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 136, 129שצ"פים  –כפר יונה 
 החב' הכלכלית כפר יונה 

 
 

 הערה: 
 

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי", הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה המיוחדת  
וצה"ל,  הביטחון  למשרד  משותפות  וועדות  בהוצאת  או  והשיכון  הבינוי  ומשרד  הביטחון  משרד  בהשתתפות 

 ועה ביום פרסום המכרז. הוצאה אחרונה היד
בהוצאה   לרכישה  ניתנים  הקבלן,  של  ברשותו  ואינם  למכרז  צורפו  לעיל שלא  המצוינים  הכלליים  המפרטים 

 אביב. -, הקריה, תל29לאור של משרד הביטחון, רחוב דוד אלעזר 
 

ישור  הקבלן מתחייב להכין דוגמא מכל אלמנט מוצר וחומר הקשור לעבודתו בתחום הפיתוח ו/או להביא לא
מתחילת   משבוע  יאוחר  ולא  הנדרש  המלא  בהיקף  העבודה  בביצוע  יחל  בטרם  זאת  כל  והאדריכל.  המפקח 

 העבודה. 
 

 הקבלן יסמן את השטח כולו ויחל בביצוע רק לאחר אישור האדריכל לסימון ולגבהים.
 

במכ  הצהרת הקבלן: הנזכרים  כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים  בזה  רז/חוזה  הקבלן מצהיר 
זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות 

 המוגדרות בהם.
 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
 

 . חותמת וחתימת הקבלן:........................................................... 
 
 

 תאריך:..................... 
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 עבודות עפר לביצוע ובסמוך לאלמנטים קונסטרוקטיביים - 01פרק 
 

   עבודות חפירה 01.01
 כללי  01.01.01
בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה "חפירה", תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי   . 1 

 הקרקע הקיימים באתר.
ל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים ועבודת ידיים,  חפירה בכ . 2 

 קרקעית(. -כאשר המחיר זהה לשתי השיטות )למעט חפירת ידיים לגילוי צנרת שרותים תת
מדידת מצב קיים לצורך התחשבנות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו אך טעונה  . 3 

 ידת בסיס לכמויות.אישור המפקח בטרם תשמש כמד
שיבוצעו  . 4  החפירה  שפועי  את  יקבע  והוא  המחפורות  דפנות  יציבות  על  אחראי  יהיה  הקבלן 

 בפועל, על אחריותו הבלעדית.
. ככלל העבודות יבוצעו בהתאמה לאמור במפרט נתיבי ישראל, ולאמור במפרט הכללי הבין משרדי 5            

 הוסיף על ההנחיות במפרטים הנ"ל. לעבודות בניה. הוראות מפרט זה באו ל
 

 חפירה  ליסודות,  לראשי כלונס,  לקורות  יסוד ולהחלפת קרקע 01.01.02
החפירה  . 1  מפני  הקבלן  יבצע  קרקע  ולהחלפת  יסוד  לקורות  כלונס,  לראשי  ליסודות,  חפירות 

החלפת  שכבת  ו/או  הרזה  הבטון  של  תחתון  למפלס  ועד  הקיים  השטח  מפני  ו/או  כללית 
 מודיפייד פרוקטור. 96%-ע. תחתית החפירה תהודק להקרק

בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנטי ביסוס או ראשי הכלונסאות תהיינה קרובות לכביש  . 2 
פעיל או למסילות הברזל, יהיה על הקבלן לדפן את המחפורת ולגדר אותה כדי להבטיח את  

י הקבלן ויבוצע ויפורק אחר כך יד-המחפורת מפני התמוטטות מקומית. דיפון זה יתוכנן על 
ידי הקבלן. סוג הדיפון ותכנונו טעון אישור המפקח מראש, אך אישור זה אינו פוטר את -על

הקבלן מאחריותו הבלעדית לדיפון זה, ואינו גורע ממנה. בתכנון הדיפון יש להתחשב בעומסי 
 הכביש או הרכבת, לפי העניין.  

 
 ה מדידה ותשלום לעבודות חפיר 01.01.03
תכולת מחירי החפירה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי אך בניגוד לאמור   . 1 

במפרט הכללי, יכלול המחיר סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר אל אתר שפיכת  
על המאושר  )לרבות  -פסולת  עבודות החפירה  כל  הכללי  במפרט  לאמור  בניגוד  הרשויות.  ידי 

ימדדו בשטח(  יקבעו   חפירה  בשטח  כללית  חפירה  גבולות  זקופות.  חפירה  בדפנות  בהתחשב 
 ע"י המפקח. 

 מחיר סוללות הגנה, בפני מים ושטפונות, כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו לתשלום בנפרד. . 2 
 הידוק תחתית המחפורת  יימדד בנפרד לפי שטח )מ"ר(.  . 3 
יסוד תימדד . 4  לפי סעיפי החפירה המתאימים במפרט   חפירה ליסודות לראשי כלונס ולקורות 

 הכללי, מלוי חוזר בצידי היסוד נמדד בנפרד. 
במפרט   . 5  למרתפים  חפירה  שבסעיף  המדידה  שיטת  לפי  תימדד  קרקע  החלפת  לצורך  חפירה 

 הכללי. )אבל בניגוד לאמור שם מחיר היחידה אינו כולל את המילוי החוזר המוחלף(.
   

 
   עבודות מילוי 01.02

  מילוי מצע מהודק להחלפת קרקע .0101.02
בכל מקרה שיידרש הדבר כמתואר להלן ו/או עפ"י פרטי התכניות ו/או הוראות המפקח יבצע  . 1 

 הקבלן החלפת קרקע בתחתית סוללות, ו/או יסודות ו/או קירות תומכים, וכיו"ב.  
ס"מ לפחות,   60 בתחתית יסודות של קירות תומכים מבטון מזוין  תבוצע החלפת קרקע בעובי . 2 

יועץ הקרקע   50וברוחב החורג   כפופות להנחיות  היסוד. מידות אלו  ס"מ מכל צד של פלטת 
 והביסוס ועל הקבלן לפעול בהתאם להמלצות היועץ. 
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קרקע  . 3  החלפת  שכבת  תבוצע  משוריינת  קרקע  מטיפוס  תומכים  קירות  של  יסודות  בתחתית 
העובר של הקיר ועד לקו קצה רשתות העיגון   ס"מ מקו חזית היסוד  50ס"מ וברוחב    60בעובי  

 מטר מפני הקיר(.  6.0-של הקיר )רוחב כ 
של    בשכבות  יהיה  ההידוק  הכללי.  המפרט  לפי  א'  סוג  מצע  המילוי  הרטבה   20חומר  תוך  ס"מ 

 מודיפייד פרוקטור. 98%אופטימלית לדרגת הידוק 
 

 מילוי חוזר מאחורי קירות תומכים מבטון מזוין  01.02.02
כדוגמת   . 1  מחומר  יהיה  בפרק     A-2-4המילוי  חול   51כמוגדר  מילוי  )חומר  הכללי  במפרט 

עד   מכיל  בעובי    35%חרסיתי  בשכבות  מהודק  עד   20דקים(  אופטימלית  הרטבה  תוך  ס"מ 
 מודיפייד פרוקטור. 95%

ויברציוני עד למרחק   . 2  ע"י מכבש  יהיה  בקרבת המבנים   1.5ההידוק  מ' מהמבנים הקיימים.  
 יה הידוק באמצעות מכבשים ידניים.  יה

 
     מדידה ותשלום 01.02.03
ובהתאם   . 1  במפרט הכללי  לפי האמור  יהיו  וכן שיטות המדידה  תכולת מחירי עבודות המילוי 

 למפורט להלן: 
נמדד לפי נפח. המחיר כולל את אספקת החמר ואת כל    מצע מהודק כהחלפת קרקע 1.1  

 וחד.האמור במפרט הכללי ובמפרט המי
נמדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( הנפח לתשלום    מילוי בגב קירות תומכים מבטון מזויין 1.2  

וללא מילוי   זקופים   ושיפועים  היסודות  רוחב  לפי מידת  כל תחום המילוי  כולל את 
מחיר   הקיר.  ראש  כרכוב  תחתית  מפלס  עד  מדוד  כלשהם  עבודה  מרווחי  בתחום 

ת הכרוכים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה  היחידה כולל את כל החומרים והמלאכו
 לפי מפרטי היצרן. 

 
 

 עבודות בטון וקירות תומכים  – 02פרק 
 

 קירות מבטון מזויין  –אלמנטי בטון בפיתוח 
  

 סוג הבטון  .א
 . 118לפי ת"י  15-בטון רזה מסוג ב  .1
 . 118לפי ת"י  30-בטון הקיר יהיה מסוג ב  .2

 
 פלדת הזיון .ב

 עפ"י תוכניות קונסטרוקטור. 
 

 צוע הקיר התומך בי .ג
 ביצוע הקיר יהיה בהתאם לפרטי התכניות קונסטרוקטור לרבות מיקום תפרים ונקזים. 

 
 חיפוי קירות בכורכרית 

חלופת ביצוע החיפוי, בחיבור מכני או בהדבקה, תיקבע ע"י קונסטרוקטור והביצוע יהיה עפ"י פרטים  
 ותוכניות המהנדס.

 
   2000חיפוי קירות בגמר ציפוי כורכרי  

 רכב הציפוי ה .1

 טבעית  כורכר אבן ·

 )'וכ אוויר כולאי ,פולימרים(שונים  מוספים ·

 ניילון  סיבי ·
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 לדרישה בהתאם פיגמנטים ·
 ויציקה  הובלה .2

 יציבה.  תשתית להכנת לדאוג יש ·

 ומוכן לשימוש.  רטוב כשהוא ,מערבל באמצעות לאתר יסופק החומר ·

 במקום הספק ולהניחם י"יסופקו ע אשר מיוחדים במיכלים ורק אך לאחסן יש החומר את ·
 ויבש.  מוצל

 לתערובת (.  וכו' כימיים מוספים מים,(חומר  כל להוסיף אין ·

 . הקרובות שעות 52 -ב גשם ייתכן אם 2000" כורכרי ציפוי" של הזמנה לבצע אין ·

 .אחד במיכל שונים גוונים/התערובת סוגי את לאחסן אין ·
 :בחינה .3

 : הקירות בניית לאחר

 .תקינה להדבקה להפריע העלול גורם ומכל קשירה וחוטי ,בולטות  ,חלשות שכבות להסיר יש ·

 .ושמן  אבק משאריות לשטוף יש ·

 .חשוף זיון להסיר יש ·

 משונן 'מאלג י"ע )המבנה של האיטום כשכבת משמש( הרבצה רדיטיט של שכבה למרוח יש ·
 45° של בזוית או אופקית בצורה

 .לפני  יום הקירות את לאשפר יש ·

 .ימים  שלושה במשך ביום פעמים 3 צמנטיטה  ההרבצה את מאשפרים ·

 ההרבצה ששכבת בתנאי( ההרבצה שכבת ביצוע מסיום ימים 4 כורכרי ציפוי לבצע ניתן ·
 .)התקשתה

 :החומר יישום הוראות .4

 .מ"מ15-20 בין הינו כורכרי הציפוי יישום עובי ·

 ."בנאים מחבת" או מסטרינה י"ע הקירות על "2000 כורכרי ציפוי" את "משליכים ·

 בלבד )עץ  או פלסטיק( פזקה י"ע החומר את יישריםמ ·

 אחיד מראה לקבלת עד שטוח נירוסטה 'מאלג י"ע החומר את "מגהצים" ישור לאחר מיד ·
 .)זכוכית(

 משור של ההפוך חלקו י"ע החומר את מגרדים )ובטמפרטורה בעונה תלוי( שעות מספר לאחר ·
 .)השיניים ללא( לטייח ביצה

 .גורדו שלא מקומות להשאיר אין :חשובה הערה ·

 פ"ע עיגון עם מגולוונת מתכת רשת להניח יש חלקים בטון קירות על מבוצע והציפוי במידה ·
 .מאושר הנדסי מפרט

 מישקי/הפרדה פסי להכין יש הצורך במידת .שלם אלמנט על כורכרי הציפוי את לסיים יש ·
 .עבודה

 המתכנן הנחיות פ"ע הפרדה פסי/התפשטות תפרי לבצע יש בנוסף
 
 

 הנחיות כלליות קונסטרוקציה  02.01
 

   כללי 02.01.01
הגשר   . 1  לביצוע  הנדרשים  העבודה  סעיפי  כל  נכללים  באתר  יצוק  מזוין  בטון  עבודות  במסגרת 

 וקירות תומכים מבטון מזוין. 
כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות של פרק  . 2 

 לעבודות בנין )הספר הכחול(.במפרט הכללי  02
  28על סמך חוזק הבטון בגיל    118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י   . 3 

 יום. 
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תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה   
 לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.

מעובדים   . 4  הבטון  פני  יהיו  אספלט,  או  איטום  שכבות  הבטון  פני  על  ליישם  שיש  מקום  בכל 
 ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל. 

היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צויין כך   . 5 
 במפורש בתכניות )יציקות ציפוי( 

יציקה(  . 6  )הפסקות  עבודה  תפרי  לעומק    כל  ורצוף  יסודי  חספוס  מי    7יקבלו  ויסולקו  מ"מ 
הצמנט מפני הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר  

 אישורה להמשך הביצוע.
תהיה   . 7  הקטימה  מידה  קטומות.  תהיינה  הפינות  מצוינת    2X  2כל  לא  בתכניות  אם  גם  ס"מ 

ומידת הקטימה המ כלל. במקרה  כי אין לבצע  קטימה  במפורש  צוין  בתכנית שונה או  צוינת 
 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –קיטום 

 
 מדידה ותשלום  02.01.02
 בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק זה: . 1 
במפרט   1.1   כאמור  נפח,  לפי  לתשלום  ימדדו  באתר  היצוק  המזוין  הבטון  עבודות  כל 

הכ שבמפרט  המחירים  תכולת  ועפ"י  אחרת הכללי,  במפורש  צוין  כן  אם  אלא  ללי, 
 במפרט מיוחד זה.  

לפי   1.2   כן  גם  כלשהו  ועובי  יציקת מרצפים מסוג  במפרט הכללי, תימדד  בניגוד לאמור 
 נפח )ולא לפי שטח(. 

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.  1.3  
ים ולהפרדה בין יציקות, כלול  מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפר 1.4  

 במחירי הבטון ולא נמדד בנפרד.
האלמנט  1.5   נפח  לחישוב  ומצרפים  כוללים  כלשהם,  בטון  באלמנטי   בליטות  נפח 

נמדדות  אינן  והן  האלמנט,  במסגרת  איפוא,  משולם,  בבליטות  הבטון  הרלבנטי.  
 ומשולמות בנפרד וזאת ללא תלות במידותיהן. 

פיגומים, 1.6   היחידה    מחיר  במחירי  כלול  שונים  מבנה  לחלקי  זמניות  ותמיכות  תבניות 
הכרוך   כל  את  כולל  הנ"ל  בנפרד.  בעבורם  ישולם  ולא  השונות  הבטון  עבודות  של 
ביצועם, התקנתם,   זמניות,  ו/או תמיכות  פיגומים  ו/או  בתכנון מפורט עבור תבניות 

יים ו/או כל מערכת  אחזקתם השוטפת, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.  יסודות זמנ
היחידה השונים   במחירי  אף הם  כלולים  הפיגומים  הנדרשת למערכת  ביסוס אחרת 

 ולא ישולם בעבורם בנפרד.
 
 

 בטון רזה  02.02
 כללי  02.02.01
רזה   . 1  בטון  שכבת  תושם  בתוכניות,  שסומנו  המקומות  ובכל  תומכים  קירות  ליסודות  מתחת 

משופעות אשר תבוצע בהתאם למפלסים המתוארים   ס"מ, אופקיות ו/או  5בעובי מינימלי של  
 בתוכניות.

  
 

 מדידה ותשלום  02.02.02
יציקות   . 1  בין  משופעת,   ו/או  אופקיות  יציקות  בין  הבחנה  ללא  מ"ר  לפי  לתשלום  המדידה 

 ס"מ.  15בשטחים גדולים ו/או קטנים ובעובי היציקה כולל משטחי בטון רזה בעובי עד 
 לקה ועיבוד פני השטח העליונים לרבות מפלסים בהתאם לנדרש.מחיר היחידה כולל הח . 2 

 
   פלדת זיון לבטונים 02.03

  כללי  02.03.01



  

 . 40300כפר יונה  1החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 
 153-9-8971185פקס:  09-8971150טלפון: 

. רשתות 3חלק    4466פלדת הזיון לבטונים )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י   . 1 
לפי ת"י   יהיו ממוטות מצולעים  ביצ4חלק    4466מרותכות  במפורש  נדרש  בו  בכל מקום  וע  . 

 . Wריתוכים לפלדת הזיון לרבות פלדת הזיון עבור כלונסאות תהיה הפלדה רתיכה סימון 
 לכיפוף זיון.   5חלק  4466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  . 2 
ככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח. אם יינתן   . 3 

ב יהיה הריתוך  כזה,  בעלות  סימון  אישור  )דלות מימן(    ASWE  7018אמצעות אלקטרודות 
(, ובכפיפות להנחיות המפקח. לאחר בצוע הריתוך  1)חלק    466והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י  

 יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(. 
בדיקות  . 4  ביצוע  באמצעות  לדרישות,  מתאימה  הריתוך  תסבולת  כי  להוכיח  יידרש  הקבלן 

 דגמי, הכל בהתאם להוראות המפקח.  מתיחה לריתוך מ
בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק של   . 5 

הכיסוי  יהיה  הקרקע  עם  במגע  הבאים  בשטחים  אופקי.  ומיקום  מפלס  מבחינת  הזיון 
 ס"מ.  5המינימלי 

זי    מוטות  עשויים  יהיו  )"ספסלים"(  עליון  לזיון  מכופפים  תמיכות  מצולעים(  ו/או  )עגולים  ון 
במידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון, צורת הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את  

ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה -החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע על 
 ישר ויציב. 

 
 מדידה ותשלום  02.03.02
ת  . 1  וכן  כלשהו  מסוג  מרחק  מכופפים  שומרי  זיון  מוטות  עשויים  )"כסאות"(   לזיון  מיכות 

 כלולים תמיד במחיר היחידה ולא נמדדים בנפרד. 
לתשלום   . 2  נמדדים  אינם  המפקח  ע"י  לקבלן  הותרו  ו/או  בתכניות,  נדרשים  אם  זיון,  ריתוכי 

 ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. 
המשמשים . 3  זיון  כלולים    מוטות  תומכים  קירות  של  בתפרים  המותקנים  מייתדים  כמוטות 

 במחיר היחידה. 
 

 ומכיםקירות ת 02.04
 כללי  02.04.01
קירות   . 1  של  מערך  לבצע  הקבלן  יידרש  זה  מכרז  במסגרת  לביצוע  הנדרשות  מהעבודות  כחלק 

 .  118לפי ת"י    30-תומכים מבטון מזויין. סוג הבטון לחלקי מבנה הקירות ב 
ראש  . 2  פרט  בתכניות.  כמתואר  עקום  ו/או  ישר  אופקי  ובתוואי  משתנים  בגבהים  הם  הקירות 

הקיר לפי הפרטים הטיפוסיים בתכניות לרבות עיגון כל האביזרים הנדרשים לצורך התקנת 
 מעקות פלדה, קירות אקוסטיים ועמודי תאורה. 

 לעיל.    01ביסוס הקירות יבוצע בתוך החלפת קרקע בהתאם להנחיות בפרק  . 3 
הקבלן  . 4  שיציע  כפי  או  בתכניות,  המתוארות  היציקה  הפסקות  עפ"י  תהיה  הקירות  יציקת 

הגדול מ באורך  קטעי קירות  יבוצעו  בכל מקרה לא  ע"י המפקח, אך  מטר. פרט   10-ויאושר 
 עיבוד הפסקות היציקה לרבות התקנת מוטות מייתדים לפי המתואר בתכניות.

במצב הסופי  יהיו ברמת בטון חשוף חזותי.  היציקה בתבניות פלדה פני כל הבטונים הגלויים   . 5 
 ותבניות לבידים מצופים טגו לפי פרטי התכניות.  

מצינור   . 6  נקזים  יותקנו  הקיר  במרחקים   110בקוטר    PVCלאורך  יותקנו  הנקזים  מ"מ, 
י עטוף ליטר חצץ נק 30-מטר. בצד  הקרקע של כל נקז יותקן פילטר חצץ המורכב מ 1.50/1.50

גרם/מ"ר. המילוי מעל מפלס הנקזים יהיה מחומר גרנולרי.   400יריעת בד גאוטכני שמשקלו  
 בחזית הנקז תותקן רשת למניעת כניסת ציפורים ומכרסמים. 

 
 מדידה ותשלום  02.04.02
בין  . 1  אבחנה  נפח )מ"ק( ללא  לפי  מדידה לתשלום של חלקי מבנה של קירות תומכים תיעשה 

יסודות, ראשי כלונסאות, קירות, משטחים אופקיים )קונזוליים( בראש הקיר    -חלקי המבנה 
 וכרכוב ראש הקיר ללא אבחנה במידות האלמנטים )עובי, גובה ואורך(.
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התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי  . 2 
 המבנה כנדרש. 

 יו כלולים במחיר הקיר.הנקזים לא ימדדו לתשלום ויה . 3 
 התפרים על כול חלקיו )מוטות מיתדים, איטום, קלקר וכד'( יהיו כלולים במחיר היחידה.   . 4 
 מוטות הזיון כלולים במחיר היחידה ע"פ המפורט בסעיף.  . 5 

 
 
 חשמל ותקשורת  – 08רק פ

 
 

 אור העבודהת
 

המעודכן   08הסטנדרטי הבין משרדי  העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט
ואילך, דרישות חברת חשמל, המפקח והמתכנן ועל ידי  3210ביותר, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 

 חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף.   
תאורת כבישים ורחובות, קבלן   -270חשמלאות  160על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג  

לתאורת רחובות, הנחת קווי תקשורת ובעל סיווגים כספיים מתאימים לעלות הפרוייקט בפרקים  מורשה 
 הנ"ל. 

 
 לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר. 

 
עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת בודק ח"ח,  כולל תשלום עבודה ולמסור את המתקן פועל ומושלם  

 ו. למזמין או נציג
 

 הגשת ציוד תאורה "שווה ערך" 
 

הקבלן רשאי להגיש במשך עד חודשיים מיום קבלת צו התחלת עבודה סוגי ציוד וגופי תאורה שווי ערך ואיכות  
 לאישור המתכנן והרשות המקומית. 

תיבדק איכות הגוף, ע"י השוואת כל הפרמטרים והתקנים והאפיונים  של גוף   –בהגשת ג"ת "שווה ערך" 
 מוגש לאישור לג"ת שבחוזה.התאורה ה

 גוף התאורה המוגש חייב לקבל  את האישור בכתב מהמתכנן ומהעירייה.
 

 תנאים טכניים כללים 

 
 כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל: 

 וולט.  500מתח  .א
 לט. וו 1000מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של  .ב
 מעלות צלזיוס.  50טמפרטורת הסביבה עד  .ג
 זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל. .ד
 

 בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו .
 

, התנאים הכללים, התנאים  08משרדי בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין 
המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או התקן או החוק על הקבלן להתריע  

מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות המחמירות ביותר חמורות הן הקובעות ו/או לפי החלטת 
 המפקח.
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המתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים והקיימים למצב  על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של המעגלים ו
המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם  

 המפקח בהתאמה למקובל בעירייה. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.
 ישראלי. כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן 

על הקבלן לדאוג לבודק מוסמך מטעם חברת חשמל המתאים במידה של מקורות מתח עצמאיים ו/או ביקורת  
 בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן כאשר סוג ותכולת הביקורת יהיו לפי קביעת המפקח.

 
 ASבצוע בפועל של העבודה     )מערכות של תכניות מעודכנות בהתאם ל 2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 

 MADE .כולל דיסקט, במידה וידרש ע"י הפיקוח  ) 
 תשלום למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן .  

 

 חוקים ותקנות 

 
על כל  ההוראות  1954כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן 

כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות   והתוספות שבו.  ביצוע העבודות ייעשה על 
 תקנות בדבר רשיונות. -חשמל בהתאם לחוק החשמל 

 כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי. 
 

 עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל בביצוע העבודה. 
וד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל דרישות לתנאי עבודה בשטח, הן באם  בנוסף לכך יעמ

 הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו.
 

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים וכו' יבוצעו אך ורק על 
 ם ובתוקף ואין בשום פנים ואופן לבצען על ידי פועלים לא מקצועיים. ידי אנשי מקצוע בעלי רשיונות מתאימי

 

 אלקטרודת הארקה 

 
 5ס"מ עם מכסה    50ס"מ ובעומק   60מותקנת בתוך בריכה בקוטר   3/4מ' ובקוטר " 3יהיו מקופרוולד בעומק 

 טון בעל עמידות ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקים למכסה עם ברגים.
 

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה כלול, החוט, החבור   35בר בחוט נחושת האלקטרודה תחו 
 והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד. 

 

 חפירות

 
ס"מ מתחת לפני הכביש   100 -כל החפירות יהיו כך  שגובה וקו עליון של צינורות החשמל יהיה לא פחות מ

 הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה .    והמדרכה וברוחב
על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון הרשות המקומית, בזק,  משטרה, חברת 

 חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל. 
 

