
 עבודות תיעול  -  9פרק 

 כללי      9.1
 

 במפרט הכללי, המהווה חלק בלתי נפרד  57תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לפרק     
 ממפרט זה.     

 
  קווי ניקוז   9.2

 

 "( לפי הפרוט בכתב הכמויות. 1קווי הניקוז יהיו מצינורות בטון  ללא זיון )דרג "   

 

דקים, וכל פגמים אחרים כלשהם. שטח פני  הצינור הפנימיים יהיו חלקים הצינורות יהיו ללא חריצים, ס

 בהחלט, האטם במישקים בין צינור לצינור  יהיה מטבעת גומי.

 

הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצינורות  מאותו טיפוס עמדו בבדיקת עומס 

ם מאיכות ייצור שווה לזו של הצינורות שנבדקו. שום צינור  המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות  שהצינורות ה

לא יונח עד שיקבל את אישור המפקח. על כל צינור יסומן שם היצרן  ותאריך היציקה. תהיה למפקח הזכות 

להתנגד להספקת הצינורות ממפעל  מסוים, אם ימצא שבאופן חוזר אינם עומדים בבדיקת עומס המעיכה 

 שפורשה  לעיל.

 

 ות תעשנה על חשבון הקבלן.הבדיק

 

ס"מ מעל לראש הצינור תהיה שווה למידות  החיצוניות של גוף  60 -הרוחב של החפירה, מתחתית התעלה עד ל

 הצינור עם התוספת הבאה:

 

 ס"מ מכל צד של גוף הצינור . 25 -ס"מ   50עבור צינורות שקוטרם הפנימי עד   -

 מכל צד של גוף הצינור. 35 -מ  ס"מ ס" 50עבור צינורות שקוטרם הפנימי מעל  - 

 

ס"מ מתחת לתחתית  הצינור. החול, הן לצורכי התושבת  15הצינורות יונחו על תושבת חול נקי ומהודק בעובי  

 והן לצורכי המילוי, יהיה חול  נקי, חופשי מגושים, אבנים, חרסית, או חומרים אורגניים.

 

 דרוג החול לפי נפות יהיה: 

 ז חומר עובר נפהאחו    נפה מס' 

 100   4מס'  

 0-5  200מס' 

 

 קטעי צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים, יונחו באופן רצוף.

 חיבורי שקע תקע יחוברו כך, שיווצר מעבר פנימי חלק מצינור לצינור.

ינורות מ"מ בין צ 2ס"מ בין תחתית שני תאי ביקורת  סמוכים ולא תעלה על  2הסטיה המותרת בשיפוע לא תעלה על 

ס"מ. כל הצינורות שיונחו בין שני תאי ביקורת סמוכים, יהיו מאותו  2שכנים. הסטיה בתוואי האופקי לא תעלה על 

 יצרן. הנחת הצינורות תתקדם מצד המורד לכיוון המעלה.

 

 לא יוצק שום יסוד ולא יונח שום צינור עד שהחפירה תבדק ותאושר ע"י  המפקח. 

 

 י קבלתן, ינוקה החלל הפנימי של  הצינורות מכל לכלוך וחומרים זרים.במשך ביצוע העבודות ולפנ

 

ס"מ מעל ראש הצינור  תוך  כדי הידוק  20לאחר הנחת הצינור תמולא החפירה משני צידי הצינור בחול נקי עד גובה 

 מהצפיפות המירבית לפי    98%  -לדרגת צפיפות שלא תפחת מ

עד פני השתית, או פני הקרקע המתוכננים, יבוצע כאמור במפרט הכללי סעיף מוד. א.א.ש.טו.. המשך המילוי  החוזר 

 מילוי חוזר למעבירי מים וצנרת. - 510255

 ס"מ מעל ראש הצינור יבוצע בציוד  הידוק קל, כך שלא יגרם שום נזק לצינור. 100הידוק החול  והמילוי החוזר עד 

 

 בדיקת אטימות
 קמן:כל קוי הצינורות יבדקו לאטימות כדל
 א. לדליפת מים מתוך הצינור החוצה.

 ב. לחלחול מים מחוץ לצינור לתוכו.

 

 בדיקה א' תבוצע לפני כיסוי הצינורות ומילוי התעלה.

בדיקה ב' תבוצע לאחר מילוי התעלה ותגלה גם  אילו נזקים נגרמו לצינור  בשעת מילוי התעלה וכן עד  כמה מתאים 

 הצינור לדרישות הנוגעות  לאטימות.
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

עבור בדיקות אטימות הצינור לא ישולם בנפרד וההוצאות הכרוכות בכך תהיינה כלולות במחירי היחידה השונים 

 לעבודה.

המדידה לתשלום תהיה בהתאם לאורך נטו של הצינור בין הדפנות  החיצוניות של תאי הביקורת לאורך ציר הצינור 

 ובסיווג לפי הקוטר  הפנימי של הצינור ועומק החפירה.

 

מחיר הצינור כולל אספקה, הובלה, פריקה, עבודות החפירה וסילוק עודפי  העפר, דיפון החפירה ושמירה על 

יציבותה, מילוי החול והידוקו, כיסוי  הצינור והידוק, סתימת החיבורים בטיט צמנט או בטבעות גומי ובדיקת  

 הכל לקבלת עבודה מושלמת לשביעות רצון המפקח . –אטימות 

 

 המחיר, חיתוך פעמון של הצינור )במקרה הצורך( וחיבור הצינור לתא בהתאם לתכניות וסגירה בטיט צמנט. כן כולל 

 

 מקום מערכות קיימות 

 

 לפני ביצוע הצינור יבצע הקבלן על חשבונו בדיקה מדוקדקת של מקום  הקוים הקיימים.    

 

 תאי ביקורת, שוחות ותאי קליטה   9.3

 

 ים והשוחות יהיו טרומיים. לפני הזמנת התאים יאושרו פרטיהם ע"י המפקח.התא                   

 

ס"מ. המילוי החוזר יהיה  5ס"מ ושכבת בטון רזה בעובי   25מתחת לתא תונח שכבת חול מהודק בעובי      

 מילוי חוזר למעבירי מים וצנרת. 510255בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף 

 

 .631ות בהתאם לת"י בכל התאים יותקנו שלבי מדרג 

 
 העבודה כוללת עיבוד רצפת התא.  

 
טון(, מדגם שמקובל   40, מכסה כבד בכביש ובחניות )489ס"מ, מדגם מרובע, לפי ת"י  60המכסים יהיו בקוטר   

 על הרשות המקומית
 

 המכסים יסופקו עם הטבעת סמל הרשות המקומית ושמה, סימון הקוטר והעומס )עפ"י  
 סוג  המכסה(  ותאור הייעוד )ניקוז(. כמו כן, יכלול המכסה הטבעה של שנת הייצור.                

 
כמפורט בכתב  -המדידה לתשלום: לפי יח' של תא בקרה, או תא קליטה מושלם, לםי מימדי המתקן או סוגו   

 הכמויות. המחיר כולל עבודות עפר, אספקת והנחת התא כולל 
והתקנה של כל האביזרים הנילווים כגון שלבי ירידה, שבכות, אספקת כל חומרי המילוי  החוזר  המכסה, אספקה                

 והידוקם,  סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר, ניקוי השטח, וכל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של העבודה.
 

 אספקה והתקנה של שבכות ניקוז   9.4
 

קוז, מתייחס אך ורק לאספקתן והתקנתן, בתעלות ניקוז סעיפי כתב הכמויות לאספקה הותקנה של שבכות ני
 ו/או בתאי קליטה קיימים ולא בתאי קליטה חדשים, שהקבלן יבצע במסגרת חוזה זה.

מחיר אספקת והתקנה השבכות בתאי הליטה החדשים כאמור, כלול במחיר ביצוע תא הקליטה ולא ישולם 
 עבורן בנפרד.

 רות וכבלים מכל הסוגיםלהגנה על צנ 20-יציקת בטון ב    9.5
 

במקומות  -, כשכבת הגנה מעל צינורות וכבלים  מסוג כל שהוא 20 -במסגרת סעיף זה יספק הקבלן וייצוק בטון ב                
 ובעובי שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.

 
 דרש לבצע.העבודה תמדד במ"ק, מחושב ע"י הכפלת שטח הבטון שנטוצק בעוביה של שכבת הבטון שהמפקח  

 
 המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הבטון, יציקתו, ריטוטו, אשפרתו, וניקוי השטח בסיום העבודה. 

 
 למילוי תעלות ובורות CLSMיציקת בטון מוסג     9.6

 
אך ורק במקומות  -, למילוי תעלות, בורות וכו' CLSM  -במסגרת סעיף זה יספק הקבלן וייצוק תערובת בחנ"מ  

 ם יורה המפקח בכתב...שעליה
  
 במפרט הכללי. 51.04.11העבודה תבוצע בהתאם להנחיות סעיף  

 
 העבודה תמדד במ"ק. 

 
 המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומר ויישומו, וניוקי השטח בסיום העבודה. 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 עבודות השקיה - 10פרק 
  

 
 תקנים 10.1

תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, ובהעדר תקן ישראלי יתאימו  כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה

 לתקן אמריקני או ארופאי בהתאם להנחיות המפקח.

 

 מתקנים קיימים בשטח 10.2

תבוצע  -קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדומה -עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת

רשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בכפיפות להוראות ה

 בסמוך למתקנים.

קרקעי -קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת-מערכות תת

ן, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינת

 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.-שייגרם למתקנים עיליים או תת

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת -נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת

 הטיפול בו.הוראות מפורטות מהמפקח על אופן 

 

 הכנה למערכת השקיה 10.3

 פריסת צנרת השקיה 10.3.1

 קרקעית וההכנות לרשת השקיה עילית יבוצעו לאחר-פריסת מערכת ההשקיה התת

 ניקוי, הדברה והכנת קרקע.

 

 יישור סופי  10.3.2

 יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקייה בהתאם להנחיות המפקח.

 מערכות השקיה 10.4

 כללי 10.4.1

פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי, המורכבות מצינורות   פלדה, פוליאתילן, או פי.וי.סי   א.

 . המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר או למתקני הגן השונים כגון: ברזי גן ושתייה, וכו'.4שקוטרם אינו עולה על "

ק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן ו/או ב. ההנחיות במפרט זה מתייחסות ר

המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את  החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המיםפי.וי.סי.לצורך זה נחשבת המערכת 

 הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.

ההנחיות והתקנות המעודכנות של משרד הבריאות והן גוברות במקרה של  במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ

 סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה. לא תשולם תוספת עקב כך למחירי היחידה.

ג. כל אבזרי ההשקיה והצינורות  יהיו  אבזרי ההשקיה חדשים , תקינים ומאושרים עפ"י  תקן ישראלי. מוצרים שאין להם תו 

 קבלן יורשה מראש לספקם לאתר, יהיו על פי דרישות המתכנן ו/או המפקח. תקן וה

ד.  לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים  ולחץ בספיקה המקסימלית הדרושה להשקיית 

ית מעודכנת השטח. יש להודיע למתכנן ולקבל את אישורו לתחילת עבודה. התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנ

 ומאושרת ע"י המתכנן או מסמך המאשר תחילת ביצוע.

ה.  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על כל שלב שבוצע. בסיום העבודה 

כן עדכון ( חתומה ע"י מודד מוסמך מאושרת ע"י המפקח והמתכנן ו(AS-MADEיש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות 

 לוחות ההפעלה עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף בנפרד.

החיבור  הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות  כל הפריטים במפרט  ובכתב הכמויות  כוללים במחירם את כל אביזרי  .ו

 הדרושות בהתאם  להנחיות במפרט ובתוכניות.

 מדידה וסימון למערכת ההשקיה

 אחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.. מדידה והסימון יעשו רק ל1

 . הממטירים, מקום ראש המערכת, פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת סיד.2

על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן, 

 צעות המפקח.באמ
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 חפירה והנחת שרוולים 10.4.2

לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת קרקעיות כגון: קווי חשמל, 

טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב תיעול וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו 

את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש להכין 

 בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

 חפירה ועומקי חפירה 10.4.3

 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

 קיימות תתבצע חפירה  ידנית, ללא תוספת תשלום. בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות

                         עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

 עומק חפירה בס"מ             קוטר הצינור

 ס"מ מכסימום. 50                  מ"מ ולמעלה 75

     40                  מ"מ 63-40

 30                 מ"מ ומטה 32-25

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

 פלסטית ע"י שרוול, או חיפוי בחול, לאחר תיאום עם המפקח.

 ב. רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה וכיסוי של הצנרת בנוחיות, ולשביעות רצון המפקח.

 תעלה זו לצד זה. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה

 צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי

 מטר לפחות מהעץ. 2החפירה כ 

 

 שרוולים למעבר צנרת 10.4.4

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול 

קדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול ולהחזיר את המצב ל

יהיה כמתוכנן.  ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד 

מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות  8יכה מניילון בעובי . בתוך השרוולים יותקן חוט מש לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית

 והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר 

 התעלה עדיין פתוחה.

 
 . יש לבצע תעלה בתשתית המהודקת, במידות כדלקמן: השרוולים יונחו לאחר הידוק כל שכבות התשתיות

 
ס"מ מתחת פני  40ס"מ מתחת פני כביש,  80ס"מ. עומק החפירה:  20 -יפחת מ רוחב התעלה יהיה כפול מקוטר השרוול, אך לא

 שביל / מדרכה. העומקים הנ"ל יחושבו ממפלסי הפיתוח הסופיים.

 

 שרוול במיסעת כלי רכב

 ס"מ מעל ומתחת השרוול, לכל רוחב החפירה.  20שרוול המונח בתשתית של כביש, ייעטף בשכבת חול רטוב בשכבה של  

)צבע כתום המשמש לביוב(. במידה ויש צורך לחבר מספר שרוולים יש לדאוג לחיבור מושלם      .p.v.cיהיה מסוגהשרוול 

 לרבות התקנת טבעות אטימה. 

 

 שרוול בשבילי הולכי רגל

יח . בכל מקרה, השרוול יהיה מחומר קש 10מ' ובדרג  3 -שרוולי פוליאתילן יוטמנו רק בשבילים או באזורים שרוחבם קטן מ 

 עמיד לקורוזיה ובקוטר המפורט בתכנית.

 סוג השרוולים בכל מקום, ייקבע ע"י המפקח, בהתאם לתנאי השטח.

שרוולי פוליאתילן יהיו רציפים ללא מחברים, עם חתך עגול לכל אורכם, ללא שברים שנוצרו כתוצאה מקיפול הצינור. השרוול  

 ס"מ מתחת לשרוול ומעליו ולכל רוחב החפירה.  10חול בעובי  ייאטם בשני קצותיו בפוליאוריטן מוקצף וייעטף בשכבת

מ"מ, שייקשר היטב בשני קצותיו, למנוע החלקתו לתוך פנים השרוול.  8בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שזור בעובי 

צעות צבע עמיד, או ס"מ, משולי המעבר, תחתיו הם מונחים. מיקום השרוול יודגש בצורה בולטת, באמ 20קצוות השרוול יבלטו 
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 סימון אחר על הכביש, המדרכה או אבן השפה. 

לאחר השחלת צנרת ההשקייה בתוך השרוול, יש לאטום מחדש את הרווח בין הצינור לבין השרוול, באמצעות פוליאוריטן 

 מוקצף.

 

של ספק יונחו שרוולי  על כל שינוי בתכנית הפיתוח או הסלילה יש לעדכן את המתכנן, לבדיקה מחדש של השרוולים. במקרה

 רזרבה נוספים, בתיאום ובאישור המפקח, מראש ובכתב.

 

הקבלן יבדוק ויסמן על גבי תכניות ההשקייה, את מיקומו ומצב תקינותו המדויק של כל שרוול )לאחר ביצוע( וימסור עותק 

 מהתכנית למתכנן. 

 

 לפי הנחיות המפקח. -יתוח והסלילה בדיקת מיקום ותקינות השרוולים תבוצע מס' פעמים במהלך עבודות הפ

 החפירה שלא תימדד בנפרדהמחיר כולל את כל החומרים העבודות והאמצעים הדרושים לרבות 

 מדידה: לפי מ"א שרוול לפי סוגו וקוטרו.

 

 צנרת ומחברים 10.4.5

של המערכת את  צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש

התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע 

 חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.

עלי טבעות אטימה  ברגים המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים יהיו ב

 מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.

כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחילת נעץ(. מחברי "פלסאון" או 

 "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה, באמצעות המפקח.

 

 פריסת הצנרת וחיבורה 10.4.6

 ביום החפירה. .הנחת הצנרת תיעשה1

 .צנרת פוליאתילן תונח ללא מתיחה.2

.במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תרופד בשכבת אדמת מילוי     קלה ללא אבנים או 3

 ס"מ. הצינור יונח ללא מגע עם עצמים אלו. 10בחול בעובי 

לא תיעשה כל עבודה בצינור  מש באביזר פלסטי מתאים.במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פוליאתילן  יש להשת  .4

 שעות מרגע פרישתו. או עד שהצינור יצור לעצמו את צורתו הסופית. 24פוליאתילן אלא בתום 

מטר  0.5 -. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. המחבר  הקרוב    לשרוול יורכב כ5

 ת.מהשרוול לכל הפחו

 . תיקון צנרת יתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד.6

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות  מתאימים. החור בצינור ייעשה  .7

 מ"מ מקוטר הרוכב. 2 -בכ בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם כוסית( קוטר הקידוח צריך להיות קטן

 

 קוטר הקידוח                        הרוכב

 מ"מ 16     מ"מ 40

 מ"מ 18     מ"מ 50

 מ"מ 20     מ"מ 63

 

 . יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.8

 . יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.9

טר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר. מצמד מעבר מקוטר . אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקו10

 מטר מאביזר היציאה. 2לקוטר יורכב במרחק 

 . קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.11

 מ"מ ובאורך עפ"י התוכנית. 25. במידה ותדרש המטרה ,לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר 12
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 ה ולא ישירות על הקו המחלק.הממטירים יורכבו על שלוחיות אל     

 . אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.13

. ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט. הכל  יבוצע לפי   התוכניות ו/או לפי הנחיות 14

 המפקח באתר.

 

 נית עדותכיסוי ראשוני, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ותוכ 10.4.7

א.לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( וטרם כיסוי הצנרת בקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש 

ל המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות הבקרה, יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים וסוגים, לספור את האביזרים. ע

ות עדות" באמצעות תוכנת שרטוט )כגון: אוטוקאד בגרסתו המעודכנת(  ע"ג .חומר זה ישמש לצורך הכנת "תוכניבביצוע

 העתקות של כל תוכנית. 2תוכניות התנוחה של הפרוייקט, או כפי שיורה המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט ממוחשב + 

 .הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון

מכן לשטוף את סופי השלוחות לממטירים, לפי סדר על ידי פתיחה וסגירה של  ב. יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר

 שלוחה אחר שלוחה.

ג. לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה 

ילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים,  באדמה המכ 1פתוחה באורך 

 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן. 10את הצינור בשכבת חול בעובי 

שעות. במידה ויהיו נזילות יש  24ד. לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה 

 לתקנן.

 .כיסוי סופי תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני, לפניקרקעית תסומן ע"י סרט סימון  -צנרת ההשקיה התת ה. 

 כיסוי סופי  10.4.8

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים או בחול או 

דה  ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה, במצע  בהתאם לתכנית. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פני שטח ישרים. במי

 יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים , על חשבונו למקום פינוי מאושר.

 טפטוף 10.4.9

א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף 

 להוראות את האופייני לטפטוף.

ת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, יתדות ב.  כל עבודות צנר

הכל בהתאם לנדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה.    - Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך  3ייצוב מברזל מגולוון בקוטר 

 מטר.  2היתדות יותקנו כל 

מ"מ בספיקת טפטפת לפי  16ות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגלי מווסת בקוטר ג.  אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוח

 תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.

