הקיימת  הקרקע  מפני  החל  שהוא 

במקום שיידרש בהתאם לרומים ולמידות הנדרשות. התשלום יהיה אחיד  פיזור  
, בהתאם למפורט בהנחיות   גריסתו(  כולל   ( והכנת החומר    המזמיןויכלול סיווג 

 שינתנו במהלך העבודה ובכתב הכמויות .  
ע"י   יאושר  יהיו מסוג אשר  , ההובלה, המילוי, ההרטבה, וההידוק  כלי החפירה 

 שקול דעתו הבלעדית. המפקח באתר, לפי 
במקרה ובמהלך העבודה תתגלה שכבה רטובה והעבודה תמשך ב"רטוב" לא יהיה   
הקבלן זכאי לתוספת במחירי היחידה. הקבלן ייבצע את כל הסידורים הדרושים  

 להמשך פעולות החפירה וההידוק.  
במפרט    5703 -ו   5701עבודת העפר הנדרשות להנחת הצינורות תבוצענה לפי פרק 

 כללי. ה
עבודות העפר לחפירת תעלות לצנרות לא תימדדנה בנפרד ויהיו כלולים במחירי  

 היחידה להנחת הצינורות.
בכלים   חציבה  עבודת  בתוכה  כוללת  היא  חפירה  המילה  מופיעה  בו  מקום  בכל 

 מכניים ו/או בידיים, בכל סוגי הקרקע והסלע. 
ציוד מכני לאורך התוואי,  עבודות העפר כוללות ניקוי השטח, הכשרת דרך להנעת  

ניקוזים   בחלוקים,  לשוחות,  חפירה  הצינורות,   להנחת  חפירת התעלה  גילוחים, 
 וכו', מצע של חול לריפוד לעטיפה, וכיסוי הקו. 
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 עבודות הכנה  70.03
 

 כללי   .א

עבודות זו מתייחסת לשחרור תוואי הנחל לעבודות הסדרה , כל העבודות וביצעו   
 פר הכחול ( במהדורתו החדשה.     מפרט כללי ) הס   57לפי פרק 

 
 ניקוי השטח  .ב

 לפני התחלת העבודות על הקבלן לבדוק דרכי הגישה ותוואי החפירה.  .1

הקבלן יעקור ויסלק עצים )לפי אישור מיוחד(, שיחים, שורשים וכל צמחיה  
 אחרת, או כל גוף זר העלולים להפריע לביצוע התקין של העבודה. 

הקבלן להשאיר את השטח נקי מכל עודפי חומרים ,  לאחר סיום העבודה על   .2

 הן אלו שהובאו עלידו לצורכי העבודה והן שנגלו בשטח. 

 כל פסולת תסולק בהתאם להנחיות המפקח לאתר פינוי פסולת מאושר. 
 

 לא ישולם לקבלן כל תשלום בגין עבודות הניקוי הללו . 
 

 חישוף: .ג

חישוף לאחר ביצוע הניקוי המתואר  בכל שטח שתחומו ייקבע ע"י המפקח ייבוצע  
 לעיל . החישוף ייבוצע העומקים כמצויין בתוכניות וע"פ הוראות המפקח. 

 
           

 עקירה ושתילה מחדש של עצים ושיחים :   .ד

עקירת עצים ושיחים תבוצע כאמור במפרט הכללי ובאישור המפקח באתר ונציגי  
 המזמין. 

יסומן מראש בצורה ברורה ויצוין לקבלן. עקירת  כל עץ או שיח העומד בפני עקירה  
העצים והשיחים תחל רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח באתר. עקירת  
העצים והשיחים תבוצע בזהירות, תוך שימוש בכלים מתאימים או בעבודת ידיים  

 ועפ"י הנחיות מדריך מוסמך של משרד החקלאות או של המועצה האזורית. 
 