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן,    20לול,  כסוי בשכבות בנות במחיר החפירה יש לכ
מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי 

 הסדר שהיה לפני בצוע החפירה. 
 הצנור המונח.   ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל  40

 מחיר הסרט כלול במחיר החפירה.
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 הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתיוצרנה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה. 
מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת 

 תשלום נוסף.  לפי מוד אשו"י  כל זאת ללא 98%צפיפות בדרגה של 
על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  בדבר תשתיות ביוב ומים, ניקוז, שורשי עצים וגזעי עצים   

כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע את העבודה  
 כך שלא יגרם נזק.

 
מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה וכן כל האמצעים עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים 

 הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב החפירה או עקב היערמות העפר שהוצאו מהחפירה. 
 

מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הנותרת אל מקום  
סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות, צמחים ושרשים עצים, חלקי   אפשרי אותו יקבע המהנדס,

 אספלט במדרכות סילוק אבנים משתלבות וכו'. 
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים, כולל חציבות או בכורכר קשה, אספלט  

 הירק.במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה, וכן בפס 
על הקבלן לסייר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי החפירה,  

 כניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.
 

ה לפי הוראות המפקח,  העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה חפירה או חציב 
 הרשות המקומית  והמשטרה וללא שנוי במחיר. 

 
 מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין .

 בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת הבצוע . 
 קבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות . תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם ה

 

 צנרת לתאורה  

, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה לפי 61386/24הצנרת תהיה מסוג מגנום גמיש שחור דו שכבתי עפ"י ת"י  
 פרק החפירה. ליד הצינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי צינור נוסף לפיקוד. 

 .  10מ"מ לתאורה, ולח"ח דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCבחציות כביש תהיה צנרת 
 ראה פרק בהמשך מפרט זה.  

 כבלים 

 , מנחושת חדשים ותקניים.  N2XY  , XLPEהכבלים יהיו מסוג 
 ובעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפצלת מתכווצת בחום )כפפה(.  

 הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות. 
 

 עמודי תאורה וזרועות 
 

 ויהיו לפי הפרטים בתכניות וכתבי הכמויות. 2-חלק 812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 
 

 גימור
 מיקרון (  70על פי בחירת האדריכל )עובי צבע מינימום  RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני 

 
 התקנת עמודים 

רה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי התאורה,  העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצו
 האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד.
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אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס שטיכמוס מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון  והפלטה יכוסו בבטון  
 . VGMבדייס 

 
לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר יישור  התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה

 העמודים בצורה סופית ומושלמת. 
 

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי קורוזובי כמו 
המכסה    -העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי המפקח 

 בר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת נגיעתה במגעים חיים. יחו
 

המרחקים בין העמודים יקבעו לכל קטע בנפרד,  כאשר המקום של העמודים יסומן על ידי מודד הקבלן 
 בתאום עם המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת היסודות.

 

 בסיסים  לעמודים 

 
 בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים והכמויות.  ע ע"י יציקה במקוםהיסוד יבוצ

תוך כדי היציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל כבל  
 צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה. 

 ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד. 4ביסוד יותקנו 
 י היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד. ברג

 . יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של העמוד
במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות כגון: סילוק  

 עפר המיותר,  ברגי היסוד,  אומים וכדומה.ה
 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה. 30 -הבטון  מסוג ב 

 על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון.  
 לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט . 

 על הקבלן לקבל אישור המפקח והמתכנן על היסודות לפני התקנת העמודים. 
 
 גנות לעמודיםה
 

ס"מ,   60ס"מ ובגובה  100יש להגן על עמודי התאורה לפי הוראות המפקח על ידי חוליית שוחת כבלים בקוטר 
 כולל ייצובה ע"י בזנטים. 

 

 צנרת חציות לתאורה 

 
 ח, ראה פרק בהמשך מפרט זה.  קשי PVCבחציות כביש תהיה צנרת תאורה 

 
 החציות תבוצענה כולל סימון ע"י יתדות ברזל )בזנטים( תקועים בקרקע וצבועים לפי סוג השירות: 

 אדום.  - ח"ח 
 צהוב. - תאורה 

 כחול. - בזק
 ירוק. - הוט

 סגול.  –תקשורת עירונית 
 

 דינטות של מיקום החציות. ע"י מודד מוסמך עם קואור  AS MADEלאחר ביצוע החציות הקבלן יבצע מדידת 
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 מעבר כביש בקדוח אופקי 

 
ס"מ מפני הכביש  250במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות על הקבלן לבצע מעבר כביש בעומק של 

 בקידוח אופקי.
העבודה כוללת את בצוע הבורות בשני קצוות המעבר,  הספקה והכנסת צנור פלדה חדש ושני חוטי השחלה 

 מנילון. 
בור השחלת הכבלים הנוכחיים והשני שישאר כשמור לאחר השחלת הכבלים עבור כבלים  החוט האחד ע

 נוספים בעתיד. 
 מעבר הכביש ימדד אך ורק כרוחבו של הכביש ולא כאורך הצנור הבולט משני צידי הכביש. 

 לפחות.  6קוטרו של הצנור יהיה "
את התשתיות הקיימות בתוואי   לפני הקידוח יברר הקבלן ברשות המקומית בבזק ובח"ח ובחברת הכבלים

 הקידוח כולל גבהים ויקבל מהרשויות הנ"ל היתר חפירה לקידוח.
 

 מעבר כביש בחפירה 

 
בכל המקרים בהם לא ניתן עקב תנאי השטח ולאחר קביעת המפקח לעבור את הכביש בקדוח אופקי יש לבצע 

 מעבר הכביש  בחפירה.
חפירה בעומק הדרוש סגירת החפירה בשכבות מהודקות   העבודה כוללת את פתיחת הכביש,  סילוק האספלט,

בהתאם למצב הקודם וסגירה מחדש של האספלט מאותו סוג וחוזק ככביש המקורי,  פתיחת הכביש תעשה 
 ע"י ניסור. 

על הקבלן לתאם את פרטי פתיחת וסגירת הכביש, כולל מצעים, אספלט וכו', עם מחלקת ההנדסה ברשות 
 המקומית.  

 איננו נכלל  במסגרת סעיף זה.הצינור עצמו 
על הקבלן לקבל אישור אגף מהנדס הרשות והמשטרה לבצוע המעבר בהתאם לחוק ולבצע את המעבר תוך  

 התחשבות בתנועה כפי שמחיבות התקנות.
במידה ויידרש שוטר לפי דרישות המשטרה ישלם הקבלן למשטרה ע"פ דרישתה.  מחיר השוטר כלול במחיר  

 פתיחת הכביש.
 

 י תאורה ניסו

 עם גמר בצוע העבודה יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לנסוי התאורה בשעות הערב.
  על הקבלן להכין לקראת ניסוי זה מנוף,  כלי עבודה ושני חשמלאים לפחות. 

 פרים על עמודיםסמ

 מספרי העמודים יתואמו בין המפקח, הקבלן והעירייה, ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים. 
ן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון המספרים, כאשר  הקבל

 כיוון המספרים לכיוון הכביש. 
 

 מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום נוסף עבור הנ"ל.
מרכזיה ממנה  המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את ה

 מוזן העמוד.
 

 מגש אביזרים

 בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט באורך המתאים. 
 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו. 
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 על המגש יורכב הציוד הבא: 
 
למניעת נגיעה  זרם קצר לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים  A  ,6 KA  10מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס(  .1

 מאמ"תים נוספים.  -2מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.  הפס יכלול מקום ל
תוצרת סוגיקסי או שו"ע מאושר לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים BC   3או   BC 2מהדקי    .2

 לנורות. 
ע"י חוט נחושת עם בידוד  בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד .3

 ממ"ר.   6בחתך 
 מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות. 6אמפר לבית תקע שיותקן בגובה  16מאמ"ת נפרד  .4

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על הקבלן  
 לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו. 

 מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד . על הקבלן להמציא דוגמא של 
 

 בריכות הסתעפות 

 במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט לייעודם וחתך הכבל . 
הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי ובטון מבפנים  

 ומבחוץ.
במיסעות וחניות עם חישוק פלדה ועם סמל וכיתוב   D-400 -במדרכות ו B-125תקן מכסה הבריכה יהיה לפי 

מוטבע כולל שם וסמל גדול של הרשות המקומית, בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג השירות על 
 יין עם הרישומים הנ"ל.  גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשט

*  במדרכות המרוצפות באבנים משתלבות יהיו המכסים מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום נאות  
 של אבני המדרכה המשולבת. 

ס"מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של מכסה הבריכה יש  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 
 ס"מ מעל לחצץ.  15וך הבריכה תהיה לצפות בזפת ובגריז והצנרת בת

 מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון בעתיד.
 מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות המפקח.  1.2 -בברכות העמוקות מ

 ופני מדידה א

המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה הסטנדרטי של  רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת
 ואילך. 3210המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל )הספר הכחול( מדף 

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים על כל 
 פרטיהם.

התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנוי המחיר הנקוב על   אי הבנת תנאי כל שהוא או אי
 ידי הקבלן בכתב הכמויות.

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה הדרושה לשם בצוע  
 בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.

 כמו כן כוללים המחירים:
תם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה  שימוש בכלי עבודה, הובל

וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך בצוע,  המיסים 
הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח צד ג , הוצאות כלליות של הקבלן הישירות והעקיפות  

 זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.ובכלל 
כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  אינוך ופילוס על ידי  

מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  שלוט,  מופות,  חציבת חורים או  
יצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,  נעלי  חר

 כבל,  סימון ושילוט,  מספור וכדומה.
אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים הוא 

 יטים הנ"ל, כולם או מקצתם . גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפר
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בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי עזר במחירי  

 היחידה כאמור לעיל.
 על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם. 

 
 :הבא מבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח יכלול לפחות את הציוד

 
 הלוח יהיה מפוליאסטר משוריין מוגן מים.  .1
סאצה או סימנס או שו"ע מאושר. זרם קצר   ABB. או מרלן ג'רן או NZMמפז' ראשי יהיה חצי אוטומט  .2

 ( עם סליל הפסקה )טריפקויל(. 100 - -63קילואמפר )עם כיול מ 25
 א' לפני המגען ואחרי המגען כולל כיסוי הגנה. 160פסי הצבירה יהיו  .3
או סימנס או   ABBקילואמפר, יצרנים קלוקנר מולר מרלן ג'רן או  25מאמת הראשי יהיה לזרם קצר ה .4

מ"מ   16שו"ע מאושר עם הגנה על המגענים נגד נגיעת יד. היציאות יהיו למהדקים בחלק התחתון עם חווט 
ניסה  מ"מ המהדקים. כל החיוט יהיה בתעלות כ -35מ"מ ו 25לפחות ופסי אספקה והארקה לחוטים 

למאמתים בתעלה נפרדת ויציאה בתעלה נפרדת. יש לבצע הפרדה פיזית בין המהדקים בחלק התחתון לכל 
 מעגל עם מעצורים. כמו כן מעצורים לכל המא"זים.  

 טלמכניק.  ABBמליון פעולות, יצרן קלוקנר מולר  -3ל AC3מגען ראשי בלוח  .5
 מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. .6
 ז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל. דגם פקט עם ידית מצמד. ראה תכנית מ"ז:מפ .7

 מופסק .1.7
 ידני.  .1.8
המאפשר הפעלה וכיבוי של מפסקי תאורה בהתאם לשעות הזריחה והשקיעה של –שעון אסטרונומי  .1.9

 מהדגם המאושר בעירייה.  -השמש
 בקר.  .1.10
 תא פוטו אלקטרי פלוס שעון אלקטרומכני בטור. .1.11

 מאושר ע"י הרשות המקומית.  שעון אסטרונומי מדגם .8
עם אפשרות לכיוון הרגישות כולל עינית ומנגנון בגוף אחד מותקן על  FINDERתא פוטו אלקטרי דגם  .9

 עם מכסה שקוף.  IP65דופן המרכזייה או על קיר אחורי בקופסא פלסטית מוגנת מים 
 ברגים לפחות. 14פס להארקת יסוד  .10
 מ"ז נפרד ושקע חשמל כולל הבטחה נפרדת.  מנורת פלורסצנט  להארת הלוח כולל הבטחה, .11
 נפרדת.  CIק"א זרם קצר בקופסת   15יח',  4יש להרכיב הבטחה נגד פריצת מתח כולל האפס  .12
אספקת מסגרת ממתכת לפי התכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות חשמל לחיבור המסגרת הנ"ל  .13

 מסגרת מגולבנת. 
 ליון ותחתון.מנעול צילינדר דגם העירייה בתא פרטי חלק ע .14
 בתא ח"ח יש לקבל אישור חלק פנימי מסניף ח"ח שבו מתבצע החיבור. .15
 . 61439על הלוח יוטבע תו תקן ושיוצר לפי ת"י  .16

עם גמר הביצוע יתאם הקבלן עם חברת החשמל ביצוע החבור יעביר ביקורת חברת חשמל יתאם קבלת מונה,   
 למזמין או נציגו.  יבצע איזון עומסים וימסור את המרכזיה פועלת ומושלמת

 
 פרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים מ
 

 היצרן וספק גופי התאורה 
 המציע יצרף את האישורים הבאים:

,  ISO-9001: 2008בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  המציעאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  .1
 ל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(.בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמ
בתחום של   ISO-9001: 2008בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  היצרןאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של 

 "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(.
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את המציע למתן שירות, אחריות,  כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמיך  .2
 שנים לפחות )יש להציג כתב הסמכה רשמי( 5חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של 

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על  .3
הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, הצעת המציע למזמין. במקרים בהם זכויות 

בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע למזמין את גופי התאורה. כמו כן, יתחייב המציע כי ישפה את 
 המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו. 

גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסה הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי  .4
 מתוכננת של ייצורם. 

הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון, לפחות בשלוש השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה, ייצור ו/או אספקת גופי  .5
 תאורה.

יכה טכנית בעל רישיון  יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר עובד מן המניין בחברת המציע למתן תמ •
 חשמלאי מוסמך לפחות. 

שנים בעריכת חישובי תאורה  3יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר מבצע חישובי תאורה בעל ניסיון של  •
ובהתאם לטבלה בריכוז המסמכים. )יש להציג תעודת גמר ממכון מוכר, השתלמויות בתכנון תאורה  

 והמלצות(. 

 יע רשאי לבצע חישובי תאורה לגופי התאורה מייצורו.הסמכה מאת יצרן גוף התאורה כי המצ •

יש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שהמציע רשאי לשנות זרמי עבודה בגופי התאורה בהתאם   •
 למגבלות גוף התאורה בתנאי ההתקנה.

 ".LEDיש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שהמציע רשאי להחליף "מודולים  •
על זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים  הצהרה כי המציע הינו ב .6

 המוצעים על ידו. 
₪ לפחות )לא כולל מע"מ(, בכל  4,000,000אישור רו"ח המעיד על היות הספק בעל מחזור שנתי עסקי בסך של  .7

 אחת משלוש השנים האחרונות במכירות גופי התאורה. 
, לתאורת רחוב אשר  LEDמוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורה מבוססי  הצהרה עם פירוט ניסיון .8

יחידות  1000הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב )יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ(, בכמות של 
 לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות. נדרשת הרשימה כמפורט להלן:

 אתרים שבהם בוצעה ההתקנה,  •

 ות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין, כמ •

 ,LED-( שסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן הLEDדגם והספק מקורות האור ) •

 שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל.  •
 המציע יחתום על כל מסמכי המפרט הטכני. .9

 ם" המצ"ב ויגיש המסמכים ממוספרים בהתאם.  המציע ימלא את "טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניי .10
 

 ( LEDמפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד )
בעלי תפוקת אור, הספק   LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג 

ישות המזמין ותקן  חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדר
 ישראלי. 

 גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה )דרייבר( ומגיני מתח יתר.
 גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

(, לא LED-LIGHT EMITTING DIODEגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה פולטת אור  .1
 קנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים.תתאפשר הת

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת  .2
 ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

במידה  5.2)או   3.2 חלק 20ובנוסף לדרישות של ת"י  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .3
 לפחות.  °50עד  -°10ונדרש(. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של 

יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת הבדיקה   -CBבמידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת  
 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:  20להתאמה לת"י 
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. יש להציג אישור מעבדה מוסמכת לזרם עבודה   c°50קן בטמפרטורת סביבה של עד תעודת בדיקה ההתאמה לת

(. לעמודים בגובה  700mA-)אין לבצע חישובי תאורה בזרם עבודה גבוה מ c°50המתוכנן בטמפרטורת סביבה של 
 מטר.  6-ו 8לעמודים בגובה  530mA-מטר ו 10-מטר ו 12
 

 לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי.   IP66א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת אטימות 
 ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:

 CLASS II. ציוד סוג 1
 . ציוד עם בידוד מוגבר 2
ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית, התנגדות  CLASS I. ציוד סוג 3

 ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה. EMC-הארקה לעמידה ב
 כולל רכיב מגן מתח יתר מתאים.  10kA/10kVג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים, בהתחברות   0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .4
 ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

(. יש להציג מסמך  10%±וצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי )ע .5
 חתום ע"י היצרן. 

 גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: .6
 EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית( או   1.2חלק  961א. ת"י 
 IEC-61000-3-2ת מוליכות, זרמי הרמוניות( או )הפרעו 3.12חלק  961ב. ת"י 
 IEC-61000-3-3)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים( או  5.12חלק  961ג. ת"י 
 IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או   61547ד. ת"י 

 לפחות.  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .7
ק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים( כפי שאושר ע"י מכון  גוף התאורה יסופ .8

הרכיבים   -לנוחות התחזוקה העתידיתלגוף התאורה הנתון.  20התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 
 בכל הגופים זהים יהיו זהים גם כן. 

י מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד ולהספקה ויסופקו כמכלול כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מגיני נחשול .9
 אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(.

כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול אחד עם   .10
 הגוף. מפזרי אור )עדשות ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי התכונות הבאות:

 ותנאים סביבתיים.  UVויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת א. עש
ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר 

 החלפת רכיבים נוחה.
יסה לבין מעגל המוצא ותאפשר ( תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכנDriverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) .11

( . מקדם ההספק של המערכת יהיה 10%±תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )
שעות לפחות,   100,000לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה תהיה  0.92

)עדיפות לעמידה בטמפרטורה סביבה   °35ורת סביבה של בהעמסה מלאה ובטמפרט  בהתקנה בתוך גוף התאורה
 (. °50של 

המאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת   IEC-62386, בהתאם לתקן DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת  .12
בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית ובהתאם לדרישות  

 הפרויקט.
 או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר ע"י המזמין.  CREEמתוצרת  LEDתאורה יכלול מקורות אור מסוג גוף ה .13
 לפחות. 70מקדם מסירת הצבע יהיה  .14
, עם ערך מרבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום,   3000Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין  .15

420-500nm   ( הנפלטת.מהעוצמה המרבית )פיק 55%של עד 
 ,  0(RISK GROUP, קבוצת סיכון )IEC-62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/  .16
,  °35שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של   50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .17

, בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם (L80/F20מסך הנורות ) 20%וכשל של עד  80%מותרת ירידת שטף האור עד 
 לתקנים הרלוונטיים. 
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 IESTM21, IESLM79, IESLM82תקנים אמריקאים:  •
 או

 IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל:  •
 . °50עדיפות לגוף התאורה העומד בתנאי זה בטמפרטורה סביבה של 

 
 (.binning-כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה .18
   EN 60068-(2-6לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן ) Vibration testיש להציג בדיקת רעידות  .19

 . EN 60598-1-4.20 -ו
-EN-60598: 2009לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן  WIND TESTיש להציג בדיקת "עמידות ברוח"  .20

 . 33-34פרק  EN 60598-2-3 -ו  2009:34-21 08פרק   1
 c°35ציע יציג דו"ח "בדיקה טרמית" של עמידת גוף התאורה בתנאי העבודה הנדרשים )טמפרטורה אופפת מה .21

  50%כאשר גוף התאורה המכוסה בחול )ב L80 F20( בזרם העבודה המתוכנן ועמידה בדרישות  c°50-ועדיפות ל
 משטח פניו( סימולציה ללשלשת ציפורים ע"ג גוף התאורה(.

, הכולל את לאחר ביצוע חישוב התאורהה יצורף קטלוג של היצרן בהתאם לגופים המוצעים לכל דגם של גוף תאור .22
 הנתונים הבאים: 

א. שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט של גוף  
 התאורה.

נומינלי, בהתאם לזרם העבודה שטף אור   ב. לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים
 התחלתי של מכלול גוף התאורה ולא רק של פלטת הלדים, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע.

ג. דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ונתונים פוטומטריים על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט  
IES  אוLDT . 

הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים   ד. שם יצרני
 טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו'.  -טכניים

 ה. הוראות התקנה.
 ו. הוראות תחזוקה.

קה,  שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזו 10-ספק הגופים יחתום על כתב אחריות ל .23
 תעודת האחריות תגובה בתעודת אחריות מאת היצרן )יש להציג תעודת אחריות מלאה(.

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים"   .24
 המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם.

 
 טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים 

)הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות ספק הגופים בלבד וההתייחסות תהיה  הערות למילוי הטבלה: 
לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט(. המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים )תנאי  

 סף(.
 

על הקבלן למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה   (1
 לה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש. המפורטים בטב

כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה. אם אין ביכולת המציע   (2
 לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, יציין זאת בעמודת הערות.

ות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  חובה לענות על כל סעיפי הדריש (3
הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את מספר 
 המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך. 

 ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט לעיל. תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי (4
תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי  (5

 הדרישות המפורטות לעיל. 
 

מסמך 
 מספר

תשובת  דרישה 
ספק 

מתאים/ל 
 א מתאים 

 הערה 
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 הגופים
    שם המציע  
בתחום  ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן  1

 מציע. -תאורה וחשמל
   

בתחום  ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן  2
 יצרן. -תאורה וחשמל

   

    כתב הסמכה מאת היצרן למתן שירות אחריות..  3
הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי התאורה.. וכתב   4

 התחייבות לשיפוי המזמין במקרה של תביעת צד ג'.
   

בי גופי התאורה ביצור  הצהרת היצרן שכל רכי 5
 שוטף.. 

   

הצהרה כי המציע.. בעל ניסיון, לפחות בשלוש   6
 השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה רחובות.

   

איש קשר מן המניין בחברה בעל רישיון חשמלאי   6.1
 מוסמך.

   

איש קשר עובד מן המניין בחברה מהנדס חשמל  6.2
 ואלקטרוניקה. 

   

צרן כי המציע רשאי לבצע חישובי  הסמכה מאת הי 6.3
 תאורה..

   

הסכמה מאת היצרן כי המציע רשאי לבצע שינוי   6.4
 בזרמי העבודה של גוף התאורה. 

   

הסמכה מאת היצרן כי המציע רשאי לבצע שינוי   6.5
 במקרה של תקלה בלבד. במודולי הלד 

   

הצהרה כי המציע.. בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש   7
חרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן  השנים הא

 הגופים המוצעים על ידו. 

   

אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי   8
₪ לפחות )לא כולל מע"מ(, בכל   2,000,000בסך של 

אחת משלוש השנים האחרונות במכירת גופי 
 התאורה.

   

הצהרה לניסיון מוכח ש יצרן גופי התאורה.. אשר   9
יח'  1000בארץ ו/או במערב אירופה.. בכמות  הותקנו

שנים האחרונות..רשימה יש למלא בטבלה נספח  3ב
 א לריכוז דרישות ומסמכים )יצרן גופי התאורה(. 