 ד. בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.

ף חפירה לעיל. הקווים ה. בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעי

 המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.

ו. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות בתוכנית. שלוחת טפטוף 

 בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.

וף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ז. יש לשט

 ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

 ס"מ לפחות. 30לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  ח. 

י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"

 ועליה החצץ.

טפטפת לשיח,  –יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע  –ט. באיזורי שיחים הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה

 ו ע"פ התכנית או ע"פ הנחיות המפקח בכתב לפני  הביצוע.  אלא אם צוין אחרת.  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.הטפטפות יונח

ס"מ(, ייוצבו בנעצים ורק לאחר פריסת קווי הטפטוף  3-5באזורי מצע מנותק יונחו קווי הטפטוף תחת שכבת טוף עליונה )

 וקבלת אישור המפקח והמתכנן, תפוזר שכבת טוף עליונה.

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

 פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. יא. 
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שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך  -בשטחים מדרוניים  יב. 

 המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

רות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף) יוטמנו צינו - לעצים יג. 

 3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק  20 -טפטפות לעץ, ו 10כאמור בסעיף ג'( שתכלול 

 תחת שכבה עליונה.יתדות ) כאמור בסעיף ב'(. השלוחות לעצים יוטמנו באיזורי מצע מנותק 

 במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל את מספר הטפטפות.

 ממטירי גיחה  10.4.10
 

 הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן. 

 לאחר שיוצבו פני השטח.  ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק

ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה,  0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ

 למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 

שלוחה צדדית  מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו ההשקיה, באמצעות 32אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן בקוטר 

 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   25מפוליאתילן, בקוטר 

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום המתאים עפ"י הוראות 

 המפקח. 

דרוש,לביצוע מושלם אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור וכל ה התיאור ותכולת המחיר:

 של העבודה.    

 התחברות מקור מים  10.4.11 

א. חיבור לקו אספקת המים המתוכנן ובאישור תאגיד המים כולל מחברים, ניסור ריתוך במידה וידרש, מעבר כביש, מעבר קיר 

 וכד' כולל החזרת המצב לקדמותו.  

 ראש בקרה )ראש מערכת(  10.4.12

פ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה. מיקום הראש וצנרת החיבור . התקנת ראש הבקרה תעשה ע1

יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני 

 הביצוע.

 לפני הרכבת ראש המערכת לשטח. . יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו2

כל . אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה. 2

 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, האביזרים יהיו אחידים באתר 

 ים פלסטיק.המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשוי

. רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים 3

 בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.

 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון, .4

 בו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.מגופים יורכ

 . היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד5

 במוטות בלבד מאונכים לקרקע. 10פולאטילן דרג  -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ

 . יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.6

 רזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.. הב7

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

 ס"מ. 10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8

 ות מפני החצץ.ס"מ לפח 20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9

 

 התחברות לראש מערכת קיים

בכל חיבור לראש מערכת קיים יש להוסיף אביזרים בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח, כולל הגדלת ארון ההגנה, מיחשוב. 

 מחיר בהתאם לכתב הכמויות.

 

 פירוק ראש מערכת קיים 

להעביר האביזרים למחסן העירייה במידה וראש אם יידרש, יש לפרק ראש מערכת קיים בהתאם לתכנית והנחיות העירייה  ו

מערכת קיים, המיועד לפירוק עקב עבודות פיתוח, הפעיל מגופים להשקיית שטחים בגבול העבודה ומחוץ לגבול העבודה,  על 
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הקבלן לדאוג להשקיית אותם שטחים. צמחיה, עצים ודשא שיתייבשו עקב פירוק ראש מערכת בשטח הפרוייקט, יחוייב הקבלן 

 שקמם על חשבונו.ל

על הקבלן להתריע לרשות על שטחי השקיה העומדים להתייבש, עקב עבודות פיתוח בפרוייקט ולקבל הנחיות להשקיית שטחים 

 אלו.

 

 על קרקעי -ארון הגנה   10.4.13

  VDE. 0660  ובתקן עמידות    IP - 65שנים  ברמת אטימות  10-א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל

 הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

 ס"מ מעל פני השטח הסופיים, כך שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון . 20ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 

 ינעלו בצורה קלה. ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו

מפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה   2ד. המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, 

 ויימסר למפקח בתום כל העבודות.

 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. 

 רון.ס"מ מדופן הא 20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 

 ז. בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.

 

 יחידת קצה אלחוטית  10.4.14
 

 המחשב יהיה מסוג אלחוטי סלולרי מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב 
 

 אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה. 
 

 יה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופצ
 

 חיוויים. תתריע על כל חריגה מתכנית  4תשלוט באופן עצמאי על מגופים וקבלת מינימום 
 

 ההשקיה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
 

 סוגי החריגות:   ספיקה מעל ומתחת למתוכנן 
 פתיחת מגופים ללא תכנית   
 אי פתיחה של מגופים עם תכנית   

 וי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(.חיו      

 
 תפעיל ותבקר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. 

 
 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקייה. 

 
 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת. 

, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח ולדרישות הרשות מקומית.  V.DC24  תחובר למקור אנרגיה 

 )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(. 

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע בתנור במידות הדרושות + 

 פח על תורן.אנטנת משטח 

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של העבודה. התקנה  התיאור ותכולת המחיר:

 ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.   

 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

מ' מיחידת הקצה האלחוטית וכן, אינו כולל  20או צינוריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל )המחיר אינו כולל: כבלים, 

 תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 מוטורולה" או שו"ע: -מחשב השקיה "סקורפיו  10.5

 העבודה כוללת: אספקה והתקנת המחשב )אשר יגיע לשטח בתוך ארון מיגון(. .א

 ההתקנה כוללת: .ב

 תקנת מחשב "סקורפיו מוטורולה" אספקה והC.P.U ,8  ,כניסות, לוח מקשים רדיו אלחוט  2יציאות
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 ואנטנה.

  אספקה והתקנת ארון הגנה תוצרת "ענבר" דגםFG 1 .או שו"ע 

  חיבור המחשב למקור מתח תקניV220 במוצא מלוח החשמל. 24 -, עם ירידה ל 

  בכבל  -ליח' סולונואידים  -חיבור המחשב לראש המערכתN.Y.Y  מ"מ. 1.5רב גידי 

 .הפעלה, אינטגרציה, תכנות המערכת, ושירות לשנה 

 

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של העבודה.  התיאור ותכולת המחיר:

 התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

 
 

 נטיעותעבודות גינון ו - 11פרק 
  

 כללי 11.1
 פרק זה מתייחס לשיטות השתילה  הנהוגות בגננות נוי.  כל עבודות השתילה יהיו

 לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו בהם.

הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים  וטיבם לפני השתילה. על הקבלן לספק את הצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם 

 רש לכך ע"י המפקח.ייד

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה

ימים ממועד תחילת עבודות הגינון  יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים הדרושה, כשהיא מצולמת  21. תוך 1

ם, תוך מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילי

 הבטחה למועד האספקה הנדרש.

" שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים  להשגה" יגיש הקבלן  לממונה  -אם יהיו טיעונים כאלה -.לביסוס טיעוניו של הקבלן 2

יציין הקבלן את המשתלה  במשתלות כללצילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם מצויים 

 י וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.שבה יוזמן ריבו

 .מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות המתוכננות בחוזה זה כפי שיאושר בידי  המפקח. 3

 מפותלת במיכל.  -.כל מקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה  ובלתי4

 פי גדלי השטחים בפועל  -פני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  על.ל5

 ולהתאים את הכמויות בהתאם לכך.  

 דרישות מוקדמות    11.2 
 מצע השתילה 11.2.1

 
 ההכנה בבור בפרק כל עבודות השתילה  יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפורט  

 
 מדידות וסימון 11.2.2

עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד  לפי התוכניות. לפני חפירת עם גמר 

בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח. 

 כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה.

 י הנטיעהתנא 11.2.3
 

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה לא יפגע במהלך העבודה. אין 

לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג 

 האוויר יתועדו ביומן העבודה.

 נטיעה או העתקה של עצים גדולים  11.2.4
ס"מ ואשר גובהו מעל פני  5ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות  20: עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה הגדרה 

 מ' מדוד מפני הפיתוח הסופיים עד להתפצלות הראשונה של הבדים. 1.80האדמה הינו לכל הפחות 

 יו מאחד מהמקורות הבאים:עצים גדולים יה                 

 עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא גוש אדמה(. . 1                 

 . עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.1                 

 העתקה, הובלה ושתילה 11.2.5
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בכל שלבי ההעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות מירבית ובאופן שלא יגרם כל נזק לעץ        

 ו/או לסביבה.

יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או מכבלים. מקום המגע עם העץ יוגן 

 . לא ינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.ע"י ריפוד מתאים ועדין

בטרם הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ התוכניות ו/או לפי הוראות  

 המפקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף להלן. בטרם השתילה יושקו הבורות לרוויה.

להקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובה שהיה במקומו הקודם. התמיכה תבוצע כמפורט להלן לאחר בשתילה יש  

 השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה גדושה להנחת הקרקע.

ת בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה, ההובלה והשתילה, במקרה של קשיר 

הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"ב( אין להשתמש בחוט ניילון )או כל חומר סינתטי אחר( לצורך קשירת הגוש. יש להקפיד על 

 שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר השתילה.

ת חשופי שורש יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה או שתיל

 יהיו כמפורט להלן.

 סמוכות לכל עץ. 3יש לחבר 

 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה

 חודשים מיום מסירת העבודה המושלמת לעירייה. 9הקבלן אחראי לטיפול בעץ ולקליטתו למשך 

לשם אחזקה  הטיפול כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות הדרושות

 תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.

החודשים הנ"ל, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בעץ אחר מאותו סוג ומאותו  9עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך 

 גודל. הקבלן יחויב בתקופת טיפול ואחזקה זהה, לכל עץ שהוחלף על ידו.