 מדידה לתשלום:  .ה

לקבלן  המ שיאושרו  עצים  יחידות  לפי  תהיה  עצים  כריתת  עבור  לתשלום  דידה 
לכריתה ועקירה ע"י המפקח באתר. העבודה תכלול, כריתה ועקירת העץ, וסילוקו  

גזע בקוטר מעל    1.5לאתר סילוק.  כעץ יחשב כל עץ שגובהו מעל   ובעל    15מטר 
 ס"מ. תשלומי אגרות וקנסות יחולו על הקבלן. 

 
צים ושיחים ישולם לפי יחידות שאושרו לקבלן לעקירה והעברה,  עבור העברת ע

המחיר יכלול את כל המפורט במפרט המיוחד, כולל חפירת בור לעץ/שיח, שתילתו  
 מחדש, וכל העבודות הדרושות לביצוע העבודה. 

 
עבור גיזום עצים ושיחים לא ישולם בנפרד ומחירם יחשב ככלול במחירי היחידה  

 ות.השונים שבכתב הכמוי
 

 חפירה 70.04
בשטחים   לחפירה  המיועדים  בשטחים  חפירה  ייבצע  , הפתוחיםהקבלן  הניקוז  עורק   ,

 תעלות הניקוז, הדרכים, או מחפורת חרסית וחומר אחר כמסומן בתוכניות. 
לא ויובל  יועמס  או    יזוריהחומר החפור  דרכי השרות,  לבניית  הוהגבההת  המילוי  מילוי 

   ר העבודה לא יאושר סילוק עפר מחוף לאת .השטח
החומר החפור ייפוזר באתר המילוי בשכבות. החפירה תבוצע בהתאם לרומים ולשיפועים  

 המצויינים בתוכניות. 
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הקבלן לא ייקבל כל תשלום עבור מילוי חוזר של עפר בכל תחום שטח החפירה כמצויין  
 בתוכניות. 

במפרט ומיושרים השטחים הסופיים לאחר החפירה ייהיו הדוקים לפי צפיפות הנדרשת  
ס"מ , בתנאי שהסטיות מהרומים המתוכננים    -+/   5לפי הרומים שבתוכניות, עד לדיוק של  

 תהיינה מקומיות והמעבר הדרגתי ובלתי נראה לעין , ולפי שקול דעתו של המפקח. 
במקרה של חפירה מתחת לרומים הסופיים ו/או לפי דרישת המפקח, בשיעור העולה על  

, יימלא הקבלן את החסר באדמה מובחרת שתהודק עד לצפיפות  סטיות המותרות כנ"ל
הנדרשת במפרט, או בחומר אחר שייקבע ע"י המפקח. ההחלטה על אופן התיקון היא בידי  

 המפקח , והקבלן ייבצע את העבודה כנדרש ללא כל תשלום כלשהוא נוסף.  
 

 כדלהלן: החפירה במחפורות מחוץ לתחום העבודה , בהתאם לקביעת המפקח, יבוצע 
ס"מ לפחות תיחשף. חומר החישוף יישמש לשיקום המחפורת   15השכבה העליונה בעובי  

במידות   תבוצע  במחפורת  החפירה  המפקח.  להנחיות  בהתאם  העבודות,  סיום  לאחר 
ובעומקים לפי הנחיות המפקח. החומר החפור יועבר וישמש למילוי ,לאחר מיון וסיווג לפי  

 ח.  יעדיו , ובהתאם להנחיות המפק
 
 

 חפירה ועירום  ארעי  70.05
אם צרכי העבודה ייחייבו הכנת ערימות ארעיות של עפר עבור שימוש חוזר למילוי, ייערם 
הקבלן את העפר במקום ובאופן שייאושר ע"י המפקח . לפני תום העבודה ייפנה הקבלן  

 את ערימות העפר.  
 הארעי יהיה מינימלי.הקבלן יתכנן את עבודתו בתיאום עם המפקח כך שהיקף העירום 

 לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור עירום ארעי שיידרש במהלך העבודה. 
 
 

 מדידת מרחקי הובלה  70.06
 ק"מ.  5.0לא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה בתחום האתר ועד 

 לא תשולם כל תוספת עבור פינוי עפר מחוץ לשטח התכנית .
 