   

 
 

 נספח א' לריכוז דרישות ומסמכים )יצרן גופי התאורה( 
השנים האחרונות   3-בטבלה זאת יש למלא את האתרים בהם סופקו והותקנו גופי תאורה בטכנולוגיית לד ב

 מהדגם המוצע. 
 בטבלת ריכוז דרישות ומסמכים(.  9)לסעיף 

 
שם הרשות  

 המקומית או הלקוח 
דגם וסוג גוף 

 התאורה שסופקו 
כמות גופי התאורה  

 שסופקו
 פרטי איש קשר   שנת התקנה 
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 טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים )גוף התאורה(
 
 
מסמך 
 מספר

תשובת  דרישה 
פק ס

 הגופים

מתאים/ל 
 א מתאים 

 הערה 

    מפרט טכני של גוף התאורה )מיצרן( 1.1
     שם יצרן גוף התאורה  1.2
    דגם גוף התאורה  1.3
    שם יצרן הלד 1.4
    שם יצרן הדרייבר  1.5

    )בהתאם למפרט(   CBת.ב.  2
    החלק הרלוונטי 20תעודת התאמה ל ת"י  3

    לפחות °35 התאמה לטמפ' סביבה 3.1
    לפחות IP65דרגת איטום  3.2
    CLASS Iדרגת הגנה מפני הלם חשמלי  3.3
    CLASS II דרגת הגנה מפני הלם חשמל 3.4

  10KV/10KAהתקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של  3-ג'
 ( 20)פירוט בתעודת התאמה לת"י 

   

    מקדם הספק )הצהרת יצרן(  4
מגוף התאורה...יציבות  עוצמת האור המופקת  5

10%± 
   

    )תאימות אלקטרומגנטית(    2.1חלק  961ת.ב. ת"י  6.1
)הפרעות מוליכות, זרמי    12.3חלק  961ת.ב. ת"י  6.2

 IEC-61000-3-2הרמוניות( או 
   

)הפרעות מוליכות, שינויים    12.5חלק  961ת.ב. ת"י  6.3
 -IEC 61000-3-3רגעיים( או 

   

) תאימות   IEC-61547או  61547י ת.ב תקן ת" 6.4
 וחסינות אלקטרומגנטית לציוד תאורה( 

   

    IEC-62262 (IK-08)תעודת בדיקה להתאמה לתקן  7
    (DRIVERמערכת הפעלה אלקטרונית ) 8
-IECבהתאם לדרישות תקן  DALIממשק תקשורת  9

62386 
   

    דיודת הלד  10
11 CRI    
    הפיק ערך מירבי של -ספקטרום 12
    לגובה ההתקנה   IEC-62471 ,RG0ת.ב. ת"י/ 13
ת.ב. לאורך חיים ושרידות של הלד בהתאם לתקנים   14

 האמריקאיים או הבי"ל הרלוונטיים כדלקמן: 

 ,IESLM21תקנים אמריקאים: •
IESLM79, IESLM82  או 

 IEC-62722, IEC-62717תקנים בי"ל:  •

   

    BINNING IEC62707הצהרת יצרן ג"ת  15
כתב אחריות...לעשר שנים...מיצרן גוף  16

התאורה..לרבות התייחסות להגנות מפני נחשולי  
 התנגדות.-מתח

   

   -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC-62031ת.ב תקן  17
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LED) 
הוראות התקנה מיצרן גוף התאורה, לרבות התאמה   18

 לטמפ' העבודה, אורך חיים והתקנה 
   

רן גוף התאורה, לרבות הוראות תחזוקה מיצ 19
 התאמה לטמפ' העבודה, אורך חיים והתקנה

   

 
 
 לתאורה, לח"ח ותקשורת בחציות כבישים –פרט לחפירות והנחת צינורות )שרוולים( מ
 
הצינור יונח בחפירות בתוך הקרקע, הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן, בהתאם להנחיות  .1

 קי החשמל וכו'.חברת החשמל, המפרט הבין משרדי, חו
הצינורות יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכניות ו/או כתב הכמויות, ועל גבי שכבת חול דיונות  .2

 ס"מ 10בעובי 
ס"מ ומעליה סרט אזהרה ומצעים לפי הנדרש בתכניות    20יש לכסות את הצנרת בשכבת חול דיונות בעובי  .3

 ע"י מתכנן הכבישים. 
יעת  פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להיות מטרד לתנועה או  בזמן העבודה יש לדאוג למנ .4

להולכי רגל ולסלק כל עודפים בלתי נחוצים.  עם סיום העבודה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי 
 ולהחזירו לקדמותו.

לא  במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן הדרגתי, איטי ול .5
 כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו כחפירה רגילה.

ס"מ והמרווח ימולא   30במקרה של הצטלבות צנורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות  .6
 מילוי כנ"ל.  –ס"מ חול ומעליה  10חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה של 

מ' קו עליון של הצנור מפני כביש. פתיחת  1. קשיחים ובעומק של P.V.Cמעברי כבישים יבוצעו ע"י צנורות  .7
כבישים ומדרכות במידה וישנה, תיעשה ע"י ניסור בלבד ברוחב המינימלי הנדרש. בצנורות יושחלו חוטי  

 מ"מ.  8משיכה מנילון בעובי 
ה ובאישור המפקח והמהנדס לפי הנחיותיהם תיקוני מדרכות וכבישים, ייעשו ע"י הקבלן בהסכמ .8

 ולשביעות רצונם תוך הקפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה והידוקן בהידוק מלא.
אין לכסות את הצנורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח ויש להזמינו לשם ביקורת אחרי הנחתם  .9

 ולקבל את אישורו לפני הכיסויים. 
ופיות עדכניות וממשיות של הנחת הצנרת, עם סיום הנחתם. עם סימון  על הקבלן להמציא תכניות ס .10

 מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'. 
 

 חציות )שרוולים( עבור חברת חשמל:
 

  6מ"מ לצינורות " 7.7, עובי דופן 8דרג  –קשיח תקן ח"ח  P.V.C -יש להכין מעברים עבור חברת חשמל מ
בעומק הנדרש בחתכים ובתכניות מתחת לכבישים ולרחובות משולבים, השרוולים  , 8מ"מ לצינורות " -10.0ו

מ"מ, לתקוע   8יסופקו ע"י ח"ח ויונחו ע"י הקבלן. בכל מעברי הכבישים יש להשחיל חוטי משיכה מנילון 
בקרקע יתדות צבועים בקצות המעבר ולהניח סרט אזהרה של ח"ח מעל השרוול בגובה הנדרש ע"י ח"ח. יתכן 

ת מעברי כבישים תסופק ע"י ח"ח ועל הקבלן יהיה להובילה מח"ח ולהתקינה בשטח, ולכן ישנם סעיפים  שצנר
 נפרדים להספקה ולהתקנה. ראה בכתב הכמויות.

על הקבלן לתאם מראש ולאשר דוגמא ראשונה ובגמר הביצוע אצל מנהל העבודה   –את כל נושא שרוולי  ח"ח 
 של האזור בחברת חשמל. –

ס"מ, ומעליו שכבות מצעים מהודקים לפי הנדרש בחתך   30המעבר יש לכסות השרוול בחול ים בגמר ביצוע 
 באותו מקום, על ידי מהנדס הכבישים וע"י הפיקוח והחזרת המצב לקדמותו.
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 גומחות לפילרי רשת
 

 -א' ו 630להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחות בטון חדשות לפילרים 
 א' לחלוקה: 1000

 
 רדימיקס מוצרי בטון )ישראל(  .1 

 אזור תעשיה עד הלום     
 3708ת.ד.      
 אשדוד     
 08-8548890, פקס':   050-5665754   ,08-8548817דוד אלוני, טל':  –איש הקשר להזמנות      

     david.aloni@cemex.com 
 

        אקרשטיין תעשיות .2 
 מפעל ראש פינה      
 צ.ח.ר פארק תעשיות      
 602ת.ד.      
 ראש פינה     
 09-9587820פקס':    ,09-9596664לריסה מורוך, טל':  –איש הקשר להזמנות      
      Larisam@ackerstein.co.il 
 
       יגולנט מוצרי בטוןספ  .3

 36דרך בן צבי      
 אזור תעשיה רמת אליהו     
 4277ת.ד.      
 75624ראשון לציון        
 03-9616011, פקס': 054-7333370, 03-9612929אריה ספיגולנט, טל':  –איש הקשר להזמנות      
 

 ישנם שני סוגים של גומחות בטון לביצוע:  
 אמפר. 1000. עבור ארון מורחב 1
 אמפר.  630" 2. עבור פילר גודל "2

    
 הגומחות תהיינה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית.  

 
 : רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים

 גומחת הבטון תהיה עם פתח ברצפה, לכניסת צנרת וכבלים. 
 

 גימור נדרש:
 בטון חשוף חלק )אפור(. 

 

mailto:david.aloni@cemex.com
mailto:Larisam@ackerstein.co.il
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 עבודה במתקן חי או בקרבתו 
 

במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט ומבעל המתקן ואך ורק    אין לעבוד
 . 27/11/08המעודכנת ליום  6724באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות מס' 

 
 עבודות צנרת תקשורת עירונית, בזק והוט 

 
התכניות והכמויות כאשר תחתית  התעלה מרופדת בשכבת   העבודות תבוצענה בצנרת תת קרקעית בעומק לפי

 ס"מ ועל הצנורות ובינהם שכבה נוספת כנ"ל.  10חול ים בעובי של 
לכבלי  P.V.Cמפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה מוטבע  – 4הצנרת תהיה: קוטר "

 מתאים ודופן פנימית חלקה.   , עם פס זוהר בצבע63עבור צנורות קוטר  13.5טלפון, וצנרת יק"ע 
לפני כיסוי כל חפירה יהיה על הקבלן להזמין את המפקח לפיקוח ולאישור הצנורות ורק אח"כ לכסות התעלה.  

ס"מ מהודקות היטב. את כל  20ס"מ, שכבה ראשונה ואח"כ שכבות של  30הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות 
המונחים  4בהוצאת בזק. כמו כן הצנורות " 2 – 13תוספות   העבודות יש לבצע לפי מפרטי עבודות בינוי רשת

מ' אורך של צנור. התמוכות הנ"ל כלולות במחיר   2בחפירה צריכים להיות מותקנים בתמוכות מיוחדות כל 
 הצנור.

 ס"מ בחפירה מקבילה. 50לפחות  –הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו 
, יקבל אישור בכתב מהבזק וימסור  HOT –רת בזק וחברת הכבלים עם גמר ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקו 

את המתקן למזמין. אישור הבזק הוא מעיקרי העבודה ועל הקבלן להזמין פיקוח בזק וטל"כ במהלך העבודה 
 ולשפר לקויים.  

 ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן.
 

 הצטלבות צנרת 

ס"מ  -40כ( לצנרת חשמל ותאורה תהיה צנרת החשמל עמוקה יותר בבהצטלבות בין צנרת תקשורת )בזק/טל" 
 לפחות. 

 ס"מ. -30בהצטלבות בין צנרת תאורה לצנרת חשמל או צנרת ח"ח  תהיה צנרת החשמל  נמוכה יותר ב
 

 סימון כל החציות 
 

הצנרת:  ס"מ וצבועים לפי יעוד 60בזנטים תקועים בקרקע בעומק  -כל החציות יסומנו בקצוותיהם ע"י פלכים 
 סגול. –כחול, הוט  –צהוב, בזק  –אדום, תאורה  –חשמל 

 
AS MADE 

כולל קוארדינטות בקצוות החציות עומק   2010על הקבלן להגיש תוכנית עדות כפי שביצע משרטטת באוטוקד 
 .CD -סטים של תוכניות + קובץ ב 3החצייה וכמות הצינורות כולל 

 חריות א

והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם התקנית ולטיב  הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים 
ביצוע העבודה למשך תקופת זמן המצויינת להלן החל מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י הרשות המקומית,  

 כולל החלפת נורות.
 שנים לרבות הצביעה. 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך  .1
 הם: פנסי תאורה שהאחריות עלי .2

 כולל ציוד ההדלקה )דרייברים( והנורות לד. –שנים  10למשך  -
 שנים.   10מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך  .3
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   תאריך: 
 
 

 טופס אחריות גופי תאורה לכל ג"ת שמסופק בפרויקט 
 
 

           שם העבודה
        שם קבלן החשמל 

         שם היצרן 
       שם הספק / נציג היצרן 

 === ================================================= 
        דגם גוף התאורה  

 ==================================================== 
       כמות הפנסים המסופקים  

 ==================================================== 
      גודל   לד  -נורות 

      דגם   
      תוצרת   

 ==================================================== 
      גודל   דרייבר/ספק 

      דגם   
      תוצרת   

 ==================================================== 
 שנים לכל מרכיבי הפנס, הציוד והנורות. 10 אחריות: 

 ==================================================== 
      תאריך אספקה  

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

   חותמת וחתימה 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 חוק התקנים קובע: 
8BA2A02A4F77.htm-BE5F-4854-B905-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D603917E 

 
 . חובת שמירה על תקן רשמי )תיקון: תשל"ט( 9

)א( לא ייצר אדם מצרך, שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל 
רך עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצ

 או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, אם נקבעה הוראה אחרת בהכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי.
  

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D603917E-B905-4854-BE5F-8BA2A02A4F77.htm
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 פיתוח האתר  – 40פרק 
 

 עבודות ריצוף ואבני שפה וגן 
 

 כללי  א.              
יש לקבל אישור המתכנן והמפקח מראש למקור ולטיב הריצוף. דוגמאות קטעי ריצוף   

בוצעו לצורך אישור המתכנן והמפקח בשטח לפני התחלת העבודה  לסוגיהם השונים, י
 כמפורט לעיל. 

 
 התאמות סביב שוחות  ב.              

 במהלך הריצוף, יש לבצע התאמות והסדרות ריצוף סביב תאי מערכות קיימים וחדשים.   
 העבודה כוללת הסדרת רצוף בדגם כלשהו סביב התא לפי הנדרש.  
 ים במחירי הריצוף ולא ישולם עבורם בנפרד.מחירי ההתאמה כלול  

 
 ריצוף במרצפות משתלבות  ג.              

סוגי המרצפות יהיו מהסוג המצוין בכתב הכמויות, בתוכניות ובפרטים. ההנחה ע"ג מצע   
 ס"מ חול הכלול במחירי הריצוף. 4-5 -מהודק הנמדד בנפרד, ו

כולל השלמות ויכלול אלמנטי חבק למתקנים  הריצוף יבוצע בסידור כלשהו המפורט בפרטים   
 ועמודים. 

ס"מ ו/או חלקיהן   10/10או  10/20ס"מ בגוון אפור יבוצעו במרצפות   20/20השלמות בריצוף   
 בניסור מכני בלבד.

ס"מ. במידת הצורך ינוסרו האבן האחרונה והאבן   7-לא יהיו השלמות חלקי אבן בפחות מ
 שלפניה. לא יהיו השלמות בצמנט. 

 
 אבני שפה ואבני גןד.                        

אבני שפה גנניות לסוגיהן יהיו מאלמנטים טרומיים כמצוין בתוכניות, בפרטים   . 1       
, עם פיגמנט ו/או בגמור אפור ו/או בגמר  19ובכתבי הכמויות. האבנים יהיו לפי ת"י 

 מיוחד לפי המצוין בפרטי הפיתוח.
 יונחו ע"ג מסד וגב מבטון לפי הפרטים. אבני שפה גנניות . 2       

הנחת אבני שפה גנניות תהינה בקווים ישרים, עקומים ו/או שבורים לפי תוכנית. יש   . 3               
להשתמש ביחידות פינה טרומיות מוכנות; ניסור אבני שפה ליחידות חצי, שליש,  

דויקים והתאמה  מעלות או כל זווית אחת, ע"מ לקבל חיבורים מ 45רבע, בזווית 
 למידות ולפינות, חייב באישור המפקח מראש.

 המילוי בין האבנים יהיה במילוי דיס צמנטי בגוון האבן. . 4       
 מ"מ לגובה ולמיקום.  3דיוק ההנחה של אבני השפה הגנניות, עד  . 5        

 
 המדידה במ"א נטו כולל מסד וגב מבטון, יחידות פינה, ניסורים והתאמות.   

 
 רט ריצוף באבנים משתלבות מפ

 
 ארגון העבודה א.                       

יש להציג לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג, דגם וגוון של אבני הריצוף בהתאם למפורט 
 בפרטי הפיתוח, בטרם השלמת הזמנת האבנים.

 התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המיושר.  
 ק מכוון השטח שכבר רוצף. אספקת האבנים תבוצע אך ור  
 אספקת החול תבוצע מהכיוון הנגדי.   
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 פזור החול ויישורו  ב.              
-5לאתר קבלת השתית מובנה ומאושרת ע"י המפקח, מפזרים חול דיונות נקי ויבש בעובי של   

 ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה וישרה ללא הידוק. 4
התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש היישור ייעשה בין אבני השפה או   

לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים : בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שקיעת  
 ס"מ. 1האבנים בעת ההידוק עד 

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פזור החול ויישורו, רצוי לישר מדי פעם    
שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר  שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 בעת העבודה.
 

 סוג הרצוף והגוון  ג.              
המרצפות יהיו מסוג המפורט בפרטי הפיתוח לפי בחירת האדריכל עם גמר לפי בחירה    

. האבנים יסופקו בגוונים לפי בחירת האדריכל ; צורת ההנחה תהיה  8ויתאימו לתקן ישראלי 
 פורט בדגמי הריצוף המפורטים בפרטים.עפ"י המ

 
 הנחת הריצוף   ד.              

 יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה, למניעת זחילה של האבנים.   
 ההתחלה תמיד תבוצע באבנים שלמות או חצאים מוכנים מהמפעל.   
ל אשר מונע שבירת מ"מ לצורך מילוי בחו 3-2בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של   

פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת 
 לשניה. 

 
 השלמת שולי הריצוף  ה.              

לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה, ערוגות, קירות, מכסי ביוב וכו' יש צורך   
 אבני ריצוף מנוסרות. להשתמש בחלקי אבני ריצוף מייצור טרומי וב

 חיתוך אבנים יבוצע במסור מכני בלבד.   
 כל השלמה אחרת אסורה אלא באישור המפקח.  

 
 

 שינוי כוון בריצוף  ו.              
כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו ישר בתאום   

א הנדרשת באבנים שלמות )אבני קצה או  עם המפקח והאדריכל, ולהתחיל מחדש בדוגמ
 חצאים(. 

 
 חגורת בטון סמויה   ז.              

בגבול ריצוף ושטחי נטיעה ו/או בגבול בין אספלט וריצוף, בכל מקום בו אין גמר באבן שפה   
 20/20. חתך החגורה 30-וגם אם לא צוין במפורש, תבוצע חגורת בטון מזוין סמויה; הבטון ב

ס"מ מפני הריצוף,   2-חגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כס"מ לפחות. ה
 או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל.

העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך הקפדה על    
 החדרת הבטון מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה.

 ת תהיה קטומה בסרגל.שפת החגורה החיצוני  
 לא תשולם תוספת עבור גמר בחגורת בטון מזוין סמויה בגבולות ריצוף.  

 
 הידוק הריצוף   ח.              

בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח )על גבי   
  2,000טריפוגלי של האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנ

 מעברים.  3-מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב 0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של 
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הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה    
 24-שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ

עות לאחר ביצוע הריצוף, יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך ש
 המרווחים בין האבנים המשתלבות.

מעברים  4-לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב  
 נוספים. 

טון או   12בש בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכ  
מעברים, לפי הוראות המפקח ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע   8-מכבש פניאומטי כבד ב 

 המשטח הניסיוני, לקבלת מישוריות ומששח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן. 
 

 סטיות מותרות בביצוע  ט.              
ן ובהתאם לשיפועים, במפורט על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנו . 1       

 בתכניות.
 

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום   . 3        
מ' והבנוי כד ששקיעתו המכסימלית עקב  5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות 

 מ"מ.  1משקלו העצמי, בהישענו על קצוותיו לא תעלה על  
עשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני הריצוף בדיקת המישוריות תי  

המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום בו נוצר המרווח  
 הגדול ביותר. 

 מ"מ.  5הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על    
 

את הקבלן  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו  . 4       
 ולרצף מחדש את המשטח.

 גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.    
 

  
 

 משטח ניסיוני   י.              
לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני באורך  . 1       

מ' לפחות בשצ"פ במקום   2X2מטר לפחות וברוחב המדרכה, או במידות  2.0של 
 מפקח.שיורה ה

ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים  . 2                          
המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול למילוי  
המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות, אלמנטי שפה  

 וכו'.
הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים אתו הוא מתכוון לבצע את  . 3            

 העבודה. 
מסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב החומרים,  . 4       

 שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.
נטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן ייבדקו התאמות בעת ביצוע המשטח הניסיוני יי . 5       

 הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'.
יבוצעו קטעים   -אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות   

 ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן. 
 אתר ע"י הקבלן ועל חשבונו. משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מה  
אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים ולביצוע  . 6       

 של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה. 
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המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המפקח  . 7       
 תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצדו.

 
 עבודות גינון  – 41פרק 

 
 אדמת גן וחיפויי קרקע    – 41.1

 
 כללי  א.                        

הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )אף אם לא צוין בסעיף במפורש( גם את  . 1       
 האספקה, ההובלה והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים. 

ת המפקח בכתב. בשום מקרה לא תפוזר  אדמת גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זא . 2       
 אדמת גן על פסולת מסוג כלשהו. 

פיזור אדמת גן מסוג ובעלת פרמטרים קרקעיים )כימיים ואו פיסיים( שונים במובהק  . 3       
מקרקע/סלע הקיימים באתר מחייב לבצע עבודות כגון חפירת/חציבת בורות לעצים, 

דמת גן, כדי למנוע ערבוב קרקע/סלע  הטמנת צינורות השקיה ואחרות לפני פיזור א
 יסוד באדמת הגן.

פיזור אדמת הגן יבוצע בכלים מכניים וידניים, כפי שיידרש על פי תנאי המקום   . 4       
 והוראות המפקח.

ימים מעת ירידת גשם   5חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של  . 5       
 או כשהקרקע רטובה מהשקיה.

 עובי שכבת אדמת הגן כמצוין במסמכי המכרז/החוזה.  . 6       
 מהעובי הנדרש לשכבת אדמת הגן.  5%-העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ  

 
 

 בדיקת קרקע לאדמת גן ב.                       
 כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם ובכתב של המפקח.  . 1       
ור לאספקת אדמת גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת  האיש . 2       

 הגן.
הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר, מערימות שהובאו. על הדגימות  . 3       

 המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק.
שת הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מור . 4        

 אחרת.
תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור  . 5       

 וקריא לחלוטין. 
פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה, לא תזכה  . 6       

 את הקבלן בכל פיצוי שהוא.
 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו.    

 
 דרישות נוספות לגבי אדמת גן ג.                        

 בנוסף לכל האמור לעיל, תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות :  . 1       
האדמה לא תכיל חלקי עשבי בר רב שנתיים ממין כלשהו, לרבות   1.1                     

 פקעות/שורשים/קני שורש וכו', ולא תכיל כל שאריות עשבי בר. 
 האדמה לא תכיל פסולת כלשהי. 1.2                     
 האדמה תראה אחידה במראה ובמימוש. 1.3                     
 האדמה תהיה מופרדת היטב. 1.4                     

 
בידי   לתקינות אדמת הגן שהובאה לאתר, יינתן בכתב לפני הפיזור אישור . 2  

 המפקח.
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 ותשלום של אדמת גן מדידה   ד.             
המדידה לפי מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים, ו/או לפני    

 מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי שכבת האדמה.
 
 

    עבודות השקיה – 41.2
 

 הוראות כלליות לעבודות
 כללי  א.  
ל . 1  השקיה  מערכות  לביצוע  מתייחסות   מצינורות ההנחיות  בעיקרן  המורכבות  נוי,  שטחי 

 פוליאתילן . 
הצינורות    כל  את  וכוללת  המים  אספקת   לרשת  החיבור  בנקודות  מתחילה   המערכת 

 והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן.
  
והנחיות    .  2  ולפרטים  הטכני  למפרט  לתכנית,  בצמוד  יעשה  ההשקיה  מערכת  ביצוע 

את   האחד  להשלים  שנועדו  לביצוע  המצורפים,  וההנחיות  ההסברים   כל  את  ולתת  השני 
 תקין. 

   
של    .  3  מפרטים  או  בתקנים  ועומדים   תקינים   חדשים,  יהיו  והצינורות  האביזרים  כל  

 מיא"מ. 
 

לפני   . 4  יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית  יותר משנתיים מגמר התכנון,  חלפו  אם 
 הביצוע.

 
 דינאמילחץ מים     לפני תחילת העבודה  הקבלן לבדוק     על  -התחברות לקו אספקת מים   . 5 

לאחר   הבדיקה,  תוצאות  על  בכתב  למתכנן  יודיע  הקבלן  המים.  מקור   ומיקום  ,קוטר 
 אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.  

  
מעודכנת   . 6  תכנית  וקבלת  עבודה  לתחילת  אישור   קבלת  לאחר  רק  תהיה  הביצוע  התחלת 

 ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת  "לביצוע".  - ומאושרת על
  
על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב קיים    . 7 

. )תוכנית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב עפ"י דרישת AS-MADEבשטח אחר הביצוע   
 המזמין(.  

  
כוללי .  8  הכמויות  במפרט  הפרטים  הדרושים  כל  החיבור  אביזרי  כל  את  במחירם  ם  

 להתקנתם , וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית.
  
ידי  המפקח,   -הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו על   . 9 

 כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.       
  
שה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישור   המפקח  ביצוע העבודה יע .  10 

 ידי המפקח  בתאום עם המתכנן.  -על השלב המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על 
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 מדידה וסימון  ב.  
 

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים . . 1 
 

התאמה בין המתוכנן  לבין המבוצע בשטח ,  -המתכנן על  איהמבצע יביא לידיעת  המפקח ו . 2 
חל  איסור מוחלט לבצע שינוי  במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן 

 בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.
 

 חפירה  ג. 
 

 1 . , ביוב     לפני תחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים 
בכתב   עבודה  אישור  לקבל  ובאחריותו   , וכו'  מקורות  עירייה,   , בזק  חשמל,  בחברת  וכו' 

 לעבודות המתוכננות לפני תחילתן. 
 

 חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש במתעל.  . 2 
 

 עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן:  . 3 
 

 פירה  עומק ח    קוטר צינור    
 ס"מ  60   מ"מ  ומעלה   75  
 ס"מ  40   ס"מ   63 - 40  
 ס"מ  30   מ"מ ומטה  32  

 
-במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת פלסטית על  

 ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח .
ג'    15  -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב   .  ולאחר מכן   3ס"מ  מהעומק בסעיף 

 ס"מ של חול דיונות, לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית. 15דיונות בעובי  תרופד בחול  
 

רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה    . 4 
 יש 

 פירה בדרגה אחת לפחות.להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את הח  
 

מטר  לפחות     2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   .  5 
 מגזע העץ.