 
 מחיר ותשלום

 
את כל העבודות המפורטות מעלה, לרבות  כלים: טרקטורים, משאיות מנוף וכל כלי הובלה או כל ציוד אחר.  המחיר כולל

חומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץ, חומרי הדברה, משחות גיזום וכו'. ציוד השקיה: התחברות למקור המים, מונה מים, 

 אלמנט קציבה, צנרת מוליכה וצנרת טפטוף.

 נפרד.כבילת העץ תימדד ב

 חודשים. 9המחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של 

 עלות חיבור המים תחול על הקבלן.

 עלות צריכת המים, עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית, ובתקופת האחריות שאחריה, תחול על הקבלן. 

 

 שתילים  11.3
 

 אספקת שתילים 11.3.1
 

יטריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרו במפרטים. בנוסף, השתילים יתאימו הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקר

לקריטריונים הבאים: זיהוי מדוייק, ללא עשביה חד/רב שנתית, מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב( ונקיים מפגעים )מחלות, 

 מזיקים, נמטודות, או אחרים(. גודל המיכל ע"פ הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה. 

למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם, במידת הצורך: הצמחים יושקו  עד

 לפי הנדרש באזור ובעונה.

  
 סימון מקום השתילים  11.3.2

 
 .סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע השתילה כמתואר לעיל

הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי על כל מקרה בו מסומנת שתילה ע"פ תוכניות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית נראים לעין 

ויימנע משתילה עד לאישור המפקח. כמו  כן  יודיע הקבלן  למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע השתילה 

 התאמת התוכניות לתנאי השטח.  עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי

 ייחפר בור, בגודל  -לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלים בדקר    

 שיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.    

   כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוכן כל בור בנפרד )למעט

 יותר מנפח בית  30% -הדברת עשבים( נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול ב
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 השורשים.

 שתילה בגוש אדמה או במצע )מתוך כלי, ולמעט עצים גדולים כמפורט להלן(                 

 הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים החורגים מן הגוש 

 מו במזמרה  חדה.לאחר מכן תבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו ייגז

 בזהירות. השתיל יונח בבור תוך הוספת קרקע בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן השקייה 

 לרווייה באופן  שצוואר השורש יהיה מעל פני הקרקע.

 מגבילי שורשים. 11.3.3

 ן מגביל שורשים מסוג ראסיבלוק, של חברת "גלרון" )טל:במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקי

(, או שווה ערך, מגביל עגול בגובה מטר כולל הטמנה בבור השתילה כחיץ היקפי סביב העץ הכול בהתאם להוראות 04-9841572

 היצרן.

 עבודות תחזוקה עד למסירה סופית של העבודה המושלמת לרשות המקומית 11.4

במפרט הכללי לעבודות בניה  במהדורתו    41.5ו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק כל עבודות האחזקה יבוצע

 האחרונה. 

עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות, כגון שתילה וזריעת מילואים, והן מתבצעות 

 במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.

ה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום שייקבע ע"י המפקח, בכתב תחום העבודה יהיה מקצה המסע

 (.AS  MADEאו ע"ג תוכנית עדות )

 .כלול במחירי היחידה לשתילה  ומערכת השקיה כולל תשלום עבור צריכת מים להשקיההתשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה 

תשלום שאחרי מסירת העבודה הכוללת לעירייה ושעבורה ישולם לפי תשלום האמור בסעיף זה אינו חל על תקופת התחזוקה ב

  חודשי, בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

 העתקת עצי דקל תמר בוגרים. 11.5
 

 הוצאת העץא.   
 שימוש במנוף יבוצע בכל מקום בו קימת דרך גישה נוחה למשאית. הקבלן ייקח בחשבון כי     
 יה להשתמש במנוף המשאית יהיה עליו לפרוק את העצים במקום   במקומות בהם לא ניתן יה   
 מקורב לבור השתילה ולשאתם בעזרת שופל או כל כלי אחר שיתאים לכך ויאושר ע"י המפקח.   
 מטר.  12גובה גזע הדקלים יהיה עד    
 מטר.     1.5 -מטר מהגזע לפחות.  עומק החפירה יהיה כ 1על הקבלן לחפור בהיקף העץ ובמרחק של    
 על הקבלן לדאוג לכך שהפגיעה בשורשי העץ תהיה מינמלית.   
 חשוב שהעצים יהיו מושקים בתקופה שלפני תהליך ההעתקה.   
 מטר ומעלה(  על הקבלן להשכיב את העצים בעזרת מנוף אשר יתמוך     7במידה והעצים גבוהים )    
 נפילתם.   
 מחפר ובתמיכת מנוף המשאית.השכבת העץ תבוצע באופן איטי עי כף ה   
 מטר ולקושרם 1.80לאחר השכבת העץ על הקרקע על הקבלן לדלל ולקצר את ענפיו לכדי     
 חודשים) מהלך קליטת העץ(, אחרי הנטיעה. 3 -בשני מוקדים לתקופה של כ   
 על הקבלן לרסס את צוואר הלולב בבנלט לפני שתילתו המחודשת.   
 ה ע"י משאית מנוף . יש לתמוך העץ ע"י קשירה בשני מקומותהעברת העץ תבוצע בשכיב   
 תחתון הקרוב לגוש השורשים. 1/3 -עליון ו   1/3   
 הנפת העץ תבוצע באופן איטי וזהיר.   
 יש להימנע מפגיעה בגזע העץ ככל האפשר.   
 נטיעת העץ תבוצע מייד לאחר הוצאתו מהקרקע.   

 
 שלבי הנטיעה  ב.

 "י מודד מוסמך.סימון מיקום העץ ע .א
 קבועה / זמנית. -הכנת מערכת השקיה בטפטוף  .ב
 ס"מ וסילוק חומר פסול. 180X  180 X 180חפירת בור נטיעה  .ג
גרם לעץ. הדשן יפוזר  400חודשים. בכמות של  6פיזור דשן מולטיקוט או ש"ע לתקופת התפרקות של  .ד

 בדפנות הבור.
 מנפחו. 1/3 -מילוי בור השתילה במים  ב  .ה
ס"מ אדמה, הנפת העץ תבוצע בעזרת רצועות  7בניצב לקרקע כך שצוואר השורש יכוסה ב  הנחת העץ .ו

 רחבות ובאופן איטי וזהיר. אין לפגוע בגזע העץ.
 חרסית. 10%-מילוי חוזר של הבור בחומר מאושר לשימוש נופי . החומר יהיה חולי בעל כ .ז
 ישור חוזר של העץ לאחר כשבוע במידה וסטה מהאנך. .ח

 

 רסיתיים ימולא חלל הבור במילוי חולי בלבד.באזורים ח 

 .ישור חוזר של העץ לאחר כשבועיים בגמר השקיות הנחתה 
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  ליטר  140ליטר לפחות ליום לעץ .  70כמויות המים הנדרשותX 3  .השקיות בשבוע 
 )הנחיה זו הינה המלצה בלבד. על הקבלן חלה החובה להשקיה בכמות הנדרשת תוך   

 כמות מי ההשקיה לתנאי מזג האויר ועונות השנה(.  התאמת              
 ההשקיה תהיה בטפטוף בלבד.              

  חודשים מיום המסירה. 24לקבלן אחריות קליטה מלאה לכל העצים לתקופה של 
 
 

המחיר החוזי כולל בתוכו את כל הציוד הנדרש, עבודה מושלמת על פי המפרט, אחריות קליטה והחלפה במידת הצורך  
 אמצעי האבטחה הנדרשים וכל הוצאות הישירות והעקיפות לביצוע מושלם של העבודה.

 
  : אדמת גן   11.6    

 
 אדמת הגן שיספק הקבלן תהיה ממקור מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.  

 בשטחים שיאושרו לכך ע"י המפקח !  אך ורקס"מ לפחות  30האדמה תפוזר בשכבה בת              
 

 גן טעונה אישור מוקדם ובכתב המפקח. -קה לאתר ופיזור אדמת כל הספ א. 
גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות  בדיקות  קרקע   לאדמת גן, לפני -האישור למקור אספקת אדמת ב.            

 הבאתה לאתר העבודה.  
 כמו כן תבוצענה בדיקת ממדגמים שיילקחו באתר מערמות שהובאו.     ג. 

 בדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום נטילת המדגם במדוייק.                         
 גן                 -מ"ק אדמת 400לכל מנה מתוכננת של  3מספר הדגימות הנדרש הינו  ד. 

 דגימות.     3-בדיקות במקור הקרקע לבדיקה אחת מערמות באתר( אך לא פחות מ  2                        
 אחרת.     ה.       הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה  מורשית             

 תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.  ו.

לא                       אם תהיה                    -פסילת מקור/ מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר  ז.
 תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא. 

, מליחות הקרקע, אנליזה מכאנית )התפלגות חרסית, סילט, NPKבבדיקות ייבדקו המרכיבים הבאים:  ח.

(, אחוז הגיר בקרקע וכן כל מרכיב אחר אשר  PPMחול( חומרי הזנה בקרקע )ניטרט ופוספט ביחידות 
 יידרש ע"י המפקח. 

 דמת גן שתהודק תוך כדי עבודה עקב פעולות כלים יש לעדור עידור עמוק.  א ט. 
 המדידה לפי מ"ק של האדמה, לפי עובי השכבה שנדרש מוכפל בשטח שכוסה בשכבה זו. י.

 

 

 עבודות תאורה  - 12פרק 

 
 תנאים כלליים ומיוחדים .00
 

 בירורים מוקדמים עם רשויות 0.1
ל, בזק, הוט, עין נטפים ועירית אילת את הפרטים ואופן הביצוע של העבודה על הקבלן לברר ולתאם בחברת החשמ

המבוצעת בהתחשב במערכות שלהם ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות הדרושות לשם כך, ולפעול בהתאם 
להנחיות הפיקוח מטעם רשויות אלה. על הקבלן להזמין בעוד מועד את הפיקוח מטעם הרשויות הנ"ל בכל עבודה 

 יה עליו לבצע בקרבת מערכות קיימות של רשויות אלה.שיה

   ניהול העבודה ע"י קבלן 0.2
עבודות התאורה יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי מעשי" לפחות ומנהל העבודה  בעל רישיון "חשמלאי 

 מוסמך" לפחות.