 
 עודפי אדמה 70.07

סווגה כבלתי מתאימה למילוי יסולק ע"י הקבלן למקום שיורה עודפי אדמה מחפירה אשר  
 במפקח. 

 הדרך לאתר הפיזור, ואתר הפיזור יהיו באחריות הקבלן. 
עודפי האדמה ייחשבו כרכוש המזמין ואין רשות לקבלן להשתמש בהם ללא אישור מראש 

 ובכתב מהמזמין. 
 

 
 חמרי נפץ  70.08

 ת. חל איסור מוחלט בשימוש בחומרי נפץ בתחום העבודו
 

 
 תהום והגנה על חפירות-מי 70.09

בסעיפים   מהנאמר  לגרוע  להקפיד    57006  -ו  57005מבלי  הקבלן  על  הכללי  המפרט  של 
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע  
בניית השוחות, חיבור למתקן קיים, התקנת   החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, 

בורים עתידיים, ועד לכיסוי סופי , וכן לעשות את כל הסידורים למניעת חדירת  הכנות לחי
 מים מכל מקור שהוא לתחום העבודות בכל תקופת הביצוע.

תת או  עיליים  מים  חדירת  למניעת  האחריות  חלה  בלבד  הקבלן  על  ספק  הסר  -למען 
 . קרקעיים מכל סוג , האחריות לסילוק המים, והאחריות ליציבותן של התעלות

 
 

 ראפ  -ריצוף ריפ 70.10
רפ במקומות    -בריצוף ריפ  מקטעים מסויים כמסומן בתכנית  עבודה זו מתייחסת לציפוי  

 המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח באתר. 
 טון/מ"ק. 2.5האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינימלית תהיה  
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מעובי השכבה הנדרשת בתכניות. מהאבנים תהיינה בעלת מימד מינימלי של ¾    2/3לפחות  
 המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ ½ העובי של השכבה. 

 הריצוף יתבצע כמפורט להלן:
לפני תחילת העבודה יעצב ויפלס הקבלן את פני השתית, על גבי שתית טבעית מהודקת 

בי חצץ תונח  ס"מ, על ג  10לפי מודיפייד אאשהו יונח שכבת חצץ בעובי    96%לצפיפות של  
, על שכבת 20/20מ"מ כל    6ס"מ עם רשת זיון מברזל בקוטר    15בעובי    20  -שכבת בטון ב  

ס"מ לתוך הבטון ומשקלן ירבץ על   6 - רפ בצורה כזו שישקעו כ  -בטון זו יונחו אבני הריפ 
 החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות.

האבנים  את  להניח  יש  משופעים  ובקטעים  המדרון,    במדרונות  בבסיס  ביותר  הגדולות 
 העבודה תתחיל מרגל המדרון ותימשך לכיוון מעלה המדרון. 

ס"מ( ימולאו בדיס צמנט, בגמר   3  - ס"מ, ולא יותר מ    1  -החללים בין האבנים )לא פחות מ  
 העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה. 

קים. האגרגטים הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים ד
, ולא  16מהם את הנפה מס'    100%הדקים יהיו במימדים כאלה, כשהם במצב יבש יעברו  

 .100ממשקלם הכולל יעבור נפה מס'  10% -יותר מ  
 ממשקל החול הכולל.  6%לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 

 מילוי החללים בדיס. ימים לאחר  4רפ יש לשמור במצב רטוב למשך  -את הריפ 
 יש לשמור על נקיון האבנים, ולמנוע לכלוכן בבטון או בדיס צמנט. 

רפ המבוצעים עפ"י התכניות ולפי דרישת  - המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר של פני הריפ 
 המפקח באתר.

 
מחיר היחידה למ"ר יהווה תמורה מלאה עבור העבודה, החומרים, הציוד ויתר ההוצאות  

 וע העבודה כפי שפורט לעיל ועפ"י הפרט שבתכניות.  הכרוכות בביצ
 
 
 
 
  

  _________________________ 
 חתימת הקבלן   

 
 