 
צר  .  6  מעבר  בהם  לפתוח  יש  וכו'   ריצוף    קיר    כביש   שביל,  הצינור  חוצה  בו  מקום  בכל 

לוי מהודק של התשתית,  ידי מי-להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו. ) על
כלול   -שכבות המצע / תשתית ציפוי אספלט , החזרת מרצפות, אבני שפה , גרנוליט וכו' (  

 במחיר  השרוול.
 

הצינור   .  7  מקוטר  לפחות   הכפול  בקוטר  לקורוזיה  העמיד  קשיח   מחומר   יהיה  השרוול 
 מ"מ. 6המושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי 

 ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים.  40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו   
ידי יתדות סימון    -יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן  לסמן בשטח על          

דופן   על  ירוק  שמן  צבע  בסימן  סיומה  ולקראת  העבודה  בשלב  מודדים.   של  מברזל 
 .המדרכה/שביל או בגב הקיר
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ממשיכים  .  8  ולא  במידה  השרוול.  הנחת  בזמן  ההשקיה  צינור  את  שרוול  בכל  להשחיל  יש  
בביצוע המערכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור  

 לעיל . 
בשטח     קיימים  אורכו   -שרוולים  לכל  תקין  שהשרוול  לבדוק  הקצוות,  את  לגלות  יש 

 במידה ואין. ולהכניס צינור השקיה
 

משתלבות   .  9  או  מאספלט  חניה  ומגרשי  כביש   החוצה  מ    -שרוול  או  מפלדה    P.V.C-יהיה 
 .   10דרג 

עד     בעומק  השרוול  ראש   . לתכנית  עפ"י    100בהתאם  הכביש  הסופיים  לפני  מתחת  ס"מ 
 דרישת המפקח.

חניה     ומפרצי  ריצופים  במדרכות,  תקשורת  -שרוולים  מפוליאתילן    50בקטרים    עשויים 
 מ"מ   75מ"מ  או 

מ"מ , בהתאם למצוין בתכנית ובכתב    110מ"מ ,    90ביוב  )כתום(  בקטרים    P.V.C  -או מ   
 הכמויות . 

בעומק     טמון  השרוול   שימוש    40ראש  יאפשר  החפירה  רוחב  כביש  במעברי    . ס"מ 
 במהדקים מכניים.

 מפקח .מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות ה  
חוט     לרבות  מלא,  וכיסויי   שרוולים  להנחת  הדרושות  העבודות  כל  את  כולל:  המחיר 

 משיכה כאמור  לעיל.
 

בהתאם   . 10  טרומי  מבטון  בקורת  תא  עד  יגיע  או   מגונן   לשטח   מגונן  משטח  יעבור  שרוול 
 למצוין  בתכנית. 

 
 ול במחיר השרוול.שרוולים רזרביים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כל .  11 

 
ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך -כל הסתעפות בצנרת  על . 12 

בקוטר   טרומי  מבטון  ביקורת  בתכנית.   80או    60תא   / הכמויות  בכתב  כמפורט   , ס"מ 
תואם   ויהיה  "השקיה"  כיתוב   עם  שלט   יותקן  המכסה   על   . הריצוף  בגובה  המכסה 

 ריצוף/אספלט.
 העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא .  
יהיה     )למצע(  התא   לתחתית  השרוול  תחתית  בין  בתחתית   20מרחק  מינימום.  ס"מ  

 ס"מ. 10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי 
 

 צנרת ומחברים  ד.  
 

 ראלי . יהיו מסומנים כנדרש בתקן היש -צינורות מחומרים פלסטיים  . 1 
 כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת.   

 
מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת וכל  אביזרי   . 2 

 החיבור והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.
לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות    

 ובשלוחות הטפטוף.  נוספות  בצנרת
 

 יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה. . 3 
 

מחלקים  .  4  קווים  המטרה,   למערכת  פוליאתילן  העשויה  טמונה   לצנרת  המחברים  כל 
לטפטוף או  מתחת לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ 

לסאון"  "פלסים" או ש"ע . אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל מים כדוגמת "פ
 סוג שהוא. 
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 4מ"מ  הרוכב יהיה בעל    75הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר   .    5 

 ברגים.
 

 פריסת הצנרת וחיבורה  ה.  
 

 מדרכה(. צנרת  תעבור  בשטח מגונן  )למרות שמסומן על  גבי כביש או  .   1 
 צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.  

 
 צנרת פוליאתילן תונח  רפויה , ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום חפירת התעלה.  . 2 

 
 חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים.  . 3 

 
 פלסטי מתאים.  ידי אביזר-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על .  4 

 
הקוטר   . 5  בעל  הוא  כשהתחתון  או  השני  ליד  אחד  יונחו  תעלה  באותה  המונחים  צינורות 

 הגדול .
 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.   

 
 צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים.  . 6 

 
ו . 7  הצינור   על  יותקנו  עלהרוכבים  שווה   במידה  מצולבת  ובצורה  לסירוגין  ידי  -יהודקו  

 מפתחות מתאימים. 
החור בצינור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות ) מקדח כוס עם מוביל(    

ב   קוטר  להוציא את     2הקידוח צריך להיות קטן  יש להקפיד  הרוכב.   חור  מ"מ מקוטר 
 דסקית  הצינור שנקדחה.

 
 מ'  לפחות לאחר ההסתעפות. 2מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של מעבר  . 8 

 
 אין  לחבר קווי ההארקה לצנרת  השקיה. .  9 

 
מחומר  . 10  מנוקז   הגנה  בתא  מוגנים   יורכבו  בשטח  וכו'   שסתומים   וסתים,  ברזים,  

 פי  הנחיות בתכנית. -תרמופלסטי או על
 

 כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה  ו.  
 

ר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית לאחר גמ . 1 
 העדות.

 
ידי פתיחה וסגירה  של  -יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף על .  2 

 שלוחה.  שלוחה אחר  
 

 לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים.  . 3 
 מ'  לכל צד. 1.0ם בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך בכל מקו  
ס"מ  ולכסות     15באדמה המכילה אבנים יש  לרפד את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי    

 ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית. 7בשכבה של  
 

שעות.  נזילות שיתגלו  יש לתקן ולבדוק    24שך  יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן , במ .  4 
 שנית. 
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 כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח.   
 

 כיסוי סופי  ז.   
 

גן      באדמת  סופית  התעלות  יכוסו   , המפקח  אישור  וקבלת  האביזרים  כל  הרכבת  לאחר 
 נקיה ללא אבנים.  

 בתעלות. יש  לוודא שלא תהיינה שקיעות  של פני הקרקע   
 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות.   

 
 ראש מערכת  )ראש בקרה( ח.  

 
המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארגז מכסה ומנעול,  התחברות   .  1 

 לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת. 
 

 קטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפ .  2 
 

 פי הנחיות המתכנן.-פי פרט בתכנית  ו / או על-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על . 3 
 

 4  . " גן  ברז  יורכב  ראש  מערכת   4/3לכל  ראש  בסוף  גמיש   לצינור  מהיר  חיבור  אביזר   עם 
 עם פקק.   Tתורכב  הסתעפות 

  
 כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר   .    ראש המערכת יכלול רקורדים5  
 ואביזר בראש המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים.         

  
ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים  )"רקורדים"(  ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית   .  6 

  ( קשיח   מחומר   ועשויים  מטה,  לפני     P.V.Cכלפי  מתחת  ויורדים   ) מגולוון  ברזל  או 
 מעלות  להמשך חיבור לצנרת. 90רקע ומחוברים לזוויות הק

 
 (  יהיו מוגנים מקרינת שמש.    P.V.Cאביזרי  )  .  7 

 
במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל    .  8 

 מדכנים למדידת לחץ.
 

מגולוו .  9  פלדה  עשויות  תמוכות  על  ישען  מערכת  ראש  ראש כל  בארגז  יעוגנו  אשר   נת, 
 או חבקי מתכת מגולוונים שיוצמדו לארון המיגון.  המערכת באמצעות בטון

 
על .  10  תעשה  והארגז   המערכת  ראש  הצבת   מיקום  ועל-בחירת  במקום  התנאים   פי  -פי 

 הוראות המתכנן.
על   יקבע  פני -המתכנן  לגובה  ביחס  המתוכנן  הארגז  ראש  גובה  את  הראש  מיקום  פי 

 סביבה. ה
 

 כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל הריתוכים.  .  11 
"אוניסול     מסוג  עליון  לצבע  גלוון  קושר  בצבע  הפלדה  חלקי  את  לצבוע  של "      ZNיש 

או שווה   "טמבור"  של    "איתן""טמבור" או שווה ערך. ובצבע  עליון שתי שכבות מסוג   
 המתכנן. ערך  בהתאם לדרישת 

  
 ."דקה" או  "ברמד" , "בראוקמן"ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג  .  12 
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או     בריח"-"רב)"מפתח אב"(, מסוג      MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות    .  13 
 שווה ערך.  

 מ"מ  לפחות .  10קוטר  לשון הנעילה      
 

יורכב מעל פני הקרקע  בהתאם  ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת    .  14  )מז"ח(  
 לפרט  בתכנית. 

 ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ומיא"מ , ומיקומו לפי הוראות  המפקח.     
 עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח.    
  
 מחשב  ט. 

  
ל . 1  הנילווים  האביזרים  כל  הרכבה,  המחשב,  אספקת  כולל:  כגון:  המחיר  תקינה   הפעלה 

  V  - 220סולרי,  סוללה נטענת  וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח   סולונואידים, מטען  
ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו  את כל  -קבוע .  כל העבודות החשמליות  יעשו על

הפיקוד,  ציוד  התקשורת  צינוריות  למחשב,  המערכת  /י   ראש  חיבור  האלחוטית, 
ח עלחיווט  המחשב  הרכבת  מושלם.  באופן  המערכת   ראש/י  להפעלת  עד  וכו'  ידי -שמלי 

 היצרן או סוכן  מורשה מטעמו הדרכה ואחריות לשנה. 
 

או שווה ערך. הארגז יעוגן על יציקת    "ענבר"המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם   .  2 
יוכנו   הבטון  ביציקת  המערכת.   ראש  לארגז  מחוץ  מזוין,  מפוליאתילן     3בטון   שרוולים 

 מ"מ. 50בקוטר 
 

 3 . " יציאה בקוטר   ברז,  מקטין לחץ    4/3בכניסה לראש המערכת תהיה  הכולל  פיקוד  למי 
 מש' . מיקום המחשב לפי הוראות המפקח.  150ישיר  )גוף  פליז( ומסנן 

 
 סית. ידי ערכת הדבקה  )קופסת חיבורים(  עם אטימה אפוק-חיבור הכבלים החשמליים על .  4 
 לכל גיד יהיה צבע שונה .  

  
ובצבעים     10מ"מ  דרג    8במקרה של צינורות פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר   .  5 

 שונים. 
 

 טפטוף י.   
 

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת , יחולו גם על צנרת   . 1 
 להוראות את האופייני  לטפטוף .  מערכת טפטוף. מטרתו של סעיף זה  להוסיף

 
 2  .   , הצנרת  פריסת  תעלות,  חפירת   , חיבור  אביזרי  חומר,  אספקת  כולל:  יחידה  מחיר 

 הרכבתה, 
 .Uס"מ  בצורת  40מ"מ ובאורך  6הצנעתה,  יתדות ייצוב מברזל בקוטר     

 
ליטר   2.3מ"מ ,ספיקת הטפטפת    16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר   .  3 

ובמרווחים   שעה, בצבע חום . / אחרת,   צוין  אם  אלא  בצינור  אינטגרלית  הטפטפת 
 המצוינים   בתכנית / בכתב הכמויות.

 
 בכל השיחיות , מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה  )של אותו יצרן(.  .  4 

 
 .   3 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין  בסעיף ג' .   5 
  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו  באותו קוטר או כפי שמצוין בתכנית ויונחו בעומק    

 ס"מ כשהם  צמודים לשולי הערוגה.
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 יש לשטוף צינורות מחלקים , אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  ולשטוף.   .  6 
 נדרש. ואחר לחבר  לקו מנקז  ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות  כ  

 
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים  בבריכת ניקוז  או במצמד    .  7 

 + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. 
 קצוות אחרים של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.  

 
בקוטר   .  8  מכסה  כולל  הגנה  בבריכת  מוגנים  מחומר ס"מ    30פרטים  תא  מסוג  מינימום, 

 ידי וו מברזל ומבטון.-תרמופלסטי, האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים על
 בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז.  

 
 ידי  סופית. -ידי קיפול קצה הצינור והידוקו על-קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר על .  9 

 
 ידי המפקח. -לפי הוראה  מראש ובכתב ע -טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על . 10 
 ,בעזרת מחרר המיועד לכך .  4מ"מ  ומעלה דרג   16הטפטפות יורכבו על צינורות מקוטר   

 
 ס"מ מצוהר השורש של הצמח. 5הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על  . 11 

 
יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד   -בשיחים    . 12 

 פי הנחיות  המתכנן  לפני הביצוע. -שני על ויסתיימו  בצד
 

 המרחק בין טפטפת ראשונה  לקו  מחלק  לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה. .  13 
 

פריסת הטפטוף  תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו  ביתדות ברזל    . 14 
מטר     2.0יצבים סטנדרטיים,  כל   ידי מי-ס"מ או על   40מ"מ בצורת ח  באורך    6מגולוון   

 )אלא אם צוין אחרת (. 
 

 שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.   -בשטחים מדרוניים  . 15 
 יד כל צמח. -במידה והשלוחות יונחו לאורך  המדרון יש לשים תופס טיפה על  

 
 .  3יף ג' יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסע -לעצים  .  16 
 מסביב לכל עץ תותקן טבעת מצינור טפטוף כנ"ל .  
לדקל  כמפורט בכתב הכמויות  / או בפרטים,    12  - 6טפטפות לעץ,  ו  8 - 5הטבעת כוללת:   

 יתדות כנ"ל. 3 -ס"מ  מפני הגזע. כל טבעת תיוצב  ב 30ותקיף  את הגזע במרחק של 
 ידי האדריכל. -ם  עלביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצי  
-מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח  על  

 ידי המתכנן. 
 ס"מ מינימום,   30תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה  במרחק    
חום לגומה בתוך מ"מ  בצבע  16הצינור המחלק יעבור  בתוך שרוול . ממנו יצא צינור עיוור   

יהא    המחלק  לצינור  כעיוור  הצינור  חיבור   הטפטוף.  צינור  לטבעת   ויחובר  שרוול  
 או שווה ערך. השימוש במחברי שן אינו מאושר.   "פלסאון" באמצעות אטם כדוגמת

 
 סיום עבודה  י"א.  

 
  חודשים  מיום כיסוי תעלות צנרת  ההשקיה,  על הקבלן לסתום את   6לאחר תקופה של   . 1 

הבורות  והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר  בהתאם להוראות המפקח.  
שנעשו   לשינויים  בהתאם  ההשקיה  תכנית  את  לעדכן  הקבלן  על  העבודה  ביצוע  בגמר  

 בשטח בזמן הביצוע .הכנת תכנית העדות תהיה על חשבון הקבלן.
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 ובממטיר אחרון.יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון  . 2 
לפי       אלו  מדידות  של  מסודר  רישום  למפקח  ולהעביר  ובסיומו,  הקו  בתחילת  טפטוף  בקו 

 מספרי קווי ההשקיה וההפעלות.  
 

 סלילה תיעול וניקוז  – 51פרק 
 סלילת כבישים ורחבות

 
 ותכולל הדרישות .ומדרכות רחבות ,כבישים :סלילה  בעבודות הקשורות העבודות לכל מתייחס זה פרק

 .איכות ובקרת החומר והמלאכה של טיב דרישות ,ביצוע שיטות
 מסמכי לפי ושערים יבוצעו גדרות ,אנרגיה סופגי ,בטיחות מעקי ,תמרורים :כגון קבועים בטיחות התקני
 .החוזה

 
 תשומת לב הקבלן מופנית : 

 .  למפרט הכללי לעבודות הסלילה של משרד הביטחון1
 ה וגישור של החברה הלאומית לדרכים ..  למפרט הכללי לעבודות סליל2

 
 סילוק הפסולת  0151.

 
כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרויקט בצורת תפזורת ואשר   א.

 ניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או בעבודת ידיים.
ורות ניקוז ישנים, גושי  פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, רכב, חלקי מבנים, צנ –כדוגמא  

 בטון, גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'. 
 

איתור הפסולת יעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו. סילוק   ב.
הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית או אתר אחר ובאחריותו 

 ם מתאימים. הבלעדית של הקבלן, וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורי
 

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק נטו, שימדד בפועל או ייערך באומדנא בכפוף לאישורו של  ג.
 המפקח.

מחירי היחידה כוללים העמסת הפסולת ע"י כלי מתאים או בעבודת ידיים, הובלתו ברכב   
 מתאים וסילוקו מהאתר. 

 
כדי ביצוע עבודות פרוקים תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך  ד.

קרקעיים, פרוק מסעות, מדרכות ואבני שפה וכל -שונות, כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תת
פסולת אחרת שאינה נמצאת בתפזורת באתר כמוגדר בתחילתו של סעיף זה, תועמס ותסולק  

 גם היא. הרחקה זו לא תמדד ותמורתה תכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 
 

 חישוף והסרת צמחיה  02.51
ס"מ על פי הוראה כתובה מראש מאת המפקח באתר.  40חישוף יבוצע באזורי חפירה/מילוי לעומק עד 

בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בבצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו תחומי החישוף בכל אתר העבודה. 
 פסולת החישוף תסולק למקום שפיכה מאושר.

 נטו. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר 
 

 עבודות עפר     0551.
 

 כללי א. 
רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם,   . 1

קרקעיים, בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. לא  -כולל אפשרות להמצאותם של קווים תת
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מכניים או בעבודת ידיים.  תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים 
במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת 

 המצב לקדמותו על הקבלן.
לתשומת לב הקבלן: לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתחום האתר( כגון: 

ונציבים, לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת  בנינים, קירות תומכים קיימים, וכן עמודי גשרים
למפלסים הנדרשים לצורך ביצוע התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו 

 תעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים. 
 
לפני תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח, את רומי העפר הקיימים בתחום עבודתו.   . 2

ודות העפר יחושבו על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בין המצב הקיים למצב כמויות עב
המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת עבור מדידות אלה ומחירן כלול 

 במחירי היחידה. 
 
החפירה תבוצע כמפורט במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע חפירה ו/או חציבה   . 3

-י שהוא כפי שצרכיי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תתבכל כל
 קרקעיים וכו'(. לא יהיה תשלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים. 

 
דו"ח יועץ הקרקע והנחיות התכנון מצורפים כנספח להצעה/חוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד  . 4

פיד ולזמן את יועץ הקרקע לאתר בתיאום עם המפקח בהתאם להנחיות  מתנאיו. על הקבלן להק
 דוח זה. 

 
 חפירה בשטח  ב.

 בדיקות  . 1 
לפני התחלת עבודות העפר לשלביהן, יינטלו מדגמי עפר מייצגים במספר ובמקומות שיסמן  

המפקח, כגון אזורי השתית עליהם יבוא המילוי, אזורים המשמשים כאזורי השאלה ועוד. לגבי  
מים אלה יבוצעו הבדיקות שיפורטו להלן בכדי לוודא התאמת כל אחד מסוגי העפר, שיימצאו  מדג

באתר והמיועדים לשימוש לדרישות המפרט המיוחד, כאשר הסיווג נעשה לפי התקנים  
 האמריקאיים כמצוין להלן. 

לפי  רשימת הבדיקות: גבולות אטרברג, דירוג, אחוז חומר אורגני, מערכת צפיפות/רטיבות ומיון
 שיטת אאשו. 

הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור בדיקות אלה ומחיריהן יכללו במחירי היחידה של הסעיפים  
 השונים. 

 
 חפירה בשטח והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי ו/או סילוק חפירה עודפת . 2

בהתבסס על תוצאות הבדיקות שיערכו עפ"י סעיף א' לעיל, יגדיר המפקח לקבלן אזורי חפירה בהם 
מתאים החומר החפור לשמש כמילוי. העבודה כוללת חפירה בשטח שהוגדר דלעיל והובלת החומר  

ס"מ. חומרים שאינם מתאימים או שאינם מיועדים   20החפור בתחום האתר, הפיזור בשכבות של 
למילוי חוזר יאוחסנו בשטח אחסנה זמנית בסמוך לאתר העבודה, או יפונו מהאתר לפי הנחית 

ור על פינוי כל חומר חפור מהאתר ללא אישור המפקח. המדידה לתשלום לפי מ"ק  המפקח. חל איס
 נטו )נפח תיאורטי שיימדד במילוי לאחר הידוקו( הידוק המילוי יימדד וישולם בנפרד.

 
 אחסנה זמנית של חומר חפור . 3 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שלא תשולם כל תוספת עבור אחסנה זמנית להובלה של חומר  
 חפירה לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה.ה
 
 הידוק שטחים ג.

הידוק השתית והידוק הקרקע מתחת למילוי תעשה בדרגות הידוק בכפוף לאמור במפרט הכללי, 
מהצפיפות המקסימלית לפי תקני   95%-לצפיפות לפי המוגדר בדוח יועץ הקרקע, אולם לא פחות מ

ASTM. 
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 לפי מ"ר נטו. המדידה לתשלום תהיה   
 

 הידוק המילוי ד. 
ס"מ לאחר ההידוק. הכבישה תעשה לדרגת הידוק בכפוף   20ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על 

מהצפיפות   98%-לאמור במפרט הכללי ולפי המוגדר בדוח יועץ הקרקע, אולם לא פחות מ
 . כיוון השכבות יהיה במקביל לפני השתית. ASTMהמקסימלית לפי תקני 

רי מילוי גבוה רשאי הקבלן, במידה וברשותו הציוד המתאים, להציע ביצוע ההידוק בשכבות  באזו
ס"מ(. הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה רק באישור  50ס"מ )אך לא עולות על  20העולות על 

המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי ביכולתו להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת לגבי גובה השכבה. יש 
 סת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק. ליישר במפל

 . 2%ההידוק ייעשה ברטיבות אופטימלית עם סטייה מותרת של   
ס"מ בלבד. המדידה   20ס"מ העליונים בשכבות של עד  100-בכל מקרה ייעשה ההידוק ב 

ענה  לתשלום הידוק מילויים תהיה לפי מ"ק נטו. טיב חומר המילוי המקומי יאושר ע"י המפקח וי
 על דרישות המפרט הכללי.

בקטע שסוללת המילוי נבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה בשלב קודם, יש לחפור מדרגות  
 מ', היתר כמוגדר במפרט הכללי. 1.5שרוחבן מקו המדרון הפנימי יהיה לפחות 

 הכמויות הינן רק עבור החפירה בהתאם, לפי המדידה בשטח מאושרת ע"י המפקח. 
 

 מובא מילוי  ה. 
 בהתאם להוראות המפקח, יביא הקבלן מילוי ממקורות מחוץ לשטח אתר העבודה. 

מקורות הכריה, האישורים לכריה ולדרכי הגישה אליו הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 
 החומר המובא יקבל את אישור המפקח מראש, ויענה על הדרישות בכפוף לאמור במפרט הכללי.

אינרטי לא פלסטי כגון: חמרה קלה, כורר, פסולת מחצבה, חומר  החומר המובא יורכב מחומר 
ואדי וכו', יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, חומר אורגני, לכלוך או פסולת. כמות חומר עובר נפה  

 ס"מ ויהיה תואם להנחיות דוח יועץ הקרקע.  12, קוטר אבן מירבי 20%-תהיה קטנה מ 200
באתר לאחר הידוק. התשלום כולל את מחיר הכריה, המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק נטו מדוד 

ס"מ לאחר הידוק כמוגדר   20הובלתו ופיזורו באזורי המילוי הנדרשים, בשכבות אופקיות בעובי 
 במפרט הכללי.

 
 צורת דרך  ו.  

ס"מ לצורך הכנת צורת דרך סופית. המדידה לתשלום תעשה  40הכנת צורת דרך תכלול עבודות עפר בגבולות 
 נטו. המחיר כולל גם את הידוק השתית. לפי מ"ר 

 
 הערה   
 סעיף זה יופעל רק לפי הוראה מפורשת של המפקח.   

 
 עבודות מצעים     0651.

  
בניגוד לאמור במפרט הכללי, חומרי המצע בכבישים יהיו חומרי מחצבה שהינם תוצר של   א.

 גריסת אבן טבעית בלבד. 
 . 25%-שווה ערך חול לא ירד מתחת ל ב.
ס"מ )אלא אם צויין אחרת בדוח יועץ  20י השכבות לאחר ההידוק לא יעלה בכל מקרה על עוב ג.

 הקרקע(.
 . ASTM 1556/7לפי תקני  98%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  ד.
 באתר. 40%במעבדה או  60%המת"ק הנדרש בכל השכבות הינו לפחות  ה.
תיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא ניכוי  המדידה והתשלום עבור המצעים יהיה לפי הנפח ה ו. 