 ות.מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את הקבלן בהחלטות מנהליות וכספי           

 תכנית לאחר ביצוע 0.3
על ידי חברת  הקבלן יכין תוכניות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן

  סטים(. 3) החשמל ו/או בודק מוסמך. כן ימסור הקבלן ללא תשלום תוכניות של המתקן המבוצע למזמין

 בדיקת מתקן ע"י חברת החשמל ו/או בודק מוסמך 0.4
גמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, חומריו ובדיקת פעולת המכשירים, הפעלה ב

ניסיונית וכו' ע"י המזמין או לפי  הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה איתו בפרוק מכסים, חיבורים וכו' 
 ללא כל תוספות מחיר. –והחזרתם 

יקה של המזמין או בא כוחו, יתוקנו מייד וללא השהיות ע"י הקבלן ועל כל תקלה או תיקון, שיתעוררו בזמן הבד
חשבונו לשביעות רצונו של המזמין או בא כוחו.  במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, 

 יהיה רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן.

לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל ו/או הקבלן יכין תוכניות של המתקן המבוצע 
בודק, הקבלן ידאג לכך שבדיקת  המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק, בזק וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, 

והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות תתבצענה בכמה שלבים ועליו לשאת 
 ההוצאות. בכל

  ביצוע העבודה 0.5
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 להוראות המפרט הכללי הוראות החוקים, התקנות והתקנים.  ביצוע העבודה ייעשה בהתאם

 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד או כתב 

 הכמויות, יהיה כוחם של אלה האחרונים עדיף.
 

 דוגמאות וחומרים 0.6

ק למתכנן באמצעות המפקח דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן, במיוחד על הקבלן יהיה לספ

מגופי התאורה, תעלות הכבלים ופסי צבירה, אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמתכנן, 

ה מאושרים ע"י יוכל הקבלן לגשת לעבודות התקנה. על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעול

המתכנן לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף על ידי הקבלן ועל חשבונו אם יידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה 

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים, כפי שמוגדר במפרט, בתקנים או בדרישות 

 במפרט המיוחד.
 

 תוצרת ודגמים 0.7
יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת  -להלן לרבות גופי תאורה, ציוד ללוחות חשמל, אביזרי גמר וכו' כל ציוד המפורט 

בתנאי שאושר מראש ע"י המתכנן. על  -בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. זכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שווה ערך 
: חשמליות, מכאניות, פיזיות בעל תו מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך ייחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות

תקן או תו השגחה של מכון התקנים,  מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין. הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד 
 המוצע ע"י  הקבלן תישמר למתכנן.  קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.

 ביקורת העבודה 0.8
הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים לצורך  בדיקת העבודה.  הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון,שינוי והריסת עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן 
 יהיה חייב לבצע על חשבונו את הוראת המפקח, תוך תקופה שתקבע על ידי המפקח.

 
 התאמה לתקנים ולתקנות    0.9

חוק החשמל תקנות בדבר כללים לביצוע     -התאמה לתקנים ולתקנות העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי          
 אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל.

ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לתכניות, למפרטים ולכתב הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב 
מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל,  -במפרט  הכמויות. כל דבר הכתוב

להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל, הקבלן יפרק, יתקין ויחליף  על חשבונו כל אביזר, או חלק, 
 שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. 

 
 תשתיות .1
 

 רים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות מחירי הקבלן כוללים את כל האביז 1.1
למפרט הכללי הכללי העדכני  - 1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד, 

 ולכל דרישות חברת חשמל וחברת "בזק" לגבי  מתקנים מסוג זה. 08ביותר פרק 

 פני מדידה מיוחדים בהמשך.לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק או
 

סעיף שמוזכר בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או שווה ערך טכני וכלכלי שיאושר ע"י המתכנן,  1.2
 למעט גופי תאורה.

 
 כל החומרים חייבים להיות תקינים ולשאת תו תקן מוטבע וברור. 1.3

 
 העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים: 1.4

 פקה וביצוע כל התשתיות התת קרקעיות והכנות הנדרשות למערכת  התאורה המתוכננת.אס
 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת   צינורות לכבלי התאורה, 

 כמסומן בתוכניות.

 הנחת צנרת לתאורת חוץ ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה והשחלת כבלים
 בצינורות.

 של תאי מעבר לכבלים והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.אספקה וביצוע 

 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה כמפורט בתוכניות.

 אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה כמפורט בתוכניות, כולל זרועות, 

 ותקנתם על יסודות בטון.  

 זרים, פנסי אספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות בעמודי תאורה של מגשי אבי
 תאורה כולל כל האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.

 אספקה, התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.
 התחברות למרכזיה / לעמוד תאורה קיים, כולל החדרת הכבל דרך היסוד חיבור למגש 

 והחזרת המצב לקדמותו.

 התאם לדרישות.הטבעת מיספור על עמודים חדשים  ו/או קיימים ב
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 ביצוע בדיקה למתקן ע"י בודק מוסמך ומסירת המתקן למזמין.
 
 

  תיאום עם גורמים אחרים: .2
על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמו ועם 

ין ו/או עפ"י הוראת המפקח. בין הגורמים אשר כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל ד
 הקבלן יידרש לעבוד אתם בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים, יהיו:  

עיריית אילת, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק" חברת הטלוויזיה בכבלים, חב' מקורות, תאגיד המים 
תיאום בהתאם לסעיף זה. לפני תחילת העבודה והביוב "עין נטפים", משטרת ישראל וכיו"ב. לא ישולם בנפרד עבור ה

 על הקבלן להשיג את ההיתרים הדרושים מהגורמים השונים.

 :אישור שלבי העבודה .3
כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח לפני 

א יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של שיכוסה. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא ל
 הקבלן, בהתאם לחוזה, לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי והמושלם ו/או לכל חלק ממנה.

 סימון .4
על הקבלן יהיה לסמן באמצעות מודד מוסמך מטעמו את מיקום העמודים באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין 

ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם  -לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות את המפקח והמהנדס 
 עד לקביעת המיקום הסופי של העמודים או של הארונות. -לפי דרישות המפקח  -לצורך 

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם. –רק אחרי קבלת אישור בכתב לסימון        

 מתקנים תת קרקעיים .5
 

על קבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר להם מתקנים תת קרקעיים באתר, כגון חב' "בזק", טל"כ, חברת 
חשמל, מקורות, תאגיד עין נטפים ומערכות של הרשות המקומית. חובת הקבלן לקבל אישור חפירה מהרשויות לפני תחילת 

דה בקרבתם ייעשו בתיאום מלא ובכפיפות  מלאה לדרישות ביצוע העבודה. גילוי המתקנים התת קרקעיים  ו/או העבו
הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. מודגש שבשטח האתר, קיימים קווי ביוב,ניקוז 

 מים, חשמל ותקשורת וכיו"ב. כל נזק שיגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 גורם שלישיעבודה ע"י  .6
כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת והפעלת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת החשמל, חברת בזק, תאגיד עין 
נטפים, משטרת ישראל וכיו"ב, לבדיקת חלקים של עבודת הקבלן, תהיינה על חשבון הקבלן. הוצאות אלה תחשבנה 

 א ישולם עבורן בנפרד.ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ול

 אישור ציוד ונתונים טכניים.    7
 על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח לציוד אשר בדעתו להרכיב במסגרת העבודה. 

כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק 
 צרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה.מפרטים טכניים של י

 ימים מיום חתימת החוזה.  10הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תוך 

ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב 
לן תחול אחריות לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם מהמפקח. אין אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקב

למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא דוגמאות 
 מהציוד למשרד המפקח באתר, לקבלת האישור.

 אחריות .8
 כרז/חוזה, אזי תהיה אחריות על     חומרים  ועבודה לפי:אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למ     
 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. 5 -לכבלי חשמל      
 חודש מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה. 12  -לנורות )נל"ג, מטל"ה(      

 חודשים מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה.  LED - 36לנורות      
 שנים מתאריך אישור הפעלתם.  5-ם ומצתים למשנקים, קבלי     
 שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. 5 -לעמודי תאורה וזרועות      
שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין בתקופת האחריות לא יראה כל סימן לכלוך  מכל סוג שהוא בתוך  5 -לפנסי תאורה      

 לודה בפנס בשלמותו.הפנס וכל סימן לח
 בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו      
שעות בימי  48הכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  -אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה      

 חול מיום מתן ההודעה.
 

 י תאורה בקרבת קווי חשמל עילייםמיקום עמוד.    9
 מ' מכבל חשמל מתח נמוך עילי. 2.5 -מ' מכבל חשמל מתח גבוה עילי ו  5אין למקם עמודי תאורה במרחק קטן מאשר 

   צינורות ושוחות.    10
 

 צינורות 10.1
 מ"מ. 4.2קשיח בעלי עובי דופן     pvc-בחציות כבישים עבור תאורה יהיו מ 4צינורות בקוטר "
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 מ"מ למתקן תאורה יהיו מסוג "קוברה" דו שכבתי. 110 -ו 75ינורות בקוטר צ

 להצטלבויות. -מ"מ  3.96מ"מ יהיו עובי דופן  114צינורות פלדה מגולוונות בקוטר 

 מ"מ. 32 -מ"מ ו 29צינורות  מריכף בקוטר 

הצינורות  יאטמו באמצעות  מ"מ, כל קצוות 8בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של 
 פקקים או  פוליאורטן .                          

 לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

 הנחת צינורות 10.2
הנחת צינורות תעשה בתוך תעלה שהוכנה מראש.הקבלן אחראי לסילוק הפסולת המיותרת במשך כל עת הנחת הצנרת 

ס"מ לפחות. הצינורות יהיו משוקעים בשכבת חול  10צינור בתעלה תעשה על מצע חול נקי בעובי בתוך התעלה. הנחת ה
 ולאחר הנחתם יכוסו בחול בעובי כנ"ל ויונח סרט סימון בהתאם לפרט.

  חיבורי צינורות 10.3

ומי אשר ( תת קרקעיים יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת  טבעת ג  pvcקטעי צינורות פלסטיים )
 תורכב בתוך החריץ של השקע.  

 יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות .

  כניסות לתאים: 10.4
כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה. קצוות הצינורות יסתיימו עם השטח 

 טות העלולות לפגוע בכבלים.הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה מבלי

 :  חוטי משיכה 10.5
מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר 

 עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור.

 :בדיקה וכיסוי 10.6
צינורות ולוודא שהם נקיים מפסולת ומגופים זרים. רק לאחר בדיקת חופש לפני כיסוי התעלה יש לבדוק את כל ה

המעבר של חוט המשיכה יסגרו קצות הצינורות היטב לצורך מניעת חדירה של רטיבות, פסולת וגופים זרים לתוך קווי 
 הצינורות.

 :סימון ומיפוי 10.7
ם הצינורות במספר נקודות, כדי להכין מיפוי לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פני

 . as madeמדויק של קווי הצינורות, לצורך הכנת תכניות "לאחר ביצוע" 

 :שוחות מעבר כבלים לתאורה 10.8
ס"מ או  60שוחות מעבר לכבלים יותקנו במקומות הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. השוחות ייבנו מחוליות בטון בקוטר 

 ן בתכנית ובעומק הדרוש.ס"מ כפי שיסומ 80

ס"מ, כולל ברזל זיון  20ס"מ ובעובי  200*200במידות  20-מסביב לשוחות שנמצאות בקרקע טבעית יש לצקת משטח בטון ב
 ס"מ אחרי הידוק. 20ק"ג מ"ק לפחות, וכן לבצע יישור  השטח ומילוי שכבת מצע סוג א' בעובי  60בשיעור 

. המכסה 489טון לפי ת"י  40מדגם כבישי כבד. המכסה יעמוד בעומס של אם לא צויין אחרת, מכסה השוחה יהיה 
והמסגרת יהיו רבועים ועשויים יצקת מתותצרת וולקן או שווה ערך מאושר. במכסה יהיה מוטבע כיתוב רלוונטי וסמל 

 הרשות המקומית.

 .ס"מ למטרת ניקוז 10ס"מ וימלאו בחצץ בשכבה של  10השוחות יוצבו על מצע חצץ בגובה 

 המכסה יהיה רבוע עשוי יצקת עם הטבעה של השם והלוגו של עירית אילת והכיתוב "תאורה"

 : הארקות  10.9
 ההארקות במתקן לתאורת חוץ תכלולנה:

 ממ"ר אשר יונח בחפירה. 35מוליך נחושת גלוי ושזור בחתך 

ממ"ר לבורג הארקה במגש  4נעל הכבל תחוזק לפס השוואה. מפס השוואה בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 
 האביזרים.

ממ"ר.  35התקנה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט בתוכניות אשר אליה יחובר מוליך נחושת חשוף 
מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן  1.5יחידות של  2מטר ) 3מ"מ ובאורך  19האלקטרודה תהיה מפלדה מצופה נחושת בקוטר 

 .489טון לפי ת"י  12.5  -ה השוחה לס"מ ומכס 60בשוחה בקוטר 

 הצטלבות בין מערכות     10.10
 

 בהצטלבות צנרת חשמל עם צנרת תשתית אחרת ו/או בהתקרבות לתשתיות אחרות יש          
 לשמור על מרחקים בין תשתיות שונות בהתאם לחוק. בהעדר הוראות אחרות יישמרו          
 הכללים הבאים:         
 בהצטלבות של כבלי / צנרת חשמל עם תשתיות אחרות יותקנו קווי החשמל מתחת למערכת  -         
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 האחרת .           
 ס"מ 50בהצטלבות בין קווי חשמל לבין צנרת מים או ביוב או ניקוז יישמר מרווח של  -         

 לפחות בין הקווים .           
 ת / כבלים של תקשורת ו/או התקרבות ביניהם , יישמר בהצטלבות בין קווי חשמל לבין צנר -         

 ס"מ לפחות בין הקווים . 30מרווח של            
 אם יידרש על ידי מנהל הפרויקט ו/או הרשות / חברה לה שייכת התשתית אותה יש לחצות -         

 יהם והדבר לא לשמור על מרחק אחר או אופן חציה אחר , יש לנהוג כנדרש לפי הוראות           
 יהווה עילה לתוספת כספית .            
 בהצטלבות בין קווי בזק לבין קווי מתח גבוה תת קרקעיים של חח"י יש לבצע הגנה על קווי  -         

 בזק בהתאם לפרט הנמצא בתכניות.           
 

 חרת , הקבלן אם תידרש העמקת חפירה / צנרת עקב מעבר מתחת לצנרת של תשתית א -         
 יבצע את העבודה לפי תכנית פרט מתאמה לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט לעומק            
 החפירה.            
 מטר אורך התעלה ולא יהווה 1ס"מ לכל  20 -שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית            
 עילה לתוספת כספית .           

 ) ראה פרט המגש(ת חוץ  מגש אביזרים לתאור .11

 .M.G ) עם ניתוק אפס )עם מעצורים או בקופסה מפלסטיק  kA 10אמפר  10מא"ז לאבטחה יהיה חד פאזי דו קוטבי  11.1

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה )מתאמים לחתך הכבלים( כולל "כובע" כיסוי.  sogexiמהדקי  11.2

 ממ"ר, לבורג     4ראשי שבעמוד ע"י מבודד מפליז שיחובר לפס הארקה  3/8בורג הארקה "  11.3

 הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.            

מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד   מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס  11.4
 ותפקיד המוליך.

 " ומוליך הארקה(. 0וליך יציאה מהנטל, מוליך "ממ"ר לכל פנס )מ X 3 2.5כבל  11.5

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 11.6

 שלוט לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 11.7

 אביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס.    11.8
 

 : חפירות ותעלות.    12
 (. 08במפרט הכללי לעבודות חשמל ) 0801כללי בסעיף כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט ה

 החפירות להנחת כבלים וצינורות תת קרקעיים יבוצעו בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם  למרחבי  העבודה הדרושים.

 לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר ייפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י הקבלן

 אימים, ובמידת הצורך בעבודה ידנית.באמצעות כלים ומכשירים מת

עומק התעלה לא יפחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר או מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה 
 שהיא על הקבלן לקבל אישור בכתב של והמפקח.

 שורשים במידת הצורך. לפני ביצוע החפירה על הקבלן  לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך

ס"מ למטר  10ס"מ למטר בכבלים ועל  20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על 
 בצינורות.

ס"מ, אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום  60רוחב התעלה בתחתיתה יהיה 
 ה כתוצאה מפתיחת כבישים.העבודה את הפסולת המתהוו

ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה  10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי 
 ס"מ. 10לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים בנפרד( בעובי של 

 מ"מ, בכמות כמצוין בתוכניות. 4.2ס"מ עובי דופן  110קשיח   pvcבמקרה של מעבר כביש יותקן הכבל בתוך צינור 

 :ביצוע החפירה .13
 

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

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

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

 
  לויאישור חפירה ומי .14
 

 עומק החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח. 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 הקבלן לא יתחיל בעבודות הכיסוי לפני קבלת אישור המפקח בכתב.
 בגמר כיסוי התעלות  יש לסלק את כל שאריות העפר מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של המפקח.

 
 ת תת קרקעיותשלבי ביצוע תשתיו .15
 

 התקנת מערכת חשמל תת קרקעית תבוצע בהתאם בסדר הבא:

 השגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר. (1
 סימון תוואי החפירה. (2
 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה. (3
 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות. (4
 שחלת חוטי משיכה.הנחת הצנרת וה (5
 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה. (6
 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני, כולל עטיפת חול. (7
 השחלת כבלים. (8
 אישור המפקח לביצוע. (9

 
 גופי תאורה .  16
 

בדיקת מנה , דהיינו לכל   וזאת על פי 20גופי תאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי או בעלי אישור התאמה לדרישות ת"י         
 משלוח של גופי תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על ידי מכון התקנים הישראלי.

בהספקים   LEDגופי התאורה יועדו להרכבת נורות נתרן בלחץ גבוה )נל"ג( , נורות כספית עם האלידים )מטל"ה(,  נורות        
מכוונים לעקומות  הפוטומטריות התואמות דרישות התכנון. הנדרשים בהתאם לתכנון . גופי תאורה שיותקנו יהיו 

 הקבלן ימסור למפקח כתב אחריות היצרן/ספק על כך.        
 גופי תאורה יותקנו על עמודי תאורה / זרועות  בזוויות מקו האופקי בהתאם לתכנון.         

,בישראל. התא האופטי UVות קרינת השמש וקרינת מבנה גופי התאורה יהיה מחומר עמיד כנגד כל תנאי האקלים, לרב        
 ורפלקטור יהיו אטומים במיוחד בפני אבק ורטיבות בדרגת

 לפחות.  IP 54מיגון של         
 ציוד ההפעלה יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה )שליפה(          
 בקלות.        

            
 יזרים בגוף הפנסנורות, מצתים ואב .17
 

 ( שקופות ותאפשרנה הפעלה בכל תצורת התקנהtubularבפנסים תהיינה גליליות ) נורות

 אורגינל.  ”osram“)אופקית או אנכית( ללא פגיעה בתפוקתן ובביצועיהן מתוצרת 

 יהיו מטיפוס עצמאי, בחיבור טורי לנורה, מתאימים להצתה ישירה של נורה משופרת  מצתים

 ן( מהדגמים החדשים מתוצרת מאושרת ע"י המתכנן ו/או נדרשת במפרט..)עם גז קסנו

 . 61347ויתאימו לדרישות התקן הישראלי  KV 5 - 4המצתים יספקו מתח הצתה 

לאומיים מקבילים  -יותקנו בכל גוף תאורה לפי חוק החשמל. הקבלים יתאימו לדרישות ת"י או לדרישות תקנים בין  קבלים
 מוכרים. 