 קווי הניקוז, שוחות, תאים וכו'. הכל כמצוין במפרט הכללי )אופני מדידה(.
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 עבודות צביעה ותמרור  - 51.08פרק 

 הסדרי צביעה ותמרור 
 
 התמרורים  .1
 

וע פקודת  צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות לביצ א.
 " בדיני מדינת ישראל. 1970התעבורה: "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 

הצבת  ב. לאופן  "הנחיות  בחוברת  המפורט  לפי  יהיו  ביניהן  והמרווחים  הספרות  האותיות,  צורת 
 של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 1970תמרורים, 

 
 ות.מידות התמרורים יהיו בהתאם למפורט בתכני ג.

וכדומה( ייבדקו בהתאם למספר השורות, סוג האות, רוחבה 614 ,  629מידות תמרורי שלטים )מסוג  
וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי המסגרת. על הקבלן לקבל את אישורו 

 של המהנדס לפני ביצוע התמרור.
 

 . 108 -ו    118מ"מ למעט תמרורים  25 פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס ד.
 

בת"י   ה. לפי המפורט  יוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום    111ובמפרט אספקה מס'    2247התמרורים 
 ( "תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" של מכון התקנים הישראלי  1968)מרס 

 . 111הכל לפי מפא"ס  -עיבודי הפח, הגנתו בפני החלדה וצביעתו 
 

. הדבקת הסרט המחזיר אור  111כל התמרורים יהיו מחזירי אור, לפי הדרישות המפורטות במפא"ס   ו. 
 תעשה בחימום ובתנאי לחץ בלבד.

 
 הסימנים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור. ז.
 

הכול ח. ובר קיימא  ברור  בסרט, סימן  פניו, שאינם מכוסים  על  )או  כל תמרור ישא  היצואן  ל את שם 
 סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור. 

 
 העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. ט.
 
 

 העמודים  .2
 

"צינורות    -  530מ"מ, לפי דרישות ת"י    2.20ובעובי דופן   3העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " א.
 שימוש כללי". פלדה בעלי תפר ריתוך ל

 
ועומקו   ב. התקנתם  גובה  עליו,  להתקנה  המיועדים  התמרורים  לכמות  בהתאם  ייקבע  הצינור  אורך 

 ביסוד, לפי מדיניות שתיקבע ולפחות בהתאם לחוקים והתקנות. 
 
 בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.  ג.
 

לפני הצביעה. אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד בהתזת חול לצורך   פני העמודים ינוקו בחומר ממיס ד.
 הסרתה. 
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לבן וכמפורט -העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור ה.
בתכניות. הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא נקייה מנזילות צבע. בין כל  

 שעות.  24פרידו שתי שכבות צבע י
 
מ"מ. הקופסה תהיה בקוטר פנימי כזה   1העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  ו. 

 כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.
 
 מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום.  ז.

הנוהגים יהיה מוסתר מעיני  יש לבדוק שלא  כל סטייה    לפני הצבת העמוד  ברכב במרחק המתאים. 
 במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס.  

 
(. הצבת 118)לפי ת"י    -150ס"מ ממולא בטון ב  40בפיתוח או במדרכות העמוד יוצב בתוך בור בקוטר   ח.

 ס"מ.  20העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 
 

ולאחר שתוצק כל  העמוד יוצב בזהירות, ובאופן שתמנע מפולת בקירות ה ט. בור. העמוד יוצב אנכית, 
 כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה. אדמה זו תהודק ידנית.

 
 שעות לאחר יציקת היסוד. 24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  י. 
 

 העבודה כוללת את אספקת העמודים ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה.  יא. 
 

 
 רורים לעמודים ו/או לחלקי חניון מבונה הצבת התמ .3
 

 התמרורים יוצמדו אל העמודים ו/או לחלקים השונים בחניון המבונה בעזרת התקן )קולר(.  א.
 

יהיו   ב. הרכיבים  כל  וייקטמו.  יעובדו  הפינות  כל  פחמן.  פלדת  פח  עשויים  יהיו  ההתקן  חלקי  כל 
 צה לפני כן. מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומ

 כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים. 
 

מסוג   ג. מרובעים  ויחוברו   108,  118תמרורים  מרותכים  זוויתנים  עשויה  מגולוונת  מסגרת  על  יורכבו 
 אליה בעזרת מסמרות אלומיניום. 

 
של   ד. מינימליים  בגבהים  יותקנו  למעט   2.20התמרורים  וכד'(  תנועה  אי  )מדרכה,  השטח  פני  מעל  מ' 

)מסוג  תמ רגל  הולכי  מעבר  צפוי  לא  בהם  ולמקומות  תנועה  לאיי  המיועדים  ,  215,  214,  303רורים 
מ' מעל פני השטח כאשר ההתייחסות היא   1.10וכד'( אשר יותקנו בגבהים מינימליים של    431,  430

 אל תחתית התמרורים, ואם יש שני תמרורים או יותר, תתייחס המידה אל התמרור התחתון.
 

 ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון המהנדס. זווית ה.
 
  

 העבודה כוללת את אספקת התמרורים ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. ו. 
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 ביצוע סימני דרכים בצבע  .4
 

האספלט,    המונח סימני דרכים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות הבטון או
 על גב אבני שפה או קירות, הכל לפי הנדרש בתכניות.

 
 

 הצבע  4.1
 

מס'   א. ת"י  לדרישות  יתאימו  אספלט  לסימון  דרכים"   935הצבעים  לסימון  צבעים  "סימון 
 ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות אור.

 
 .השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד ב.
 

 הצורה  4.2
 

צורת הסימנים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכניות הביצוע וגיליונות   א.
 הפרטים.

 
 כל הסימנים על הבטון או האספלט או הקירות יהיו מחזירי אור. ב.
 
חצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה, יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנות מראש,   ג.

 תן כמתואר בפרטים.ואשר צור
 

לאיי ד. היקפים  בצמתים,  קשתות  כדוגמת  ורצופים,  עקומים  קווים  -קווים  צבועים  תנועה 
מסוג   למסלולי    803לבנים  ישיקו  העקומות  קצות  אחידות.  בעקומות  יבוצעו  וכדומה 

הנסיעה. לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים, או בין פסים ואבני שפה, אלא אם צוין על כך 
 בתכניות.

 
 

 הצביעה  4.3
 

יום לפחות, תפריד בין סלילת פני הבטון או האספלט העליונים ובין ביצוע   15תקופה של   א.
 הסימנים עליה. 

 
. "סימון דרכים 934הכנת פני בטון או האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י   ב.

 הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים".  -
 
 . 934שעות היום, ובהתאם לנדרש בת"י הצביעה תתבצע אך ורק ב ג.
 

שכבת מחזירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב, בכמות של  ד.
 גרם למ"ר. 200

 
 סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתכניות יימחקו על ידי קרצוף. ה.
 
יעשה לשביעות רצון סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה, או לא יפה )מריחה( ואשר לא ת ו. 

 המפקח, תמחק על ידי קרצוף ותיצבע מחדש. 
 
 . 934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י  ז.
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 ניקוז ותיעול  51.060פרק 
 

 מוקדמות    00פרק 
 

 ל. מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי על חלקיו השונים ומפרט כללי של נתיבי ישרא
http://online.fliphtml5.com/hspfb/omoc/#p=3 

 
בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע המפרט המיוחד  

 והנחיות המפקח.
פרט דלהלן לפני הגיש את הצעתו. כל המפורט במפרט דלהלן, רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המ

 גם אם לא צויין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי היחידות של כתב הכמויות.
 

 תאור העבודה ותנאים מיוחדים 
במסגרת פרויקט זה יש לבצע מערכת ניקוז בחניון דרומי של מרכז מסחרי יפה נוף )צמרות( ומערכת ניקוז 

 מבנים:   2-כי רגל בכפר יונה.  העבודה מחולקת לבאזור גשר להול 
 מערכת ניקוז במתחם חנייה דרומית   -  1 -מבנה
 מערכת ניקוז ליד גשר ואזור פיתוח  מזרחי  – 2-מבנה

 העבודה  כוללת
מ"מ עד  225-בקטרים מ  10דרג  PE-100אספקה, הובלה והנחה של צינורות לקווי ניקוז מצינורות פוליאתילן  

 מ"מ  315
 קה, הובלה והנחה של שוחות ניקוז מחוליות טרומיות אספ

 ביצוע קידוחים לבורות חילחול  מותקנים בשטחי גינון או במתקן השהיה
 אספקה והתקנת תעלת ניקוז טרומיות עם רשת יצקת 

 התחברות למערכת ניקוז קיימת לפי תכנון 
המפקח באתר לביצוע מושלם של   כל העבודות הנדרשות ע"פ המפרט, כתב הכמויות, התוכניות וע"פ הנחיות

 העבודות.
 

הקבלן יהיה  חייב לעמוד בכל דרישות בהתאם להיתרי העבודה שיקבל מרשות המקומית ובאישור המשטרה  
גם מבחינת שעות העבודה וגם מבחינת לו"ז ביצוע. לפני תחילת העבודה יפרסמו כל התנאי העבודה בעיתון 

מקומית ויפזרו את הודעות לתושבים. הקבלן חייב לגדר כל אתר   המקומי ויתקינו השלטים המקובלים ברשות
העבודה  ולהשיר שטח נקי לאחר סיום העבודה. הקבלן חייב בסוף כל יום העבודה לצלם שטח ולשלוח תמונה 

 למפקח.
בתחום האתר העבודה נמצאות מערכות רבות מכל הסוגים לפיכך, יידרש מקבלן זהירות רבה , עמידה בכל  

של מוסדות שונות )בזק, חח"י, הוט, סלקום, פרטנר, מקורות  וכוי(, ביצוע גישושים בפיקוח של   תנאי היתר
 שרות שדה של מוסדות שונות  

 
 התאמה בין התקנים, מפרט, כתב כמויות ותוכניות 

המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל העבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא 
ה הנוסף במפרט. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי לבין המפרט, יקבע המפרט. התגלתה  את ביטוי

סתירה בין תיאור עבודה כלשהי ולבין המפרט לבין כתב הכמויות ו/או התוכניות, התגלו טעויות ו/או השמטות  
ע ימים  כלשהן במסמכים הנ"ל, חייב הקבלן להביא את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח לא יאוחר משבו

לפני התחלת הביצוע של אותו חלק מהמבנה שלגביו התגלו הטעויות כאמור לעיל, והמפקח יקבע איך תבוצע  
העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח כאמור לעיל, תחולנה על הקבלן כל ההוצאות  

 בחומר ו/או בעבודה, ו/או הנזקים שיגרמו עקב כך.
 

דות בין התיאור שבמפרט לבין התיאור שבכתב הכמויות, יחשב המחיר שבכתב  במקרה של סתירה במי
 הכמויות כמתייחס למידה הרשומה בכתב הכמויות. 

http://online.fliphtml5.com/hspfb/omoc/#p=3
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במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכניים השונים של המכרז, יהיה סדר העדיפות של המסמכים כדלהלן 
 )הקודם עדיף על זה שאחריו(. 

 תוכניות מפורטות 
 כתב כמויות 

 ט מיוחד מפר
 המפרט הכללי 

 תקנים, סטנדרטים ותוכניות סטנדרטיות 
 

 תאום העבודה עם הרשות המקומית וגורמים חיצוניים נוספים     
 הקבלן יקבל את כל הוראותיו אך ורק מהמפקח המייצג את המזמין. 

 יחד עם זאת יהיה הקבלן כפוף לכל נוהלי הרשות המקומית על כל אגפיה ומחלקותיה.
את כל עבודותיו עם כל מחלקות הרשות המקומית, משטרת ישראל, בזק, חברת החשמל וכל הקבלן יתאם 

 גורם רלוונטי נוסף. 
 

 תאום טכני 
לפני התחלת הבצוע על הקבלן ללמוד, לברר ולהשלים את התאום עם כל הגורמים היכולים להשפיע על  

כו'. וזאת בנוסף למסמך המתקבל קרקעיים שונים, שטחי גינון, תאים שונים ו-קווים תת -עבודתו, כגון 
ממחלקת תאום הנדסי של הרשות המקומית. בזמן הבצוע, על הקבלן להזמין מפקחים בהתאם לחוק ולנהלים  

 המקובלים. 
 

 רישיונות 
 אין להתחיל בביצוע עבודה ללא אישור משטרתי ורישיון לבצוע העבודה המונפק ע"י הרשות המקומית. 

 
 אחסון חומרים

  
 מאוחסנים בצורה מסודרת ויהיו מגודרים.החומרים יהיו 

 לא תהיה גישה חופשית של הציבור לכלי העבודה של הקבלן.  
 

 זמנית של תעלות  סגירה
אין להשאיר תעלות פתוחות בכביש/מדרכות. במידה ואין אפשרות לשיקום מלא של תעלות כבישים או  

קר, עד לבצוע השיקום. סידור זמני   ס"מ אספלט 5מדרכות מאספלט, יש למלא את התעלה עם מצע ולהוסיף 
 זה ייבדק יום יום ע"י הקבלן כדי להבטיח נסיעה/הליכה בטוחה.

במדרכות מרוצפות בלבד, יש למלא את התעלה, זמנית, עד מפלס הריצוף במצע מהודק וזאת עד לבצוע שיקום 
 כנדרש.

הקבלן לגדר את התעלה,   אם עקב אילוצים טכנולוגיים אין אפשרות לסתום את התעלה גם זמנית, חובת
 להציב פנסים ושלטי אזהרה.

 
 כל הנאמר בסעיף זה לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה האחרים.

 
 תאום עם קבלנים אחרים 

 
יתכן ובמקביל לבצוע עבודת הקבלן על פי מכרז/חוזה זה, יועסקו באתר העבודה קבלנים נוספים ע"י המזמין  

 ו/או גורמים אחרים.
אום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים, יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר הבצוע של עבודות לשם ת

הקבלן, ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצויין בחוזה, ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד  
 הקבלן.
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 (MADE ASתוכניות לאחר בצוע )
 

( יש לציין על גבי התוכניות את  MADE ASקוז לאחר בצוע )לצורך עדכון פרטי עבודות המים, הביוב והני
 הנתונים בהתאם להנחיות כדלקמן: 

 
 שוחות ניקוז ותאי תפיסת מי גשם  

 
 *  מספור השוחות לפי רציפותן וזהה לתכנון. 

 *  מידות אופקיות של השוחה )ס"מ(. 
 *  מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח.

  *L.I  -  ם בתחתית הצינור.רום מוחלט כלפי הי 
 *L.T -    .רום מוחלט כלפי הים בפני המכסה 
  *H   -   .)'עומק השוחה )מ 
 

 קווי ניקוז 
 

 הצינור )מ"מ( ועובי דופן.   *  קוטר 
 *  אורך )מ'(  בין השוחות ואביזרים לאורך הקו.  

 *  מרחק )מ'(  בין מרכזי השוחות.
 *  שיפוע )%(. 

 וליאתילן, בטון או אחר. , פ PVC*  סוג הצינור:  פלדה , 
 *  קלאס ודרג הצינור. 

 *  מיקום הריתוכים בצנרת.
 *  מיקום דרסרים /מחברים.

 * מיקום הקו ביחס לאבן השפה או במקרה ולא קיימת, ביחס לנקודת אחיזה אחרת בשטח.  
 

 הכנה או חבורים למגרשים או למתקנים 
 

 צינור )מ"מ( ועובי דופן.  *  קוטר 
  *L - א(.אורך )מ" 
  *L.I - .רום מוחלט בשוחה עירונית בכניסה ובקצה החבור 

 *  מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש או נקודות אחרות הקבועות בשטח )מ"א(.  
 * מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש או נקודות אחרות קבועות בשטח )מ"א(.  

 
 

 מ פ ל י ם
 

 )ס"מ(.  *  קוטר 
  *L.I  בצנור תחתון.  -רום מוחלט כלפי הים 
  *L.T  בצנור עליון.   -רום מוחלט כלפי הים 
  *H  .)'עומק/גובה המפל )מ 
 
 

 ה ע ר ו ת: 
 תכנית לאחר בצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הבצוע. 

 גיליונות החתכים לאורך יהוו מסמך נלווה בלבד. 
 . L.I ,L.T ,Hלל מידות אופקיות ואנכיות:      כל פרטי הבצוע יסומנו על גבי התנוחה, כו
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אם קיימים מספר גיליונות, יש להבטיח את החפיפה והרציפות בהתאם. וכמו כן יש לצרף תרשים סביבה כולל 
 "מפתח גיליונות". 

 
 ( אם לא יופיעו בהם הפרטים כדלקמן: MADE ASלא יתקבלו תוכניות לאחר בצוע )

 
 ".  MADE AS" או "תכנית ציון כותרת "תכנית לאחר בצוע

 שם ופרטי המודד.
 שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין. 

 שמו של הקבלן המבצע. 
 שמו וחתימתו של נציג הרשות המקומית ו/או נציג התאגיד. 

 וכמו כן תאריך הבצוע, מספר החוזה, הזמנה או כל הסכם אחר.
 

 התאם לדוגמא להלן:בצמוד לתוכנית יש להגיש טבלאות ריכוז כמויות ב
           

שוחות בקרה   חבורי חלקות  הערות
 קוטר / ס"מ

קוטר     
 הצנור 

מס' קטע קו  
)מהחבור  

 לקו  קיים( 

מספר 
 סדורי 

מס'  סה"כ מ"א 
 יח'

      

         
 סה"כ         

 . הכנת תכניות לאחר בצוע תיעשה על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה העבודה בפועל
 

 ( עבור צנרת מים, ביוב וניקוז, יש:  MADE ASלצורך סימון פרטי הבצוע )
 

 לצבוע בכחול את קווי המים שבוצעו בפועל. 
 לצבוע באדום רק קווי ביוב שבוצעו במסגרת העבודה.
 לצבוע בירוק רק קווי ניקוז שבוצעו במסגרת העבודה.

 לצבוע בכתום את הקווים הקיימים שבוטלו. 
 הביצוע בצבעים התואמים. לכתוב את פרטי 

 
את הנתונים המקוריים המתוכננים. את השנויים לעומק התכנון יש לסמן   MADE ASאין למחוק בתוכניות 

 ע"י העברת קו בצבע שחור על הנתון המתוכנן, ורק לצידו יש לציין את הנתון החדש לאחר בצוע.
 

הנתון. יש לסמן את הקווים הקיימים  ליד  V-אם הנתונים שלאחר הבצוע זהים למתוכננים, יש לסמנם ב
 שבוטלו בצבע צהוב.  

 
 את המדידות לאחר בצוע יש לבצע ע"י מודד מוסמך בפקוח מהנדס/מפקח אשר יחתום על התכניות.

 
סטים של   5לפחות. הקבלן ימסור למתכנן  2010התוכניות תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקאד 

  העתקים יחד עם דיסק. 
 

חר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות  התוכניות לא
 בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים או התוספות הנ"ל. 
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  בדיקות
   

היזם יקזז מחשבון הקבלן אחוז מסוים בהתאם לחוזה עבור דמי בדיקות. כמות הבדיקות, עיתוי הבדיקות, 
 דיקות, דגימות, מיקום וכו' יקבעו ע"י המפקח. סוג הב

   
בדיקות שייעשו ע"י גורמי חוץ על חשבון קיזוז דמי בדיקות כנ"ל יכללו: בדיקות הידוק עפר, בדיקות טיב עפר, 
בדיקות הידוק מצעים מכל סוג שהוא, בדיקות טיב מצעים, בדיקות טיב אספלט, בדיקות טיב עבודות אספלט,  

 יקות רדיוגרפיות.בדיקות וידאו, בד
בדיקות טיב החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן ואשר ידרשו ע"י המפקח, יחולו על הקבלן ויכללו במחירי 

 היחידה השונים.
 

בדיקות והכנות לבדיקות שייעשו ע"י הקבלן על חשבונו מעבר לדמי קיזוז דמי בדיקות כנ"ל ובכללן כל ההכנות 
גורמי חוץ כנ"ל, שטיפות עבור בדיקות וידאו, בדיקת איטום צנרת,  ושיתוף הפעולה הנדרשות לבדיקות ע"י 

בדיקות לחץ לקווי לחץ, בדיקות איטום תאים ושוחות, בדיקות חוזרות מכל סוג שהוא שידרשו כתוצאה  
 מעבודה לקויה ו/או כתוצאות מבדיקות ראשונות שלא התקבלו. 

 
 עבודה בשלבים 

 
העבודה תתבצע בשלבים, ולא ישולם בנפרד בעבור העבודות על הקבלן להביא בחשבון במחירי היחידה ש

 הנוספות הכרוכות בכך, כגון: התאמת רומי מכסים לפני דרך סופיים וכד'.
 

 מניעת הפרעות 
   

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והעבודה האחרים, ויבטיח תנועה 
ה חופשית לכל הכבישים, השבילים, השטחים והמבנים שלאורך חופשית ורצופה בכל הדרכים באזור וגיש

תוואי העבודה, במשך כל זמן בצוע העבודה ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים למניעת תקלות והפרעות מכל  
 סוג שהוא.  

 
כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי  

נועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, לשפוך  להפריע לת
 עפר על פני השטח וכד'. 

 
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם  

שך בצוע העבודה בגין עיכובים שנגרמו עקב  עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן להארכת מ
 נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. 

 
 תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים

   
כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים 

ר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן  בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומ
 הנסיעה.

על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל אתר העבודה וממנו ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ, פסולת  
 וכו' שיהיו על הדרכים והכבישים, הכל בהתאם להוראות המפקח. 

התאם למצבן לפני תחילת העבודה. כל הקבלן יאפשר תנועה חופשית על דרכים אלו לכל אחד ויתקן אותן ב
המפורט בסעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד. הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי גישה  

 לשטח, שטח לריכוז ולטיפול בכלים, ודרכים עוקפות בעת ביצוע חציית כבישים ודרכים. 
 כללו במחירי היחידה השונים. לא תשולם כל תוספת והם י -עבור דרכי הגישה והדרכים העוקפות 
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 בא כוחו של הקבלן 
 

נציג הקבלן באתר ובא כוחו המוסמך יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס מוסמך רשום בפנקס המהנדסים 
והאדריכלים עם ותק מקצועי של חמש שנים לפחות, בעל נסיון מוכח לדעת המזמין ו/או המפקח בבצוע  

 עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.
 חו המוסמך של הקבלן ימצא באתר העבודה כל שעות העבודה, לאורך כל  תקופת הבצוע.בא כו

 
 

 פיקוח על העבודה 
 

 בהשלמה, ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה, יחול על הקבלן הנאמר להלן:
 

למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב החומרים ולקיחת 
 שלבי העבודות.דגימות בכל שלב מ

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.
 

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התוכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו. אך כל הוראה, או 
 ה זה. פעולה, או הימנעות מפעולה, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוז

 
על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן שיקבע המפקח,  

והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתוכניות ולמפרט, וכי האתר  
היינה עילה לעיכוב לוח  נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות תיקונים כנ"ל לא ת

 הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.
 

 עבודה ליד מכשולים, חציית מתקנים והחזרת השטח למצבו הקודם
 

טרם תחילת העבודה יתעד הקבלן את אזור העבודה בצילומי וידאו וסטילס לרבות גדרות, שבילים וכיו"ב וכל  
משמרת. עבור הצילומים לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה אלמנט של הבתים באזור החיבורים, ויגישם למפקח ל

 כלול במחירי היחידה השונים. 
 

על הקבלן מוטלת החובה לקבל את כל המידע הדרוש מהרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר לפני התחלת 
-תהעבודה, לגבי מיקום דרכים, מעבירי מים, מבנים, עצמים שונים, גדרות, קירות, מתקנים וצנרת עיליים ות

 קרקעיים )קווי מים, עמודי חשמל וטלפון, קווי ביוב, תיעול וכו'(. 
 

-על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא את מיקומם של כל המבנים והקווים העיליים והתת
קרקעיים, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם ולהימנע מכל פגיעה בהם 

 יומיים במקום. -עה למהלך התקין של החיים היוםוכן מכל הפר
 

לפני תחילת העבודה הקבלן יבצע חפירות גישוש ויגלה ויסמן את כל המערכות הקיימות. חפירות הגישוש 
יבוצעו ע"י הקבלן בתאום ובפיקוח של כל הרשויות הנוגעות בדבר, כגון: בזק, חב' חשמל, הוט, חב' צינור 

 קומית וכיו"ב.   הנפט, חב' מקורות, הרשות המ
 

קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך -החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת
גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות עבודת ידיים במקרי הצורך. בכל מקרה הקבלן אחראי  

להם תוך כדי עבודתו  ובעקבותיה. לשלמות התשתיות והמתקנים הנ"ל ולמניעה של נזקים שעלולים להיגרם 
 אם תוך כדי העבודה יפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. 
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קרקעיים או הצטלבויות, יבצע הקבלן חפירת -במקרה של עבודה ליד מתקן, מבנה, ו/או מערכות צנרת תת
אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם  גישוש בידיים לגילויים, יידפן את החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך 

 התקינה בהתאם להוראות המפקח באתר, והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר.
 

"מפרט הכללי". על הקבלן להחזיר  -של ה 00.02עבודות ליד מתקנים ו/או מערכות צנרת תעשה כמפורט בסעיף 
ו להקים, לבנות ולתקן: גדרות על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב שבו היה לפני תחילת העבודה, עלי

וקירות מכל סוג שהוא, קירות מבנים, טרסות, מדרגות, מדרכות, אבני שפה, כבישים, דרכים, מעבירי מים,  
 וכו' שהרס או גרם נזק בגלל תנאי העבודה ולהרחיק כל פסולת. 

 
 עבור כל האמור לעיל לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל נזק שיגרם למבנים ומתקנים   מבלי
 קיימים. 

 
 אמצעי זהירות 

 
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,  

 כו'.  לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים ו
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה, ויקפיד על 

 קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו.  
הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הצבור מתאונות העלולות 

 של הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר.להיגרם ב
 

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את הערמות  
והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מבצוע העבודה. הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל 

נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות -ש או לחיי אדם וחיה עקב אינזק שיגרם לרכו
מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו  

ישוב נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר י
סמכא. כל תביעה לפיצויים -הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר 
ות כלשהי בגין נושא  העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחרי

 זה. 
 

במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימות, על הקבלן לבדוק תחילה את  
הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את  

 אלו: 
 

ים מזיקים, ויש בה כמות חמצן מספקת. אם יתגלו גזים  לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גז
מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר 

שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה אבל רק לנושאי 
 מסכות גז.

 
 שעות  לפחות לפי הכללים הבאים:  24סרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של מכסי שוחות הבקרה יו

 
 3סה"כ  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים  -לעבודה בתא בקרה קיים 

 מכסים. 
 המכסים משני נקודת החבור.  -לחיבור אל ביב קיים 

 
נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה   לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם

 במקרה הצורך. 
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הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות והוא גם יחגור 

 חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש אשר מחוץ לשוחה. 
 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 
 

מ', יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה   5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על 
 בשוחה.

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה, יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו  
 בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 
 מל ודרכי גישה מים, חש

      
המים והחשמל לביצוע העבודה, ולכל עבודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בכפיפות לסעיפים  

 "מפרט הכללי".  -של ה  00.03.02 -ו 00.03.01
תחום העבודה בכל קטע עבודה יוגדר על ידי המפקח והוא יחייב את הקבלן, לא תאושר תנועה של כלים מחוץ  

 ה. לשמורת העבוד
 

הקבלן יכין בתאום מראש ובאשור המפקח דרכי גישה לשטח, שטח לריכוז וטיפול בכלים, ודרכים עוקפות  
 בעת בצוע חציות הכבישים/דרכים.

הקבלן ישא בכל האחריות והוצאות לנזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש. עבור דרכי גישה והדרכים 
 במחירי היחידה השונים.  לא תשולם כל תוספת והם יכללו -העוקפות 

 
 רתכים מוסמכים 

 
כל העוסקים בעבודות הריתוך יהיו רתכים מוכרים שקבלו הדרכה והוסמכו לריתוך צינורות עם ציפוי פנים  

מלט. בעלי התעודות יאושרו ע"י המפקח.  התעודות תהיינה בנות תוקף בכל עת בצוע העבודה.  אם הפר  
סקו רתכים בלתי מוסמכים, או שתעודותיהם אינן תקפות, תופסק מיד הקבלן סעיף זה ונתגלה בדיעבד כי הוע

 עבודתם בריתוך והקבלן ישלם את הנזקים המוערכים )גם אם הריתוכים הושארו( כפי שיקבע המפקח. 
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של רתך בעל תעודת הסמכה תקפה,  עקב התרשלות,  בצוע בניגוד לדרישות 

ם, וטיב ריתוך גרוע. קביעת המפקח בעניינים שבסעיף זה תהיה ללא ערעור וללא צורך המפרטים שסוכם עליה
 בהנמקות כלשהן.  הרתכים יהיו רק אלה שקבלו הרשאה ע"י יצרן הצינורות. 

 
 מדידה וסימון 

 
טרם תחילת העבודה, על הקבלן לבצע, באמצעות מודד מוסמך, מדידות של הרחובות בהם יבוצעו קווי ניקוז  

את תוכניות המדידה שיימסרו לו ע"י המזמין. לפני  הזמנת ציוד ותחילת עבודות להנחת צנרת הקבלן   ולעדכן
 השוחות ויעביר את הנתונים למתכנן.   I.L-ו T.Lיוודא את מיקום השוחות הקיימות, ימדוד את 

השוחות  הקבלן יסמן את מיקום השוחות המתוכננות ויעביר למתכנן את גובה הקרקע במקום בו מתוכננות 
(GL) . 

 
לאחר קבלת אישור המהנדס לסימון בשטח, הקבלן יאבטח את הסימון ויאזן את הנקודות שסומנו. הקבלן 

יעביר למתכנן באמצעות המודד המוסמך את מפת הסימון שהוכנה חתומה על ידו ועל ידי המודד. המפה  
 וע רשת התשתיות. כאמור, תאושר בכתב ע"י מודד מטעם המזמין ותהווה את המסמך המחייב לבצ

 
לאחר אישור המהנדס לסימון בשטח, הקבלן יהיה אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע וכל הנקודות 

שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן, וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה 
 וקבלתה ע"י המהנדס.
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ה ונקודות שיאפשרו שיחזור, חידוש, ו/או בקרה של התוואי  בנוסף לאמור לעיל, יסמן הקבלן נקודות אבטח
 והרומים. תכנית הסימון של נקודות האבטחה והקבע תאושר בכתב ומראש ע"י המפקח.

 
ס"מ.   75X5X2.5-את נקודת הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל ואשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ

 כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.  ס"מ.  50 -היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של  כ
 

 אמצעי מדידה ובקרה, כגון:  -על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הבצוע, על חשבונו 
    ס"מ.  0.1"לטה" ממתכת עם פלס ומרווח בין השנתות של -מאזנת עם כיוון אוטומטי ו

  
 מ'. 30סרט מדידה מפלדה באורך 

 מ'. 50סרט מדידה באורך 
 מ'.  2או ש"ע באורך  WEDGEתוצרת   SMדיגיטלי מדגם פלס 

 פנס יד בעל עוצמת אור חזקה ואלומה צרה. 
 עמודי סימון )ג'ילונים( . 

 מכשירים אלה יעמדו לרשות המהנדס בכל עת שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר.      
 

גיאה, סטייה או אי  אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל הינה מוחלטת והוא יתקן כל ש
 התאמה אשר נובעת מתוך מדידה, סימון, ומיקום כנ"ל ללא תשלום ולשביעות רצונו של המהנדס.        

 
תאום התחברות צנרת מוצעת לצנרת/שוחות קיימות וקביעת מיקום החיבור המדויק יעשה עם הרשות  

 המקומית.  
 

ם: ניקוזים, קווי בזק, כבלים קיימים. עלות  על הקבלן למדוד, על חשבונו, גבהים לאורך התוואי הכוללי
 המדידות והבדיקות כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורה בנפרד. 

 
 

טרם תחילת העבודה יסמן הקבלן על גבי התוכניות את כל סוגי המכשולים השונים אותם עליו לחצות עם  
י חצץ, דשא, אספלט וכיו"ב. ועל כך לא ישולם  הצנרת, כגון: ריצופים משתלבים, גרנוליט, משטחי בטון, משטח

 בנפרד. 
 

לפני תחילת העבודות נדרש הקבלן להכיר את חיבורי המגרשים למים וביוב ולהציג תכנית חיבור לכל חיבור  
 מגרש. על כך לא ישולם בנפרד.

 
יימת, דרישת ככל שיידרש עקב העבודות לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בין אם על פי חוק, הטופוגרפיה הק

קרקעיות או  -המפקח, דרישת ממונה הבטיחות וכיו"ב, הקבלן יבצע תימוכים מכל סוג שהוא לתשתיות תת
עיליות, לכביש, מדרכה וכו',  יתכנן יבצע הקבלן עבודות דיפון ותימוך ללא כל תוספת מחיר, מחיר העבודות  

 והחומרים יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 
 

הנגרמת לקבלן עקב ביצוע עבודות הקשורות בחצייה או פגיעה במתקנים קיימים לא   עבור עבודה נוספת
 ישולם לקבלן בנפרד ומחיריו יהיו כלולים במחירי היחידה השונים, אלא אם צוין אחרת.

 
יש להודיע למהנדס במקרה של אי התאמה בין המדידה לתוכניות, בטרם ביצוע העבודות. כמו כן יש להודיע 

 ל מכשול נוסף, אשר לא סומן בתוכניות. למהנדס על כ
 

יתקן אותן הקבלן לפי   -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית 
 דרישת המהנדס ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

 
ותכניות חיבורי מגרש ועדכון התכנון  לא ימסרו לקבלן התוכניות חתומות לביצוע עד לקבלת נתוני השטח 

 בהתאם.
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הקבלן נדרש לעכב רכישת השוחות והצנרת עד לקבלת תכניות חתומות לביצוע. קבלן שיקדים לרכוש צנרת  

  ושוחות יעשה זאת על אחריותו ועל חשבונו. 
 

 הערה:  
מדידה מדויק עם בגלל חשיבות הדיוק בהנחת הצינורות בשיפועים המתוכננים, על הקבלן להשתמש במכשיר 

 קרן לייזר . 
 

 אספקת חומרים ע"י הקבלן  
 כל החומרים, אביזרים, ספחים וכיו"ב יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 כל החומרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ובעדרו בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי. 
 . DINבהעדר תו תקן ישראלי יהיו החומרים בעלי תו תקן 

את כל סוגי החומרים   Submittal listיום לפני ביצוע , במסגרת רשימות ההגשה  30היה חייב להגיש הקבלן י
והיצרנים אותם יפרט במסגרת הצעתו, ולקבל את אישור המזמין ליצרנים או הספק מהם אמור הקבלן לרכוש 

יצר או המספק אותו,  את החומרים. המזמין יהיה רשאי לפסול כל חומר או פריט שהיצרן או הספק שלו, המי
 אינם עונים לדרישות האיכות, יכולת הייצור ועלות שישביעו את רצון המזמין. 

 חומרים ומוצרים 
 

 טיב החומרים והבדיקות 
"מפרט הכללי". הקבלן יבצע נטילת  -מוקדמות, של ה - 00טיב החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בפרק 

התאמת המוצרים והעבודה שבוצעה למפרטים ולתקנים   דגימות, בדיקות שדה ובדיקות מעבדה שיאשרו את
 המחייבים, בתדירות ובכמות כפי שיידרש ע"י המפקח. 

 
 דמי בדיקות 

)אחוז וחצי(   1.5%במידה ולא נאמר אחרת בחוזה, דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור של 
 מסך כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי מכרז/חוזה זה. 

 
 פורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל ויהיו על חשבון הקבלן:    ההוצאות המ

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה.   
 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(. 

 ם לדרישות החוזה. דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימי
 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי 

 שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה. 
הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם את חשבון  הקבלן מביע את

 הקבלן.
 
 

 עודפי חומרים ופסולת
הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו. לצורך סעיף זה, יוגדרו 

 כפסולת:
 

 עודפי חפירה/חציבה, ועודפי חומרים של הקבלן.
 שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח. כל חומר חפור

 פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו  בשטח. 
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר, ונפסל ע"י המפקח.

 כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר. 
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ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. המקום אליו תסולק   העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו
כל אלה יתואמו ע"י  -הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל 

הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו עם הגורמים הנוגעים בדבר, עליו לקבל את כל הרשיונות המתאימים ואישור  
 טח. מהמפקח ומבעל הש

לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם יכתוב המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה )או  
 כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו. 

 
לא תורשה שפיכת חומר בצידי אתר העבודה, ויסולקו חומרים עודפים, כולל עודפי חפירה וחומר חצוב, מכל  

 י הקבלן, לפי הוראות המפקח לכל מרחק שהוא ממקום העבודה. מקום שהוא ע" 
 אתר שפיכת הפסולת יהיה מאושר ע"י הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה.

 כל זאת ללא תשלום נוסף. המחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה .
 

 שילוט
 

י ישראל. מקום השלט, צורתו ותוכנו  הקבלן יתקין שילוט בהתאם להנחיות ו/או דרישות מפרט הכללי של נתיב
ולא ישולם עבורם  -כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת השלטים יכללו במחירי היחידות  -ייקבעו ע"י המפקח 

 בנפרד. 
 

 קבלני המשנה 
 

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו ע"י רשם הקבלנים במשרד הבנוי והשיכון, בנושא מסירת עבודה 
 ם רשומים בפנקס הקבלנים. לקבלני משנה שאינ

 
מובא בזאת לידיעת הקבלנים כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת המזמין. 
פעולה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמין תגרום להפסקת עבודת הקבלן לאלתר וחיובו בכל ההוצאות שיגרמו 

 עקב כך.  
 

לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות ובניגוד למקובל במקצוע,  כמו כן מודגש בזאת לידיעת הקבלן כי בהתאם
על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג  1988-תשמ"ט 

 המתאימים לבצוע העבודה.
 

 להלן לשון התקנות: 
 

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.  -(  8) 2.4תקנה 
 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.   - ( 9) 2.4תקנה 
קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר  -( 11) 2.4תקנה 

 אינו רשום בפנקס הקבלנים.  
 

בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה, ובין ששכרם משולם לפי שעור   -לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים 
ודה כשלעצמה משום  מסירת בצוע עבודה לאחר. קבלן אשר מוסר בצוע עבודה לקבלן משנה אשר אינו העב

רשום בפנקס הקבלנים ו/או לקבלן משנה שסיווגו אינו מתאים לסוג והיקף העבודה, צפוי לנקיטה באמצעים  
 משמעתיים נגדו, עד כדי ביטול רישומו בפנקס הקבלנים. 

 
 דרכי גישה לתחום העבודה 

 
 והוא יחייב את הקבלן. -ום העבודה בכל קטע יוגדר ע"י המפקח  תח

 לא תאושר תנועה של כלים מחוץ לתחום שמורת העבודה.
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הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי גישה לשטח, שטח לריכוז וטיפול בכלים ודרכים עוקפות  
הוצאות נזיקין וקנסות במקרה של בעת בצוע חציות הכבישים בתחום המועצה. הקבלן יישא בכל האחריות, 

 גרימת נזק לרכוש.
 עבור דרכי הגישה והדרכים העוקפות לא תשולם כל תוספת והם ייכללו במחירי היחידה. 

 
 קבלת העבודה עם השלמתה 

 
 העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות.

שלמות במידה מסירת העבודה תבוצע לאחר בצוע מושלם של העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים וה
 וידרשו.

 אישור המזמין והמפקח על מסירת העבודה יהווה אסמכתא לגמר בצוע העבודה ע"י הקבלן. 
 
 

 עבודות סלילה או שיקום לאחר ביצוע קווי תיעול  51פרק 
 

 עבודות ניקוז ומניעת סחף  01תת פרק 
אליהם מפנה "מפרט של "המפרט הכללי" והפרקים הרלוונטיים  51מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק 

 . 05ותת פרק  51כללי של נתיבי ישראל" פרק 
 
 כללי   51.01.01 

 
פני הקרקע הטבעיים שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים  

בתוכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם לגבהים ו/או 
 י הגובה המסומנים בתוכניות אלו או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה הסמוכים לנקודה.לקוו

הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו לאחר אישורה ע"י המפקח  
 תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר. 
ש הקבלן כאמור, מדידה מחדש משך שבועיים מיום קבלת צו  מדידה זו תעשה על חשבון הקבלן. אם לא דר

 התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתוכניות המדידה שנמסרו לקבלן.
 

 אין נתונים מפורשים על המצאות או אי המצאות של מי תהום בחפירות הצפויות לצורך בצוע העבודה. 
 

ל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או בחפירות )מי  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכ
 גשמים, מי תהום, נגר עילי וכו'(. 

 
 אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות מים, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.

 
כל  הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות, מחפורות ו

מ' ידופנו, למעט תעלות החפורות  1.2-עבודות החפירה ומלוי תיעשינה באופן בטוח. תעלות בעומק הגדול מ
בסלע. בכל מקרה יאשר המפקח את אופן אבטחת דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות 

 את הקבלן מאחריות זו.
 

חק מיידית מאתר החפירה. חומר שיאושר למילוי חוזר ייאסר ערום ביניים בקרבת החפירה. כל חומר חפור יור 
יישמר באתר ביניים על חשבון הקבלן. חומר שייפסל למילוי חוזר יורחק ע"י הקבלן על חשבונו למקום שפך 

 מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה באחריות הקבלן.
 

 יר יהיה כלול בכלל מחירי היחידה האחרים.עבור כל הנאמר בסעיף זה לא ישולם לקבלן כל תשלום והמח
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 עבודות קווי מים, ביוב ותיעול   57פרק 
 עבודות ניקוז     57.01

 כללי  57.01.01
 

של "המפרט הכללי" והפרקים הרלוונטיים אליהם מפנה "מפרט  57מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק 
 . 05ותת פרק  51כללי של נתיבי ישראל" פרק 

 
 

 עבודות עפר 57.01.02
 

 עבודות חפירה ומלוי בהנחת צינורות     57.01.02.01
כוללים כל העבודות לפי אופני המדידה: מדידות וסימון, הכשרת תוואי   57עבודות עפר להנחת צנרת לפי פרק 

לצרכי העבודה, חפירה ו/או חציבה תעלות וכיסוין בהידוק המבוקר עם הרטבה עד תחתית מבנה כביש קיים  
, סידורי בטיחות, הגנה בפני שיטפונות, העבודות דיפון ותמוך, יצירת תושבת לצינור, מצעים ועטיפת  או מוצע

חול  כולל החפירה הנוספת הכרוכה בהם, מילוי  מוחזר )לרבות מילוי מובא מכל סוג המאושר בכתב ע"י 
, סילוק  AS MADEתוכניות מתכנן כביש ומפקח (, סילוק עודפי החפירה, צביעה צנרת, בדיקות, וניקוי קווים, 

 מי תהום מתוך התעלות וכוי   
 

 מדידת תוואי החפירה 
על הקבלן לסמן על חשבונו באמצעות מודד מוסמך את הצירים אליהם קשור התכנון, כגון קווי מדידה, אבני 
שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרשים וכוי, ולסמן את תוואי ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם  

לתכ' ולהנחיות המפקח, ולהציגם לאישור לפני ביצוע.  כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו נק' קבע הקשורות  
 לרשת הגבהים הארצית לאורך תוואי, אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים. 

בין לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות ובמקרה שיתקבל הפרש 
המדידה של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך מיד  לב"כ המפקח  

שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט. השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק  
ויחדשם בכל עת   הצינורות לצכי תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה והסימון

 שיידרש ע"י המפקח. 
   

 טיב הקרקע 
שבמפרט הכללי, הרי שבכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא כוללת גם חציבה   57010בניגוד לאמור בסעיף 

 או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא, בכלים מכניים או בידיים. 
י ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, ובסס את הצעתו רואים את הקבלן כאילו ערך קידוח

בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע וכדי, לא  
 תובאנה בחשבון 

 
 הכשרת תוואי לצורך ביצוע העבודה 

קנת התאים, כולל פנוי התוואי ממכשולים  על הקבלן להכשיר את התוואים של העבודה להנחת הצינורות והת
)ערמות עפר, שבר, פסולת, פירוק גדרות, צמחיה, שיחים, עצים( ויישור התוואי על מנת לאפשר עבודה מכונות 

 ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.
 

החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות.  עיצוב  ד. 

 ס"מ .  5ס"מ, והדפנות בדיוק של   2ה בדיוק של הקרקעית יעש
 

 ס"מ לפחות.  60ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב של 
 ה.   חיזוק דפנות החפירה  
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הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה במקום ובהתאם 
ויועץ בטיחות. הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים לרכוש  להוראות משרד העבודה, יועץ קרקע 

פרטי או ציבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, אחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או עשוי מחומרים  
לא מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים או לרגלי  

 סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע.  כל 
 

 חפירה סמוך למבנים
בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים, ידפן הקבלן את  

דפנות החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, המתקנים והעמודים הנ"ל בהבטחת מלאה, יחפור 
יל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך. החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן  בידיים, ויוב

 חפירה ע"י עמוד חשמל(.  –)לדוגמא חב' החשמל 
 כנ"ל לגבי דיפון חפירות עמוקות עפ"י פקודות הבטיחות. 

 
 קרקעים,  ועבודות בסמוך להם-הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת

ל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני תחילת העבודה, את כל האינפורמציה הדרושה  על הקבלן מוטלת החובה לקב
קרקעיים )מים, חשמל, טל"כ, טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכוי( ולדאוג להזמנת  -בקשר למקום מתקנים תת

קרקעי -מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למתקן התת
קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל ) התשלום בעד -ות עמו.  לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תתאו בהצטלב

 המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(
קרקעי , או בהצטלבות אייתו, יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים  -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת

כל צד של המתקן, יבוצע דיפון  תעלת החפירה  לגילוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מ
קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות  -בדיפון מיוחד, ויתמוך את המתקן התת

המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים  
 קרקעי.-שיגרמו עקב פגיעה במתקן התת

 קיימותהסדרת תעלות 
בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתוואי הצינורות או נחצית על ידו( עקב בצוע העבודה, על 

הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה, להבטיח במהלך העבודה שהתעלה לא תחסם ותאופשר  
ב זרימת המים מכל מקור זרימת המים , וכן על הקבלן להביא בחשבון את כל הקשיים והסדורים שידרשו עק

 שהוא בתעלה.
 אחסון האדמה החפורה והרחקת  האדמה  המיותרת 

במידה והתנאי היתר ממשטרה ורשות המוניציפאלי לא מאפשר לאחסן את האדמה החפורה/ו או  חומר  
למילוי תעלה ליד האתר העבודה עד הקבלן יאחסנה במקום שיאושר ע"י המהנדס,  ויובילה  לצורכי המילוי.  

ל הקבלן ללמוד היטב לפני הגשת הצעתו את אפשרויות האחסון לאדמה החפורה. כל זאת על חשבון הקבלן  ע
 ולא תהיה לו כל עילה לתביעה בנוגע למרחקי הובלה.

כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות הקבלן, והקבלן ירחיקם , על חשבונו, אל מחוץ  
ה, ללא הגבלות מרחק, הנ"ל כולל גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת חומר  לשטח העירייה בה מבוצעת העבוד

 המילוי. על הקבלן לברר לפני הגשת הצעתו היכן קיים אתר מאושר להרחקת הפסולת ועודפי האדמה הנ"ל.
 

 י"א. רוחב החפירה התיאורטי 
 

ני מדידה בחישוב  שבמפרט הכללי, להלן טבלת  בעבור רוחב התיאורטי לאופ 57014בהתאם לאמור בסעיף 
 הכמויות והתשלום. 

תוספת רוחב מכל צד של   קוטר פנימי של צינורות  מס'
 הצינור

סה"כ רוחב  
 תעלה תיאורטי

 מ' ס"מ ס"מ 
 1.0 20  50עד קוטר  . 1
2 . 60-80 35 1.80-1.40 
3 . 100-125 60 2.20-2.50 
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יות העבודה, לצורכי דיפון או מכל הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוח 
סיבה שהיא, תעשה רק לפי אישור המפקח, ולא תילקח בחשבון  בחישוב הכמויות של פירוק  רצופים, אספלט,  
החלפת אדמה ומילוי חוזר, תיקון ושיקום. הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגינון, המבנים ומתקנים  

ה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת החומרים.  שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפיר
 בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב התיאורטי.

 
 עומק החפירה 

חוץ ממקרה של חפירה בחול נקי )שווה ערך לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין אחרת בכתב הכמויות, תעשה 
פירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם  ס"מ מתחת הצינור. תחתית הח  20החפירה עד לעומק של 

 לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.
בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה המיותרת בחול נקי או 

וס וקרקע ובהתאם להוראות בכתב המפקח ויהודק  בחומר מצע מסוג א', או כל חומר לפי הנחיות יועץ ביס
 אותו כמפורט להלן. 

 לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה. 
 
 

 הידוק החפירה  

 2בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב, הכוונה היא להידוק וכבישה בתחום של % 
מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי  100%ה על מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העול

לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעות שתתהווינה במקום התעלה במשך שנה מים גמר 
העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה, בדיקות הצפיפות  

 , על חשבון הקבלן כמפורט לעיל.תעשנה ע"י מכון התקנים
 

 כיסוי התעלה  
 

 כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות, יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.   
 הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן:   
 .  לאורך כביש או מדרכה 1     
בא ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור. מילוי חוזר מובחר מקומי או מו 20עטיפת חול בעובי   

 מבור השאלה או חול נקי . 
ס"מ )או חול( עד תחתית שכבות המצע הקיימות בכביש או עד  20המילוי החוזר בשכבות של   

 ס"מ מתחת לפני המדרכה לפי העמוק יותר. 25 -ס"מ מתחת לפני הכביש ו 60 -ל
 

ביסוס   לאורך הכביש המילוי החוזר יהיה חול נקי או מילוי מובא  או חומר הוגדר ע"י  יועץ  
וקרקע עד תחתית שכבות  מבנה הכביש  ללא שום תוספת מחיר. המחיר כולל מילוי תעלה בכל רוחב כולל 

מרווחי העבודה וכל העבודות נלוות לדרישות בטיחות )דיפונים או כוי( והתשלום יהיה  לפי רוחב תאורטי אך 
 )מפרט כללי (  57ורק לפי אופני המדידה לפי פרק 

 
מילוי החוזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה לא לאורך המדרכה ה  

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  98%ס"מ, והמילוי יהודק לצפיפות של עד  5תכיל רגבים ואבנים מעל גודל 
 

 על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.  
 