 ואט יתקבלו כיחידה אחת ויהיו כמפורט להלן: 400ם לנורות נל"ג עד ערכי הקבלי

 מיקרו פרד 25ואט יהיה ערך הקבל  150לנורות 
 מיקרו פרד 35ואט יהיה ערך הקבל  250לנורות 
 מיקרו פרד 50ואט יהיה ערך הקבל  400לנורות 

 

 שעות לפחות. 60,000הקבלים יתאימו לקיים בעבודה של 

 ייצרן הפנס הניתן לפירוק והרכבה בקלות מהפנס ללא צורך בכלי עבודה,  מקורי של  מגש ציוד

 עם כבל גמיש  שבו תקע ובית תקע, לשם החיבור בין מגש הציוד לבין המהדקים שבפנס ובין     

 מגש הציוד לבין מהדקי  הכניסה של  הכבל המגיע ממגש האביזרים שבעמוד.

    485שילוט מושלם, ובהתאם  לדרישות תקן ישראלי כל פרטי החיווט בין הציוד שבפנס יהיו עם 

כל העלויות הכרוכות בבדיקות ואישורי נכון התקנים ובתהליכי ההסמכה והאישור האחרים תחולנה על הקבלן ותיכללנה     
 במחיר גופי התאורה.

 

 גופי תאורה שווי איכות    .18
 

 גופי תאורה שווי איכות למוגדר הקבלן רשאי להציע לאישור המזמין באמצעות מנהל הפרויקט 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 במסמכי ההסכם )כגון כתב הכמויות, התכניות וכו'(.

 אם הקבלן מעוניין להגיש הצעה עם גופי תאורה שווי איכות לגופי התאורה הנדרשים במסמכי 

 ההסכם  עליו להכין ולהגיש דוגמה של גוף מוצע, על כל אביזריו, לרבות מפרט טכני, נתוני 

 יות  וחישובים פוטומטריים מלאים ומפורטים בהתאם לתכנון מערכת תאורה עקומות פוטומטר

 המקורי )לרבות כמות עמודי התאורה וגופי התאורה, מיקומי עמודים,  גובה עמודים, אורך 

 הזרועות, זווית הזרועות, הספק גופי התאורה, סוג הנורות וכו'(.

  כבלים .19
 

 בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים    XLPEי  הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסט        
   108, 547יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. ויתאימו לת"י         
 בעדכונם האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם               
 רכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות: לתוך העמודים או לתוך מ        
 יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן         
 עותקים של תכניות סופיות "לאחר ביצוע" של הנחת כבלים וצינורות עם  3ימציא למפקח         
 חקים ועומק ההתקנה.סימון מדויק של המר        

 
 יסודות לעמודים .20
 

ק"ג צמנט למ"ק  30) 30 -מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב  02יציקת בטון תבוצע לפי פרק  20.1
מ"מ מציר היסוד. מקום מעברי ההספקה ) במשטח המאוזן  5לפחות(. סך הכול הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על 

 מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 -סטה יותר מ של היסוד( לא י

ברגים  4, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני הכנסתם לתוך הבטון.  209.6,  812הברגים לפי ת"י  20.2
 מיקרון לפחות . 60מ"מ, ינוקו מכל שומן ויגלוונו באבץ חם  30*  5יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל 

מ"מ ובאורך שיגיע עד לתא האביזרים ויחובר לבורג  4*50הבטון פס פלדה מגולוון במידות בהארקת יסוד יצא מיסוד   20.3
 הארקה של העמוד. פס המוצא של הארקת היסוד ירותך לכלוטב ברגי היסוד.

 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי ( יוכנסו לתוך יציקת הבטון. 20.4

 המדרכה או שוליים או קו אבן השפה   מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של  20.5

 ס"מ  13-הקיים או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יבלטו הברגים מהיסוד לא פחות מ         

 ס"מ מעל הריצוף )ראה פרט(. 3מהמפלס העליון של היסוד, שבעצמו יבלוט          

 ת היסוד של עמוד התאורה, ע"י לאחר התקנת העמוד יוגנו ברגי היסוד  הבולטים מעל פלט          

 אביזר דקורטיבי          

 ס"מ ממפלס הסופי של הקרקע. המרווח שבין  15 -ס"מ ל 5בשטחי גינון היסוד יבלוט בין          

 פלטת היסוד          

 לבסיס הבטון ייאטם בבטון רזה למניעת חדירת מים.         

 סביב ליסוד ויהודק היטב בעזרת כלים לקבלת אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מ 20.5

 צפיפות הנדרשת.        

 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד. 20.6

 
  עמודים וזרועות .21
 

 ובהתאם  812העמודים והזרועות יתוכננו, ייצרו ויבדקו על פי התקנים הישראלים ת"י  21.1
 כון התקנים.למפרטי האספקה של מ        

 
 העמודים שיסופקו ויותקנו יהיו כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.  21.2

 
 העמודים מברזל וחלקיהם שגלוונו יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם כאשר  21.3
 מיקרון. אין לבצע ריתוכים לאחר הגלוון. 80עובי הגלוון         

 
 ולחזק את הזרוע אשר תישא את הפנסים. בעמוד יהיו אמצעים כדי לקלוט 21.4
 לאחר קבלת צו התחלת עבודה, הקבלן יגיש למפקח תוכניות מפורטות וחישובים סטטיים         
 של הזרועות כולל פרטי הריתוך והחיבור שלהם לעמוד.        
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 ות אוכל עמוד יישא שלט ובו מספר העמוד/ מספר מעגל/ מספר מרכזיית הזנה כמפורט בתכני 21.5
 בהתאם לדרישת המזמין.  סימון כלול במחיר העמודים.          

 
 ביצוע מספור על עמודי תאורה קיימים )שינוי מספור( עקב שינויים במערכות תאורה קיימות         
 ישולם בהתאם לכתב כמויות .        
 יחו אטימה הזרועות תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להם מתאמים אשר יבט 21.6
 מוחלטת בפני כניסת מי גשם , חרקים ולכלוך בחיבורים שבין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס.        

בהתאם לתכנון וכתב  -)לפי בחירת אדריכל נוף(  RALעמודי תאורה וזרועות יהיו צבועים בתנור בהתאם לתקן בגוון  21.7
 הכמויות.

 
 מרכזיית תאורה.   22
 

, או הינו 1419תתוכנן ותיוצר כמתואר בתכנית על ידי יצרן בעל אישור הסמכה לייצור ולסימון על פי תו תקן  המרכזייה        

מאושרת  ISO  9001:  2000ללוחות חשמל, הפועל על פי מערכת איכות   22מוסמך ובעל אישור על עמידה בדרישות ת"ת 
 עדכנית.

 ן החשמל לתכניות היצרן.אין לייצר מרכזיית תאורה ללא אישור מתכנ        

 )צרכן( תהיה בנויה מארון פוליאסטר משוריין.  A 80 X 3מרכזייה מיועדת לחיבור חשמל של עד         
 הארון יעמוד בתקנים הבאים:       

 למתח נמוך DIN 43629תקן  -        

 לעמידה בתנאי הסביבה VDE 0660תקן  -        

  VDE 0304או  UL - 94תקן כבה מאליו על פי  -        

, מתאימה להתקנה בחוץ ועמידה בתנאי חוץ  IP - 55המרכזייה תהיה בגודל מתאים לתכולת כל הציוד המאושר , מוגנת         

 עם מכסים קפיציים לסגירת החלונות בקופסאות. CIקשים. הציוד בארון יותקן בקופסאות 
 

 עבודות פירוק והעתקה   .23
 רוק במערכת תאורה תבוצענה רק לאחר ניתוק קווי תאורה המיועדים לפירוק כל עבודות פי       
 ממקורות ההזנה בתאום מלא עם קבלן אחזקה של עיריית אילת. כל הציוד המפורק יועבר        
 למזמין ו/או למקום מאושר אחר לפי הנחיות מנהל הפרויקט.       
 יג עיריית אילת לסיור בדיקת כמות , מצב עמודים לפני התחלת עבודות פירוק יזמין הקבלן נצ       
 וגופי התאורה וכדו' וירשם פרוטוקול בנושא כולל הנחיות מיוחדות של המזמין בנושא.       
 העתקת עמודי תאורה / שלטי רחוב מוארים / שלטי פרסום מוארים תבוצענה בהתאם תכנית       
 ו/או  בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.       

 
  אופני מדידה מיוחדים. 24
 

 כללי  -אופני מדידה ותשלום    24.0

 מדידות מתקני החשמל והתשתיות תבוצע  על חשבון הקבלן.

 מחירי עבודות החשמל כוללות את כל עבודות העזר ללא תשלום נפרד כל זאת על פי המצוין  
 בתכניות או המשתמע מהן , כולל דרישות הפיקוח.

ת בדיקת חברת החשמל ובזק ולשאת  כאמור בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל הקבלן אחראי להזמין א
 תשלום עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתקן בשלמותו.

 פריטים לתשלום 24.1
 התשלום  לכל פריט ופריט בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה לכל האמור להלן:       

חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג   קרקע באמצעות כלים : המחיר כולל חפירה ו/או חפירת תעלות .1
 20מכנים ופנאומטיים ובמידת הצורך בעבודות ידיים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה והידוק בשכבות של 

, או לפי דרישות המפקח, החזרת   AASHTO  MODלפי  95%ס"מ עד לקבלת צפיפות מקסימלית לשיעור הדוק של 
השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחה של סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט 

 במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין. המדידה לפי מטר אורך, מדוד לאורך ציר התעלה.
 