קביעת התאמתו של החומר לשמש  דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם   
 כחומר מילוי. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 
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ס"מ כ"א מהודקת לצפיפות   20בכביש מעל שכבות המילוי יונח מצע סוג א' בשתי שכבות של   
ס"מ , ושכבה אחת   20אחת בעובי  לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. מעל המצע יונח אגו"מ סוג א'  בשכבה 100%של 

 ס"מ .  8אספלט בעובי 
לא תשולם תוספת מחיר בעבור מילוי חוזר מחומר מובא או חול או חומר אחר הנדרש ע"י יועץ קרקע או   

 מתכנן כביש בתעלות להנחת צינורות
 

 .  שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש   2     
 

קוד הצינור.מילוי חוזר מובחר מהודק בשכבות  ס"מ מינימום מעל קוד 20עטיפת חול בעובי   
 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  98%ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של   100ס"מ ועד  20של 

המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה לא תכיל רגבים    
 ס"מ .   5ואבנים בגודל מעל 

 וש בחומר המילוי החוזר.על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימ  
 

דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר לשמש    
כחומר מילוי.  עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים. יתרת 

וך הרטבה בשעור הנדרש.  ס"מ לאחר הידוק ת 20החפירה תמולא בחומר החפור. המילוי ייעשה בשכבות של 
 ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים, ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה.  

אין לעלות  על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן,  וגם אז   א. 
 אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצנור.

 
רנולרי  אחר ללא אבנים ורגבים, מצע לריפוד  תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר ג ב. 

שיאושר ע"י המפקח.  הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך שיווצר מצע חזק ויציב להנחת  
 הצינורות 

 
עובי הריפוד כמצויין בתכניות, בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות    

 צית קוטר הצינור . ס"מ.  הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מח 20מאשר 
 

עטיפת הצינור בחול  תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ז' לעיל .   העטיפה  תונח באופן שיווצר   ג. 
מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב.  עובי העטיפה יהיה כמצויין בתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי 

 ר ולכל רוחב החפירה. ס"מ מקודקוד הצינו 20הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר 
    
 ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה:  ד. 

 
ס"מ,   50/50 ק"ג לפחות עם לוח במידות    100פלטה ויברציונית במשקל  . 1  

 לדקה. 2000ומספר תנודות של לפחות 
 

 .        מהדק מסוג צפרדע , קוברה וכד' .2           
 
 
 

 ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב    
 

עודפי החומר החפור ופסולת  יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר ע"י  ה. 
 המשרד לאיכות הסביבה וע"י המועצה המקומית. 

 
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים  ו.  

בוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.  כל הדרישות מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, ת
 המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה תחולנה גם על חפירת תעלה בעבודת ידיים.   
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 בעבור עבודת ידיים לא ישולם בנפרד .   
 

 עבודות עפר למבנים )תאים, שוחות, בור רקב, בור סופג(      57.01.02.02
 

מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות,  למידות,   החפירה/חציבה תיעשה בכלים א. 
 מפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצויין בתכניות. 

 
 ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל.  ב. 

 
 בחירת הכלים טעונה אישור המפקח.    

 
סמוך למבנה יהיה  הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם בצוע המבנה ו/או המילוי החוזר שב ג. 

 מהדקי יד, כגון: 
 

 . 50/50ק"ג לפחות עם לוח מידות  100.  פלטה ובציונית במשקל  1  
 .  מהדק מסוג צפרדע, קוברה וכד'. 2  
 .  מכבש גלילים ידני , כגון בומאג וכד' . 3  

 
 הכלים טעונים אישור המפקח.    

 
ב, הכוונה להידוק וכבישה  בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היט ד. 

מהצפיפות המרבית כפי שנקבעה  95%מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות  העולה על  2%±בתחום של 
 בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו.  

 
אדמת המילוי תהיה מצע סוג א'.  בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי:   אבנים, גושי חומר   ה. 

 אורגנית.   מגובשים, פסולת ופסולת
 

עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר אל מחוץ לגבולות המועצה לאתר מאושר  ו.  
 ע"י המשרד לאיכות הסביבה. 

 
המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין לאחר  ז. 

 ס"מ . 20ההידוק יהיה 
 המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה . 

 
 

 פתיחת ותיקון כביש אספלט ומדרכות  57.01.03
 

 כבישים ומדרכות מאספלט   א. 
 

 ניסור, פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות תתבצע באופן המפורט להלן:  
 

חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י משור מכני, קילוף האספלט הקיים, סלילת מצע    
 20בנה הכביש/מדרכה הקיים , ואגו"מ סוג  א' בעובי ס"מ כ"א זהות למ 20סוג א' מהודק בשתי שכבות של 

 ס"מ  ומבנה זהה לקיים, פירוק והתקנה מחדש של אבני שפה.  5ס"מ , סלילת האספלט בעובי  
א' לכל רוחב  -לתשומת לב הקבלן:  תשלום בעבור הסעיף  זה כולל אספקה והשלמת מבנה כביש ע"י מצע סוג

ס"מ כל שכבה(, הונח בהידוק המבוקר )תעודות של הבדיקות של  20-שכבות ב 3ס"מ )  60התעלה ובעומק עד 
 הידוק ימסרו למפקח ולמחלקת הנדסה של מועצה מקומית גדרה.

 תיקון הכביש ייעשה ע"י שכבות , כדלהלן:  
 ס"מ כ"א. 20שכבות בעובי  2 -מצע סוג א'  . 1  
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 ק"ג למ"ר. 1בכמות של   -  MS -10ריסוס יסוד באמולסיה  . 2  
 ס"מ. 20שכבה אחת בעובי  -אגו"מ סוג א'  . 3  
 ק"ג/מ"ר .  0.5בכמות של  -   SSשכבת ריסוס מאחה  . 4  
 ס"מ.  5שתי שכבות של אספלט בעובי  . 5  

 
במידה, שהפרויקט  הינו חלק מהפרויקט של סלילת או שיקום הכביש, ותוכנן פרט מבנה כביש  אחר, יבוצע 

 הנדס כבישים. תיקון כבישים ומדרכות לפי פרטים של מ
 
 

 מדרכות ושבילים מרוצפים  ב.     
 

פתיחת ותיקון של ריצוף  מכל סוג שהוא  יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו, אספקת    
מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנחת  

ס"מ,  20ות המקומית, אספקת והנחת מצע כורכר בעובי הצינור לשביעות רצונם של המפקח או נציג הרש
 ס"מ.  5ושכבת חול בעובי 

 
 הערה:    
זמנית יעבדו קבלנים אחרים באתר ועליו לתאם את בצוע העבודה עם -על הקבלן לדעת כי בו  

 יתר הקבלנים על מנת למנוע הפרעות במהלך העבודה. 
 
 

 קווי תיעול      57.02
 צינורות ניקוז  57.02.01

 סוג צינורות לקווי תיעול    57.02.01.1
 

לריתוך    10-דרג  SDR 100-PE-17דגם  HDPEבפרויקט זה כל צינורות ניקוז בכל קוטר ובכל עומק יהיו  מסוג 
EF  4427/5392אלקטרופיוז'ן לפי ת"י   

ת"י   הצינורות והספחים יהיו בעלי ת"י ויסופקו יחד מיצרן הצנרת שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת ע"פ
ISO-9002.על כל קנה יסומן התקן, תאריך היצור וסימון הצינור . 

 
 מ' 6הצינורות יסופקו במוטות בלבד באורך שלא יעלה על  
 החיבור בין הצינורות יהיה בריתוך חשמלי ע"י רתך מוסמך בלבד ומאושר ע"י יצן הצינורות 

 יהיו  מאותו סוג כמו הצינורות אספקה והובלה הצינורות והספחים יהיה על חשבון הקבלן. הספחים
 או ש"ע  CS-910" או   F-905הצינורות יחוברו לתאים באמצאות מחבר שוחה מסוג "איטוביב" ,"פורשדה 

 
 שיטות ריתוך )חיבור בין צינורות(    57.02.01.2

 
 EFב. ריתוך בשיטת אלקטרופיוזן 

     
 ע"י יצרן צנרת . ביצוע ריתוך יהיה ע"י רתכים מוסמכים וצוות מיומן ומאושרים

 הריתוך צריך להתבצע בהתאם להוראות היצרן ולפי שלביות והנחיות מדויקות לקבלת ריתוך תקין 
 אספקה הספחים ) מופות לריתוך(, כל אביזרים  וציוד המתאים לכל קוטר יהיה על חשבון הקבלן

 
  

 תאים ומתקני ניקוז  57.02.02
 

 שוחות ניקוז    57.02.02.1
 דרישות מיוחדות 

 מובא לידיעת הקבלן כי:
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חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר. כל השוחות על כל מרכיביהם  
 חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י. 

 
על הקבלן לקבל אישור מחלקת הניקוז בעירייה עבור הדגמים של השוחות והקולטנים שברצונו לספק, כחודש 

 ות לפני הזמנת החומרים. לפח
על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים טרומיים, המחברים והקולטנים שברצונו 

 לספק לפי הזמנת החומרים 
בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדויקים לפי תכנון ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י המפעל, סוג הבטון 

 . 40 -בתחתיות יהיה ב
חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם להרמת  3תית יהיו בכל תח

 חוליות טרומיות.  
, תוצרת ביח"ר מוזאיקה וולפמן או ש"ע בטיב .לא תותר התקנה של   MCהחוליות עגולות תהיינה מדגם 

 חוליות קוניות 
 
 

דגם וולפמן או ש"ע   658בהתאם לדרישות ת"י שוחות ניקוז יהיו  מלבניות או עגולות  מחלקים  טרומיים  
במידות פנימיות סטנדרטיים ובעומק לפי תוכניות וכתב הכמויות.  תאי ניקוז כוללים נפח שיקוע בתחתית תא.  
 במידה ומהנדס המועצה יידרש ביצוע עיבוד )בנציק ( במקום נפח שיקוע , מחיר שוחה כוללת את ביצוע העיבוד

 עם אטם חדירה מובנה במפעל בכל פתח .  שוחות ניקוז יספקו לאתר
 

 שוחות ניקוז יסופקו עם תקרות ומכסה לפי עומס הנדרש, שלבי ירידה, אטמים ומחברים
 ( גודל פנימי של  תאי בקרה יהיה  כפוף לעומק השוחה  2014) 1חלק  5988לפי ת"י 

 עומק תא בקרה 
 )ס"מ( 

 מידות מינימום לפנים תא הבקרה  
 )ס"מ 

הקוטר  
לי של  המינימא

פתח 
 הגישה/מכסה 

 תא מרובע תא עגול
 )אורך*רוחב( 

 

 60x60 50 60 80עד 
 80x80 60 80 125עד  81-מ
 80x120 60 100 275עד  126-מ
 100x120 60 125 375עד  276-מ
 150x150 60 150 575עד  376-מ

 180x240 2*60 200 576מעל 
 

שר יתחברו לשוחה ניתן לשנות מידות של שוחת ניקוז )אך  לפי שיקול דעת של מתכנן וכפוף לקוטר הצינורות א
ורק להגדיל מידות(. שינוי מידות פנימיות של שוחות יהיה אך ורק לאחר אישור בכתב של מתכנן ומזמין 

 העבודה. 
 ב. התקרה  תהיה טרומית שטוחה מבטון: 

 
 טון .  40בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס 

 
 טון .  12.5המותקנות במדרכה תהיה התקרה מסוג בינוני לעומס  בשוחות

 
בשוחות המותקנות בשטח פתוח  ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות מטיפוס "כובע".  

 בתקרות מטיפוס כובע תיקבע המסגרת בבית החרושת בזמן היציקה.
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" , או עם סגר 33"כרמל   125Bטון( דגם  12.5בינוני )ג.  המכסה  יהיה עגול עם סגר ב.ב. )מבטון(, לעומס 
תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ", עם יעוד וסמל   HD"-33"כרמל  400Dטון( דגם  40מיצקת ברזל לעומס כבד  )
 ויעוד המכסה "ניקוז" .   489הרשות המקומית לפי ת"י 

 
" עם סגר   33-"כרמל 125Bן , דגם טו 12.5בשוחות המותקנות במדרכה  יהיה סוג המכסה בינוני , לעומס  

 מיצקת ברזל.
 

בשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים עם אבנים משתלבות תהיה המסגרת מרובעת , והמכסים  
 "  עם סגר עגול מיצקת ברזל .55-"כרמל    125Bיהיו מדגם 

 
"  33 -"כרמל  400Dטון דגם  40 בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניה    יהיה סוג המכסה כבד, לעומס   

 עם סגר מיצקת ברזל, תוצרת "וולפמן  תעשיות בע"מ" 
 

טון ,   12.5בשוחות המותקנות בתחום מגרש פרטי )בעבור קווי ביוב עורפיים(  יהיה סוג המכסה בינוני , לעומס 
 " עם סגר   ב.ב.)מבטון(. 33-"כרמל 125Bדגם 

 
 ס"מ 50הפתח בתקרה יהיה קוטר  –מ'  1.25בשוחות בעומק עד 

 
 ס"מ   60יהיה קוטר הפתח בתקרה   –מ'  1.26בשוחות בעומק מעל 

 ( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש או המדרכה. L.Tרום פני המכסה )   
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.   30-בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב

 ר העבודות ובדיקת הקווים.המכסים יגורזו לאחר גמ  
 

 אטמים: 
 בעבור צינורות בטון   CONTOUR SEAL –"קונטור סיל" 

910-CS  או "איטוביב" אוF-905  -   ,בעבור צינורות פלדהPVC  אוPE 
 

 שוחות ניקוז יסופקו עם תקרות ומכסה לפי עומס הנדרש, שלבי ירידה, אטמים ומחברים
 בין שנשאר והמרווח איכותי מאושר ערך שווה או "איטופלסט " וגמס אטם  י"ע ייעשה החוליות בין האיטום
 .חלקה דופן לקבלת בונד.י'ג.מסוג בי מקשר וחומר צמנט בטיט ימולא החוליות

 לשוחת נקבה( בחיבור )זכר או הצינור קצה את לנסר יש ,באתר ולא ח"בביה ייעשה וחורים פתחים קידוח
 .הבקרה

 
 עד שקוטרם בקווים הבקרה שוחת עיריית כפר סבא  ביצוע עיבוד קרקעיתבמידה וידרש נציג מחלקת ניקוז ב 

 המתחבר ביותר הגבוה הצינור ראש כגובה יהיה תעלה כל של שבו עומקה למתעל כולל תעובד מ"ס 80
 לתוכניות בהתאם הכל ,הצינור לראש הגובה כמחצית יהיה התעלה עומק מ"ס 80 מעל בקוטר בקווים,אליה

 .אקרילי דבק בתוספת בטיח צמנט היטב מוחלקים  יהיו שיפועיםוה התעלות .הפרטים
 
 

 סולם לירידה לשוחחת ניקוז 
 של מפרט כללי נתיבי ישראל.   51.05.05.06תואם דרישות סעיף מס' 

 .C- ASTM 478מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה. המדרגות תהיינה מסוג מדרגות רחבות לפי  1.00בשוחות בעומק 
 .  658צרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י השלבים יותקנו ע"י י

 
 

 קולטנים למי גשם  57.02.02.2
 

ובמידות ודגמים סטנדרטיים לפי קטלוג של חב' וולפמן או    30-קולטנים למי גשם יהיו עשויים מבטון מזויין ב
 ש"ע. 
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זל בדגמים מתאימים למיקום  הקולטנים ימקמו לפי תכנון ויהיו עם מסגרת ,רשת ואבני שפה מיצקת בר
 400Dהקולטן ולעומס ממין 

טון .  D400 40ס"מ לעומס  40*40הקולטנים מותקנים בגאטר יהיו עם רשת  דו שיפועית דגם "עידן" במידות 
 רשות מדגם זה. 2לקולטן אחת  ללא אבן שפה יותקנו  

 ואומים הכוללים במחיר. חיבור בין הקולטן ראשי וקולטנים צדדים יהיה באמצעות ברגים מגולוונים
 .בכתב במפורש אחרת נידרש אם אלא נעילה ללא יהיו השבכות

 לתקן ויתאימו D400מתאימות לעומס ממין  ,ע"ש או "ברוך מנשה" מתוצרת יהיו ברזל מיצקת שפה אבני
 .עדכני ישראלי

 הכביש פני בין משפך מעין ייווצר שלקראת השבכה כך מ"ס 3 -ב  הכביש מפני יותר נמוך יהיה השבכות פני רום
 .מפני הכביש מ"ס 3 הורדת לאחר השבכה פני  את מציינים בתכניות הקולטן. הרומים הכתובים לבין

 
 תעלת ניקוז  57.02.02.3

 
 בתחום החנייה הדרומית יבוצע תעלת ניקוז לקליטת נגר עילי. 

   400D –ם כבדים ( לעומסי MAGNUDRAINתעלות ניקוז יהיו עשויות מבטון מזויין מדגם מגנודריין )
 טרומיים תוצרת  חב' "וולפמן " או ש"ע במידות לפי תכנון וכתב כמויות 

 (SIKA FLEXתקע והאטימה המומלצת ע"י היצרן היא דבק )כגון -החיבור בין התעלות ע"י שקע
יין מטר. בקצבות התעלות  יותקן פלטות  סגירה  טרומיות "מגנודריין". התעלות מגנודר 1אורך היחידה היא  

 . 1%יהיו עם שיפוע פנימי של 
רשתות מגנודריין בעבור תעלות יהיו עם תושבת מפלדה מגולוונת עליה מורכבת רשת מיצקת ספרואידלית 

 ומחוברות באמצעות ברגים לתעלה. 400Dלעומס כבד  
 העבודות עפר והכנה להתקנת תעלות מגנודריין יהיו לפי הנחיות של יצרן התעלות. 

 
 ח ובורות חילחולקידו 57.02.02.4

 
לצורכי קליטת מי נגר עילי בתחום חנייה דרומית ובשטח פיתוח ליד גשר יבוצע פיתרון ניקוז לספיגת מי גשם  

לקרקע באמצעות קידוח בור בקוטר ואורך הנדרש לפי תוכניות , התקנת צינורות  ניקוז שרשורי מחורר בקוטר  
 בור בחצץ.   לפי הפרט. הצינור יהיה עטוף בבד גאוטכני  ומילוי

 בפתח עליון יותקן מכסה רשת יצקת או נירוסטה לעומס המתאים
 בורות החלחול יהיו כדוגמת "פלג פתרונות למי גשם בע"מ או ש"ע(. 

 בור חילחול בתחום מתקן השהיה יהיה מעל רצפת של המתקן למניעת כניסה סחף.
מית על גבי חגורה מבטון מזויין יצוקה בור חילחול ליד הגשר בשטח הגינון יהיה עם התקנת חוליה בטון טרו

באתר. קוטר , תקרה ומכסה יהיו לפי פרט וכתב הכמויות לעומס המתאים. לתאים מעל בורות חילחול יהיו  
 לסילוק עודפים בלבד  PE-100 -מחוברים את הצינורות גלישה  מסוג

 
 שטיפת קווי ניקוז   57.02.03

 
כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת   לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר

 תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צינורות  ואביזרים. 
 השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת. 

מ'/  1.0כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר 
לשניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיה נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח,  

 אולם  לא פחות מאשר חצי שעה. 
לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת הכנסת המים, 

 וכמות המים הנדרשת. נקודות הוצאתם, נקודות לניקוז אוויר, מקורות המים
 רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.
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 צילום צנרת 57.02.04
 
 כללי  

 מעבדות.  צילום צנרת ניקוז יעשה ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת
http://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1-TR-0019(1).pdf 

במקרה של סתירה בין הנחיית המעבדה הלאומית להסמכת מעבדות לבין מסמך זה, הנושא יובא להכרעת  
 מנהל הפרויקט.

הקבלן   לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, על
לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך 

 באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת  לכל אורכה. 
 צילום צנרת ייעשה כדלקמן:

ביצוע פנים צינור  צילום צנרת קיימת על מנת לוודא את טיב פנים הצינור ובעקבות זאת לקבל החלטה לגבי 
 הביוב/ניקוז.

 לאחר ביצוע הנחת צנרת חדשה יבוצע צילום אשר מטרתו לבדוק את איכות הביצוע של העבודה. 
פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הבצוע 

 ו במהלך הבצוע.לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנ
לצורך צלום הקו יעסיק הקבלן קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לבצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות 

 המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. 
בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבודה לאחר בצוע, ומסמכי 

 ניות העדותהצילום יהוו חלק מתוך תכ
 

 שטיפה
לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים 

 כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. 
 הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד הזה.  

הקבלן לדאוג כי השטיפה בלחץ לא תגרום לקריסת הצינור וכי החתך הפנימי של הצינור יהיה נקי   באחריות
 ושלם לכל אורכו. 

בשוחות הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים )חול, שאריות שונות וכו'( ויסלק אותם  
 לאתר שפיכה מאושר.

 עיתוי העבודה 
רות, כסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינו

 הקשורות בבצוע השוחות. 
 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהנדס. 

 ימים לפני בצוע העבודה. 7על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות מאשר 
 צוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח. הקבלן לא יתחיל בב

 מהלך הצילום
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת וידיאו במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.  

 מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלביזיה במהלך בצוע הצילום. 
 תיעוד

 בליווי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.  הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק על גוף הסרט
 תיקון מפגעים 

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התיעוד יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש 
 לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

 ם והבלתי ישירים. הקבלן יתקן את הנזקים הישירי
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם  

 ( 56.12לנאמר בסעיף זה )
 הצגת ממצאים

תיעוד הממצאים בדו"ח מלא שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח. הינו תנאי לקבלת העבודה ע"י  
 המזמין 

http://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1-TR-0019(1).pdf
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זמין יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול זיהוי שוחות. פס הקול יכלול  דיסק שיישאר ברשות המ
 הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע הצילום. 

 
 דו"ח הצילום

 *  במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה.  
 *  דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית עדות". 

 וב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:  * הדו"ח יהיה כת
מרשם מצבי )סכימה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הבצוע, וכל סימון  

 ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 
המפגע, הערות וציון מיקום  דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור 

 המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. 

 מסקנות והמלצות. 
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה  

 מתאימה.
 

 אחריות הקבלן 
ף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף בנוס

 האחריות של הקבלן. 
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות  

מידה ויתגלו נזקים הדורשים  הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף ב
 תיקון תחול על הקבלן. 

 המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן. 
לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של  

 החוז 
 
 

 בדיקות הידראוליות 57.02.05
 

 פרד כולל תאי הבקרה הסמוכים ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות )אטימות(. כל קטע בנ
 

 הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים, מילוי מים עד מתחת למכסה התא הנמוך שבקטע.
 

 שעות. 24משך הבדיקה 
 

ן תיקון בהתאם לדרישות המפקח אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצנור כלשהוא יתוקן הטעו
 ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 
כל הוצאות הקבלן בקשר לבדיקת האטימות כולל בדיקות חוזרות אם תידרשנה כלולות במחירי היחידה  

 השונים ולא ישולם בעבורן בנפרד. 
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 2מסמך ג/ 
 מפרט מיוחד                                  

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' ________________  

 
 

 אופני מדידה
 

 אופני מדידה ותשלום לקווי מים, ביוב וניקוז   57.03
 

 כללי   57.03.01
 

כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה יסופקו ע"י הקבלן. מודגש  
מיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה", "ביצוע", "הכנה", שם המוצר בלבד:  ב

לדוגמא צינור פוליאתילן", "תא" וכו' הכוונה היא אספקה, הובלה לשטח, התקנה וכו' לקבלת מוצר מושלם  
 ומתפקד בשלמות על כל האביזרים, החלקים וחומרי העזר הנדרשים. 

 ה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט הכללי, וכן בסעיפים להלן. כל העבודות תימדדנ
במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים באופני  

 המדידה המוגדרים במפרטים הכללים, או הנוגדים אותם.
 

 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן: 
 

 רישיונות ואישורים   57.03.02
 

האגרות והרישיונות השונים )כולל אישור משטרת ישראל( יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולות במחירי 
היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בעבורם בנפרד. בנוסף  לפני תחילת העבודה יקבלו יתרי חפירה  

, סלקום, חח"י, בזק, פרטנר, נת"י, חבי אגודת הבארות ואחרים . מכל מוסדות: מקורות, רשות העתיקות, הוט
 כל הוצאות ואגרות לקבלת היתרים כוללים במחירי היחידה של הפרויקט

 
 
 ( MADE ASתכניות בדיעבד )  57.03.03 

 
לאחר השלמת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תנכיות בדיעבד מבוצעות ע"י מודד מוסמך, מעודכנות 

 וע. לאחר בצ
התוכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו בפועל, כולל: תיאור מדויק של כל העבודות, תוואי  

קווי המים, הביוב והניקוז, כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית צינור, מיקום הכנות לחיבור וכד' ואיתור  
 תככניות יבוצעו באופן ממוחשב.קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות הארצית ולעצמים אחרים בשטח.  ה

 
 לפחות.  2010לצורך הכנת תככניות לאחר בצוע יספק המתכנן לקבלן דיסק בפורמט אוטוקד 

 
סטים של   5 -לפחות ו 2010מודגש בזאת כי הכנת התוכניות בדיעבד ומסירת הדיסק בפורמט אוטוקד 

ל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי העתקים, בצורה מסודרת, ואישורן כי הוכנו כנדרש הן תנאי מוקדם וב
 של הקבלן ע"י המפקח והמתכנן.  

 הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח. 
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העתקים, כולל כל החומר והעבודה שידרשו להכנתם   5 -( בMADE ASעבור הכנת ואספקת תכניות בדיעבד )
 ורם בנפרד. ייחשב ככלול במחירי היחידה  ולא ישולם בעב

 
 בדיקת שדה ומעבדה   57.03.04

 
כל ההוצאות של בצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול )המפרט הכללי( לעיל תהיינה ע"ח  

 הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד. 
 
. על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד השלמתה עקב בדיקות  1

 דה ו/או המתנה לתוצאותיהם. המעב
 

 תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון. 
הקבלן יעביר לרשות המפקח תעודות בדיקה, אישורי תקינה וכיוצ"ב עבור החומרים שבכוונתו לספק באתר 

 עבודה(.)בתחילת העבודה וטרם אספקתם לאתר( והמלאכות שבוצעו על ידו )בגמר ה
 
 פיקוח על עבודה  57.03.05 

 
 בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול  על הקבלן הנאמר להלן:

 
למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב החומרים ולקיחת 

 דגימות בכל שלב משלבי העבודות.
 

 את כל העזרה הדרושה. כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח
 

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות, ועל הקבלן יהיה            לציית להוראותיו. אולם, על  
אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה  -הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה 

 הזה. 
 

ותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן שיקבע המפקח,  על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחרי
והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות ולמפרט, וכי האתר  

 נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח. 
 

 ך גמר העבודות.עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תארי
 

 הרחקת פסולת ועודפים   57.03.06
פסולת ועודפי חפירה יורחקו מתחום העבודה לכל מרחק שהוא לאתר מאושר ע"י משרד להגנת הסביבה וללא  

 כל תוספת במחיר.
 

 פתיחת ותיקון כביש ומדרכות אספלט  57.03.07
ול פתיחת כביש אספלט ע"י מסור,   מפרט כללי פתיחת ותיקון כביש אספלט תימדד במ"א ותכל 57לפי פרק 

החזרת שכבות מבנה כביש קיים וכל הנדרש לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו.  חישוב כמויות יבוצע 
 לפי רוחב תאורתי של תעלה להנחת צינורות. 

 
 פתיחת ותיקון מדרכות ושבילים מרוצפים  57.03.08

 
 מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"ר, והמחיר יכלול:מפרט כללי פירוק ותיקון של ריצוף  57בניגוד לפרק 

 
פירוק הריצוף הקיים ואחסונו לפי הוראות המפקח או נציג הרשות המקומית. הפירוק יהיה ברוחב תיאורטי  

מ', כולל אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שנשברו במהלך הפרוק או שהיו  1.0של 
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מחדש לאחר הנחת הצינור לשביעות רצונם של המפקח או נציג הרשות  שבורות טרם הפרוק, והתקנת הריצוף
ס"מ. .  חישוב כמויות יבוצע   5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20המקומית, כולל אספקת והתקנת מצע סוג א' בעובי 

 לפי רוחב תאורתי של תעלה להנחת צינורות
 
 פתיחת ותיקון אבני שפה  57.03.09 

 
מחדש לאחר גמר העבודה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי  עבור פירוק אבני שפה והתקנתן

 היחידה השונים.
המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן השפה למצבה הקודם, לרבות החלפת אבני השפה השבורות, בין 

 שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן.
 

 שטיפת הקווים  57.03.10
 

 א ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות. עבור שטיפת הקווים ל
 

 מעבר דרך קירות  57.03.11
 

עבור מעבר צנורות בקירות, אבן גדר, אבן קיר, בטון, תעלת בטון וכד' לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול 
 בשאר מחירי היחידה השונים, העבודה כוללת:

, כולל עבודות בניה, בטון, מסגרות, שרוולים וכל הדרוש למעבר  פירוק, בצוע המעבר, תיקון מחדש לפי הקיים 
 מושלם. 

 
 קווי ניקוז   57.03.12

 
 אספקה והנחה של צנורות לניקוז 

יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור,הנחה וחיבור צנורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם: לסוג, קוטר ועומק  
 הצינור.

ל צינורות, מחברים ואטמים, חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור והנחה ש
 חול, מילוי חוזר מכל סוג והידוקו לרבות מילוי מובא, כל סוג הדיפון לכל עומק )במידה ויידרש(.

עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או מדרכות ועד  
 לתחתית הצינור. 

 ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות. העומק
עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות ולא תשולם כל תוספת  

 במחיר עבור הבדיקה. 
ס"מ לפחות תונח מעל הצינור. הכיתוב על רשת הסימון יהיה "זהירות! קו  50רשת סימון פלסטי ברוחב 

 שת הסימון לא תמדד בנפרד ומחירה כלול במחירי היחידה השונים. ניקוז". ר
 בדיקת אטימות כנדרש במפרט לקווים ושוחות כלולה במחיר היחידות.  

 
 שוחות בקרה לניקוז

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, כולל תקרה ומכסים, מסווגות בהתאם לטיפוס  
 השוחה, קוטרה ועומקה .

  דה תהיינה כלולות כל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק בתחתית .במחירי היחי 
 במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקה והובלה של החומרים וחומרי העזר.

 מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת.
 כמות הנדרשת.מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחברי שוחה מובנה ע"י יצן  ב

 חיבור לתא ניקוז קיים 
 חבור לתא ניקוז קיים יימדד ביחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול:

אספקת החומרים, חפירה, חציבת דופן התא, שבירת קרקעית התא, התקנת הצינור החדש, איטום החיבור, 
ויש צורך יבוצע מעקף עיבוד הקרקעית, מילוי חוזר ותיקון סביב התא. העבודה תעשה בשעות השפל ובמידה 
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לשוחת הניקוז אליה מתחברים. כל העלויות לבצוע העבודה לרבות המעקף, אספקת והתקנת משאבה זמנית  
במהלך בצוע העבודות וכן כל עבודות העזר הנלוות לבצוע מושלם של עבודה להתחברות ללא תלות בעומק  

 התא הקיים וקוטר הצינור המוצע.
 שוחה על קו קיים 

קיים תימדד קומפלט בהתאם לסעיף כ"כ. מחיר היחידה כולל ניתוק הזרימה באופן זמני שוחה על קו 
והטייתה מהשוחה שלפניה, לרבות שימוש במשאבה וכיו"ב לשוחה שאחריה, ובצוע חבור הקווים החדשים,  

 בצוע עיבוד תחתית השוחה מחדש לאחר גמר התקנת השוחה.
ת כל האמור בכתב הכמויות. מחיר יחידה יכלול: תא תפיסה תאי תפיסה למי גשם יימדדו כקומפלט ויכללו א

טרומי, אבן שפה, רשת ומסגרת מברזל יציקה, ברגים מגולבנים וכל האביזרים הדרושים וכל העבודות  
 הדרושות.

 
 שטיפת קווים תהיה כלולה במחירי הנחת הצינור. 

 
 כללי  –בטול תאים ומתקנים שונים   57.03.13 

 
ל קווי ניקוז או ביוב או מים, תאי קליטה, בורות רקב, בורות ספיגה, קדוחי ספיגה, בעבור בטול וסילוק ש

צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת ומתקנים חדשים מתוכננים ישולם כמצויין בכתב 
 הכמויות.

המקומית המתקנים המבוטלים יבוטלו, יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י הרשות 
ו/או המשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן. מחיר יחידה כולל מילוי בור בחומר המאושר ע"י מפקח באתר ומנהל  

 פרויקט
בטול וסילוק של תאי בקרה מתקנים וצנרת כנ"ל הנמצאים מחוץ לתחום החפירה של צנרת ומתקנים חדשים  

 יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך הוראה מפורשת מהמפקח.
 בורות חלחול )קידוח ניקוז(  57.03.14 

 
מטר לפי כתב   15"קומפלט"  ויכלול ביצוע קידוח בקוטר ועומק עד  -בורות חלחול )קידוחי ניקוז ( ימדד כ

מ"מ מחורר ועטוף בבד גאוטכני, אספקה ומילוי חצץ,   200בקוטר  PE-100כמויות, אספקה והרכבה של צינור 
ם חישוק נירוסטה, ביצוע חגורת בטון מזויין לשוחה מחוליית בטון  אספקה  והרכבה יריעות גאוטכסטיל ע

 ס"מ עם סבכת רשת לקליטת מי גשם  125או קוטר  120/100טרומיות מלבנית או עגולה במידות פנימיות 
 מטר ישולם תוספת מחיר לכל מטר נוסף.  15תוספת עומק לקידוח מעל   

 תעלות ניקוז טרומיות  57.03.15
 

מטר אורך של תעלה כולל אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה , ביצוע כל עבודות הכנה   מחיר יחידה הוא
להתקנה של התעלה לפי הנחיות היצרן, כל האביזרים וברגים מיוחדים, מסגרת ורשת לניקוז, איטום   

 והתאמת גובה של רשת לרום סופי של הכביש וכל העבודות הנדרשות עד קבלת תעלה תקינה 
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 נספחים  -מסמך ד' 
 

 תצהיר הקבלן בעניין צינורות ביוב/ניקוז 1נספח מס' 
  

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאים   3נספח מס' 
  

 אישור שרות השדה להנחת צינורות ביוב /ניקוז 5נספח מס' 
  
  

 אישור בדיקת אטימות במערכת הביוב/ ניקוז  8נספח מס' 
  

 פרוגראמת בדיקות 10נספח מס' 
 תעודת מסירה  –טופס קבלת העבודה  11נספח מס' 
 הערכת עבודות ושירות הקבלן 12נספח מס' 
 תוכן תיק מסירה מאושר ע"י המפקח 13נספח מס' 
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 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות ניקוז  - 1נספח 
 

ני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה. צינורות אלה כפי שיפורט  בהתאם לתנאי המכרז שבנידון, א
להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז,  הצינורות, המחברים, האטמים שבקו  

 הצינורות ושיטות החיבור / ריתוך קיבלו אישור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו. 
 ות אלה בלבד.מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינור

 יצרן הצינור: _____________________________________________________ 
 ספק הצינור: _____________________________________________________ 
 תאור הצינור, תקן ותו השגחה: ________________________________________ 

 
 נתוני הצינור שיספקו לפרויקט זה: 

 היצרן 
מסחרי  שם

 דרג  קוטר,מ"מ של הצינור
עובי דופן,  

 מ"מ

כמות 
משוערת,  

 מטר

מחיר  
יחידה, 

 מטר

       
       
       

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות 
היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז  

זה )תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות( ואת השימוש  הקשורים לתכנון קווי הביוב במסגרת מכרז/חוזה 
לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי שפכים  

וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה על פי התכנון שהוצג בפניו ובתנאי שתבוצענה הוראות מפרטי היצור, 
 ות שהוצגו לפניו ואושרו על ידו. ההובלה והטמנת הצינור

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי המזמין,  
 בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה. 

ן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין, על כל ליקוי או  היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפני הקבל
 חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________ 
 שם היצרן/ספק צנרת     

 _______________________ 
 כתובת                    

 _____________________ 
 חתימה+ חותמת           
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 תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאי ביקורת לביוב / ניקוז ותאי מגופים  - 3ח מס' נספ
בהתאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק מכסי יצקת לתאי מים וביוב המתאימים לדרישות  

 המפורטות במכרז ובעיקר ברמת דיוק כמפורט להלן:
 
ו העירייה, עיצוב גרפי יימסר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכסי היצקת יהיו מעוצבים עם סמל תאגיד א  

 העבודה. 
הדיוק בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת מבטיח שכל מכסה יתאים לכל מסגרת. הדיוק מושג ע"י יציקה  

 ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה ותושבת המסגרת להתאמה מושלמת. 
וטים לקבלת דיוק מרבי בשטח המגע בין המכסה  תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויים  יצקת חר

 והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב מעל המכסה.
 

 הצהרת יצרן/ספק המכסים 
היצרן/ספק המכסים מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים והדרישות בחומר  

התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם ולדרישות  המכרז הקשורים למכסי היצקת לתאים והם מתאימים
 המפורטות במסמכי המכרז. 

 
בנוסף לכך, מתחייב היצרן/ספק שכל מכסה שאינו עומד בדרישות המפרט, אינו ניתן להתקנה בכל מסגרת  
אחרת שסופקה ע"י היצרן או שהמכסה  "רוקד" בתוך המסגרת יוחלף ללא דיחוי במכסה ומסגרת חדשים 

המפרט כולל ביצוע כל עבודות הלוואי הדרושות להחלפת המכסה והמסגרת וכיסוי כל העומדים בדרישות 
 הנזקים הישירים והעקיפים ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

 
 היצרן/ספק מצהיר שידוע לו שהמזמין לא יאפשר התאמת מכסים בשטח .

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________ 
 שם היצרן/ספק צנרת     

 _________________ ______ 
 כתובת                    

 _____________________ 
 חתימה+חותמת           
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 אישור שרות שדה להנחת צינורות ביוב/ניקוז  - 5נספח מס' 
 

 תאריך: _____________ 
 

 רט להלן: הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחרי ביצוע עבודות הנחת קווי ביוב כמפו
 רחוב/ שכונה ............................ קטע ....................... אורך ....................... מטר

 הונח צינור מסוג ..................................... 
 קוטר/דרג ............................................. 

 ................... בימים ..............................
 לצינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני 

 לצינור לחץ יש לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה 
 

 להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו. 
 תוצאות איזה תיקון בוצע סוג התקלה  קוטר סימון קטע 

     
     
     
     

 
 רצ"ב דו"חות פיקוח/הנחיות לקבלן של שרות השדה.

 
 בכבוד רב,

   
 חתימה וחותמת נציג שרות השדה   חתימה וחותמת המפקח 

 
 

 העתק: מתכנן  
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 מכרז לביצוע מערכות ניקוז - 8נספח מס' 
 

 אישור בדיקת אטימות  מערכת ניקוז כולל צנרת ותאים 
 

 אופן הבדיקה 
 

ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. בדיקת לפני 
אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקח.  מודגש במיוחד שהקבלן  

 לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.
 הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק ימולא עד גובה   הבדיקה תבוצע בקטעים של לא
מ' מטרים. במידה ועקב השיפועים   2.0-התקרה. הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ

מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל    2.0-הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ
 ,תאים אלו יבדקו בנפרד.  מ' 2.0-פחות מ

שעות לפחות. אחרי זמן יש להוסיף את המים   24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. יש לשים לב שאם ירידת המים אינם אחידה בכל הקטע  

 דידה מחדש.הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה ויש לבצע את המ
 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם איבוד  
ד ולגלות המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע צינור בנפרד וכל תא בנפר 

 את הקטע הדולף או את התא הדולף , ולטפל בדליפות  עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.
 עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

 
 תאורן הבדיקה וממצאים:

 
 
 
 
 
 

 
 
הערך   ×הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים  בס"מ סה"כ ההפסד בקטע הנבדק המחושב לפי  *

 בטבלה להלן לפי קוטר התא  
 

 
קטע בין תאים  
 וקוטר התאים

קוטר 
צינור 
 )ס"מ( 

אורך  
ע הקט

 )מ"א( 
סוג 

 הצינור

משך 
הבדיקה  

 ירידת מפלס )ס"מ(  שעות 

תא מס' 
 וקוטר

תא 
מס'   
     וקוטר

תא 
 תא מס' מס'

הפסד מים 
מחושב 

 )ליטרים( 

הפסד מים 
מותר 

 )ליטרים( 

          
          
          
          
          
 ** * סה"כ        
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קוטר  ×סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק: סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק )מטרים(  **
 ליטר  0.03הקטעים  )אינצ'ים( ×

 
 נתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הננו לאשר שערכתי בדיקת אטימות למערכת הניקוז כולל צנרת ותאים בהתאם לת.י___________, ובהתאם  
 ן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן:להנחיות המפקח/מתכנן כמפורט להל

 
 הערות עורך הבדיקה : 

 
 
 
 
 

 
 המערכת שנבדקה עמדה/לא עמדה בבדיקת האטימות.

 
 בכבוד רב,

   
 חתימה וחותמת נציג שרות השדה   חתימה וחותמת המפקח 

 
 
 

 העתק: מתכנן 
 
 
 
 
 
 
 

 ד לס"מ ירידה הפס שטח התא קוטר התא
 )ליטרים(  )מ"ר(  )ס"מ( 

 ליטר/ס"מ ירידה   7.8 0.78 100
 ליטר/ס"מ ירידה 12.3 1.23 125
 ליטר/ס"מ ירידה 17.7 1.77 150
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 פרוגרמת בדיקות - 10נספח מס'  
 פרוגרמת בדיקות למכרז 

 
 מס':   פרויקט

 מיקום האתר:  
 שם הקבלן: ________________ 

 
 

 

 

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  העבודה 

סוג הבדיקה  
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

בדיקות  . 1
הידוק 

בתחתית 
 התעלה

קווי ניקוז  
 בלבד 

  100%צפיפות   מ"א
במעבדה לפי מוד 

א.א.ש.ט.ו  
(AASHTO בכל )

 מ' 200בדיקה כל 

   

  
 

 קווי ניקוז 

 
 

 מ"א

 
 

נקודות   3)
 לבדיקה( 

 
1 
 

  

י מהודק מילו . 2
בשכבות לפי 

התוכנית 
 והמפרט

  100%צפיפות   
במעבדה לפי 

 מוד. א.א.ש.ה.ו. 

2 
 
 

לפי סוג 
הקרקע  
בהתאם 
למפרט 

הכללי פרק  
51 

 

 מ"א קווי ניקוז  
 

 
 

כל שכבה  
  3 –לבדיקה 

 נקודות

2 
 
 

  

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  העבודה 

ה  סוג הבדיק 
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

        
בטון יצוק  . 3

באתר:  
יסודות 

לשוחות, גושי  
עיגון, תאי  

 ביקורת 

לפי התקן   כל יציקה חוזק בטון  יח'
 4והערה 

 

מוצרים:   . 4
צינורות 

פוליאתילן  
ופי.וי.סי,  

חוליות 
טרומיות 
לתאים,  

 מכסים וכו'

זיהוי מוצרים,    קומפ'
בעלי תו תקן,  

 השגחהסימן 

  תו תקן  כל מוצר 
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 הערות

 תוצאות הבדיקות יצורפו לתיק המתקן
 עבור הבדיקות לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

רים כל הבדיקות הנדרשות יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוסמכת. הבדיקות כוללות את כל הסידו 
הזמניים הדרושים לביצוען לרבות כל התוספות הנובעות מסדרי העבודה של הקבלן, בגין ציוד, עבודות  

 וחומרים. על כל אלה לא תשולם כל תוספת. 
 שעות לפני מועד ביצוען.  24על הקבלן לדאוג להזמין בדיקות רק אחרי אישור הפיקוח לפחות 

 י הבא:על הקבלן לבצע את כל הבדיקות ע"פ המפרט הכלל
בדיקת לחץ לקווי מים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן/מפקח ו/או 

 היצרן.
בדיקות איכות מי השתייה אחרי שטיפה וחיטוי של קווי המים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת הנחיות  

 נדרשות נוספות של המתכנן ו/או המפקח. 

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  העבודה 

סוג הבדיקה  
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

        
בדיקת   . 7

 ריתוכים
 

צינורות ניקוז  
 מפלדה 

בדיקת ריתוכים    מ"א
על ידי שרות  

השדה של יצרן 
 הספחים

לפי הנחיות   
יצרן 

הספחים/ 
צינורות 
 והפיקוח

 

דוח בדיקה   כל האורך  בדיקת רציפות    רשת סימון  . 9
 בכתב 

 

10 
 

בדיקת  
אטימות של  
צנרת ניקוז 

ובדיקת 
אטימות של  
תאי ביקורת 

 לביוב

בדיקת אטימות   מ"א
של הקווים ושל  

כל התאים 
 במערכת 

כל האורך  
וכל 

 התאים

לפי המפרט 
הכללי  
-ותקנים

ביצוע ע"י  
מכון 

התקנים  
 בלבד 

 

בדיקת צילום  11
 צנרת ניקוז

ילום של  צ  מ"א
הקווים והכנת 

 דו"ח 

  לפי המפרט כל האורך 

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  העבודה 

סוג הבדיקה  
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

        
בדיקת   . 12

האספלט 
 במפעל

כל משלוח  בדיקת "מרשל"  טון
לשטח/כל 

 יום 

הרכב לפי 
המפרט/הת 

 קן

 

בדיקות  . 13
אספלט 

 בשטח

 בדיקות צפיפות  מ"ר
 ועובי השכבה 

בדיקת   גלילים  2
צפיפות  

ועובי לפי  
 מפרט/תקן
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פרוטוקולים של סיור באתר( ולקבל אישור על טיב   3ה של יצרן הצינורות )לפחות יש להזמין את שירותי השד
 העבודה לכל אורך הקווים. 

במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודות באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, תבוצע 
מיום אחד תילקח   באם העבודה נמשכת יותר –כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון  

 לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.
 
 

 הערות נוספות: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 תאריך: ____/___/___  עורך הפרוגמה: ____________________________ 
 

 תאריך: ____/___/___  מאשר הפרוגרמה: __________________________ 
 

 ___/___ /תאריך: ____ חתימת הקבלן: ____________________________ 
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 קבלת העבודה ע"י המזמין -תעודת מסירה  - 11נספח מס' 
 

 פרויקט מס':    
 
 

 פרטים נוספים לזיהוי העבודה: 
 
 

 תאריך צו התחלת העבודה:  
 

 
 תאריך סיום העבודה לפי צוו התחלת העבודה:  

 
 

 תאריך סיום העבודה בפועל: 
 

 
 

דקה העבודה לעיל לצורך  קבלתה/ מסירתה הסופית בתאריך ___________ נערך סיור באתר ונב
לתאגיד/עירייה  לאחר שכל הליקויים והערות בסיורים קודמים תוקנו ע"י הקבלן ונבדקו ע"י המפקח והקבלן 

 השלים את כל המוטל עליו בהקשר לעבודה בהתאם לדרישות החוזה:
 

 השתתפו בסיור המסירה:  
 
 
 
 
 

 
 תגלו בקבלה הסופית. להלן  ההערות / תיקונים שנ
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נמסרו תוכניות "לאחר ביצוע" חתומים על ידי הקבלן, מודד מוסמך, המפקח , נציג התאגיד/ העיריה והמתכנן   
 :כן / לא 

 
 
 

 נמסרה ערבות בדק שתחילתה בתאריך .............................וסופה בתאריך....................... 
 

 העבודה מתקבלת / לא מתקבלת ע"י: 
 

 המפקח:              כן / לא -     
 

 המתכנן:              כן / לא -     
 

 מהנדס התאגיד:  כן / לא  -    
 
 

ניתנת בזה "תעודת גמר" לעבודה הנ"ל שמשמעותה שהקבלן סיים את עבודתו, עמד בכל תנאי ודרישות  
 סתייגות על ידי כל הגורמים הרשומים מטה. מסמכי החוזה והעבודה התקבלה ללא ה

 
 "תעודת גמר"  זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה אשר מטבע    

 הדברים נמשכות גם לאחר גמר העבודה ומסירתה למזמין.
 תאריך מתן  "תעודת הגמר" )התאריך המאוחר ביותר של אישור הגורמים המאשרים את קבלת  העבודה (   

 ........................: 
 
אנו החתומים מטה, לאחר שבדקנו את העבודה ואת כל המסמכים וההתחייבויות של הקבלן בהתאם להסכם,  

מאשרים שהעבודה בוצעה בהתאם לתוכניות, מפרטים וכל מסמכי ההסכם והקבלן השלים את כל 
 התחייבויותיו ומקבלים את העבודה

 
 תאריך: ____/___/___  ____________ חתימת המפקח: ______________

 
 תאריך: ____/___/___  חתימת המתכנן: __________________________ 

 
 תאריך: ____/___/___  חתימת מהנדס התאגיד: _____________________ 

 
 תחילת תקופת הבדק......................................  )תאריך מתן תעודת הגמר(
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 הנחת קווי ניקוז  –הערכת איכות עבודת הקבלנים  - 12ס' נספח מ
 

 (2( בהערכת הקבלן )עמודה 1ציון הקבלן מורכב ממכפלת המשקל )עמודה 
 

הערכת  
 המפקח

 
 
 

 
 

 חתימת המפקח _____________________  תאריך_______________ 
 חתימת המזמין _____________________  תאריך_______________  

 פרטי הערכת הקבלן  מס'
1 

 משקל 
2 

 הערכה % 

3 
ציון  

 משוקלל 
   5 ( 25%עמידה בלוח הזמנים ) 1

    יעילות ורציפות בביצוע העבודה  1.1
   15 ד המתוכנןסיום ביצוע במוע 1.2
הימנעות מתביעות בלתי מוצדקות   1.3

 להערכת תקופת העבודה 
5   

    (25%טיב ביצוע העבודה ) . 2
   10 בדיקת חומרים  2.1
   35 איכות ביצוע העבודה  2.2

    ( 15%מידת שיתוף פעולה עם המפקח ) 3
   9 ציות הקבלן להוראות  3.1
   6 הסתגלות לשינויים ותוספות  3.2
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