ר/חיתוך ושבירת כביש אספלט : פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסופתיחת כביש קיים .2
או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכאניים ופנאומטיים, חפירה לעומק הדרוש, מילוי, החפירה, הידוק וכיסוי 

 -בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו
 י מטר  אורך.הכול לפי המפורט במפרט הטכני. המדידה לפ

 
 : המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות   פתיחת מדרכה/שביל .3        

ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש,  מילוי התעלה, הידוק וכיסוי, הנחת סרט פלסטי, 
 פרט הטכני. המדידה לפי מטר אורך.הכול כמפורט במ -תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו 
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 : המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל  צינורות מגן מובילים לכבלים .4        

מ"מ    8כל  האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות , כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה  בקוטר 
 ורך מדוד לאורך ציר הצינורות.לפי המפרט הטכני. המדידה לפי מטר א

 אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,  צינור פי.וי.סי.:. 5        
 אטמים, פקקים  ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון. הצינור עשוי חומר פי.וי.סי. 

 .858מ"מ לפי ת"י   4.2"  ועובי דופן 4בקוטר "
 
 קה והנחת צינור, סוג החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות.: אספצינורות.  6
 
 : המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה ומילוי חוזר והצבת תא ביקורת למעבר הכביש כולל:שוחות מעבר.  7

 . 489מכסה מבטון )מסגרת פלדה( לפי ת"י 
 658חוליות לשוחת מעבר עשויות צינור בטון טרומי לפי ת"י 

 תקרה לתא מעבר
 כנת כניסה צנרת לתאיםה
 

 העבודה כוללת חפירה, התקנת התא מילוי אדמה והידוק, שכבת חצץ בתחתית התא הכול לפי תכניות.

 : מחיר היסוד לעמוד תאורה כולל יציקת בטון ואשפרתו , חפירה / חציבה יסודות לעמודים .1
 , יציקת בטון            בור בכל סוגי הקרקע, חיתוך אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות     
 , אספקה  והכנסת בורגי יסוד מתאימים, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים 30  -ב     
 לכבלים, מילוי, הידוק וסילוק  עודפי החומרים בגמר העבודה, כמפורט במפרט הטכני.      
 ת.  הביצוע לפי תכנית   משתנות לפי סוג העמוד וגובהו כמפורט בכתבי הכמויו -מידות היסוד      
 הפרטים הסטנדרטיים.     

 
 : המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור,    כבלים תת קרקעיים.  9     

 שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי           
 כבל יימדד נטו בין מרכז העמודים . המדידה לפי מטר אורך.הנחיות המפרט הטכני. אורך ה          

 .  XLPEכבל תת קרקעי: כבל תרמופלסטי להתקנה תת קרקעית מסוג       
 : אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי  בחתך כמפורט בכתב כבל נחושת שזור .10
 הכמויות. המדידה לפי מ"א.     
 ר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור, ציוד : המחי (אספקת גופי תאורה )פנסים  .11

 המדידה לפי יחידה.   -הדלקה, הנורות לגופי תאורה       
 

 אביזרים לפנס ללא ציוד הפעלה: המחיר כולל בסיס )לפי דרישת   אספקה והתקנת מגש .12
לפי פרט.  –אוטומטי כתב הכמויות(, מהדקים, פס השוואת פוטנציאלים בעמוד, חומרי עזר וחיווט, מ"ז חצי      

 המדידה לפי 
 יחידה.     

 
 : אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה עבור נורה אחת.מגש לנורה אחת .13
 המדידה לפי יחידה.    
 : אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה עבור שתי נורות. המדידה לפי  יחידה.מגש לשתים או לשלוש  נורות.14
 

      X 5פחי חיזוק מגולוונים בגודל  8יסוד כולל חיבור ביניהם ע"י  : מחיר בורגיבורגי יסוד.15
 מ"מ מרותך לכלוב. 4*50מ"מ ופס מגולוון  30     
 המחיר בורגי יסוד כלול במחיר יסוד הבטון ולא ישולם עבורם בנפרד.    

 : המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה עמודים וזרועות מפלדה.16
 לאתר העבודה  וכן כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה.     
 

 א.   עמודים לפי כתב הכמויות )לפי יחידות(
 ב.    זרועות יחידות, כפולות ומשולשות )לפי יחידות בהתאם לסוג הזרוע( 

 לדלת תא אביזרים )לא נמדד בנפרד(. PVCכבל מצופה      ג.
   
 התכנון , בורגי חיזוק, אביזרים, ייצור, צביעה, גלוון, מחיר הזרועות כולל :       
בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי     סוג )יחידה, כפולה או         

 (.   Eוהבליטה    Hמשולשת( ובציון המימדים ) הגובה 
 

שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן   ועלחשבונו בהתאם כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון      
 להוראות המפקח, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים הנ"ל.

 
 הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים      24.2       
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 רוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה   הנחוצים לצורך בחינת העבודות , המפקח רשאי לד       
 של העבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע        
 את הוראת המפקח תוך תקופה שתקבע על ידי המפקח.       

 
 עבודות רג'י  -  13פרק 

 
 , תהיה לפי שעות עבודה )ש"ע( בלבד.של כתבי הכמויות )עבודות רג'י( 13מדידת  כל הסעיפים בפרק    13.1

 
לצורך תשלום ייחשבו רק שעות עבודה שהושקעו בפועל בעבודה, על פי אישור המפקח,בזמן אמת, ביומני העבודה.  לא יאושרו     13.2

 לתשלום שעות עבודה, שהקבלן יגיש בדיעבד אם לא אושרו בזמן אמת ביומני העבודה.
 

 הושקעו בעבודה בפועל, כגון זמני נסיעה, המתנה, וכו'.לא ימדדו פרקי זמן שלא    13.3
 

 של כתבי הכמויות, כוללים את ההוצאות הבאות: 13המחיר הנקוב לסעיפים השונים בפרק    13.4

 א.   הוצאות הנהלת העבודה ע"י מנהל העבודה )ש"ע של מנהל עבודה לא ישולמו בנפרד(. 

 סוג כל שהוא.ב.    הוצאות הכרוכות בשימוש בכלי עבודה מ 

 ג.     הוצאות כלליות ותקורה. 

 ד.    בטלות שלא באחריות המזמין. 

 ה.    הוצאות מימון.  

 ו.    רווח הקבלן. 
 

 לעיל, יכלול המחיר הנקוב בסעיפי רג'י של עובדים לסוגיהם, את ההוצאות הבאות: 13.4בנוסף לאמור בסעיף    13.5
 אש"ל( וכו'א.    הוצאות הסעה, איכסון, כלכלה ) 
 ב.    זמני נסיעה הלוך וחזור אל אתר העבודה וממנו. 
 ג.     הוצאות נסיעה לנ"ל. 
 ד.    כל הוצאות השכר, הוצאות הנילוות לשכר, הוצאות עבור תנאים סוציאליים וכו'. 

 
מינהם )להלן "ציוד"(, את ההוצאות לעיל, יכלול המחיר הנקוב בסעיפי רג'י של כלי רכב וציוד מכני ל 13.4בנוסף לאמור בסעיף    13.6

 הבאות:
 

 לעיל. 13.5א.    שכר המפעיל)ים(, הכולל גם את כל ההוצאות האמורות בסעיף  
 ב.    הובלת והציוד אל אתר העבודה וממנו, לכל מרחק שיידרש לשם כך, ללא תלות במשך  

 העסקתם באתר.                 
 לתפעול הציוד, כגון דלק, שמנים, תחזוקה, חלקי חילוף ג.     כל ההוצאות המשתנות, הנלוות  

 ותיקונים, ככל שיידרש להפעלתו, לרבות בלאי לציוד על כל חלקיו ומרכיביו.                 
 ד.    כל ההוצאות הקבועות הנלוות לתפעול הציוד, כגון הוצאות רישוי, ביטוחים למיניהם וכו'. 
 חלופי למקרה שהציוד שהובא לאתר אינו מתאים, או התקלקל. ה.   כל ההוצאות הנ"ל עבור ציוד 

 ו.     כל ההוצאות הכרוכות בהשבתת הציוד, מסיבות שאינן באחריות המזמין.          
 בטלות של ציוד ועובדים   13.7

 א.    מודגש בזאת, שלא ישולם עבור שעות בטלה של ציוד ועובדים למיניהם, אלא אם המפקח אישר  
 זאת בזמן אמת ובכתב ביומן העבודה.                  

 ב.    בנסיבות האמורות בסעיף א' לעיל, יושלמו אך ורק שעות בטלה של העובדים והציוד שהמפקח  
 אישר ביומן העבודה, ולמשכי הזמן שהמפקח אישר.                  

 אחד)להלן "היום הראשון"(, או חלק ג.     האמור בסעיפים א' וב' לעיל, יחול אך ורק על יום עבודה  
 ממנו.                  

 ד.     אם לדעת הקבלן הנסיבות שמצדיקות בטלה של ציוד או עובדים, עלולות להימשך יותר מיום 
 אחד, עליו להודיע זאת למפקח ביום הראשון, תחילה בעל פה ואחר כך בכתב, כדי לאפשר                   
 למפקח להורות לקבלן על הוצאת הציוד או העובדים הרלבנטיים מהאתר בו ביום.                  

 ה.    אם וכאשר הורה המפקח לקבלן להוציא מהאתר את הציוד או העובדים המובטלים, לא ישולם  
 עבור בטלתם, מתום יום העבודה שבו ניתנה ההוראה כאמור.                  

 ציא מהאתר ציוד כל שהוא, בנסיבות האמורות בסעיף ה' לעיל, והקבלן ו.     הורה המפקח לקבלן להו 
 נדרש להחזירו לאתר בהמשך העבודה, כדי להמשיך בביצוע אותה עבודה שבה עסק הציוד בעת                  
 ו שנכנס  לבטלה בטרם הוצאתו מהאתר, ישולם לקבלן עבור הובלת הציוד מהאתר ועבור החזרת                  
 לאתר.                  
 

 עבודות מים   -  14פרק 
 

 להשקייה קולחיםבמסגרת פרק זה יבוצעו גם עבודות להתקנת מערכת אספקת  הערה:
 
 

 הוראות כלליות  -  14.0תת פרק 

 רציפות אספקת המים לצרכנים 14.0.01
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של מים לצרכנים שבקרבת בתחום  בכל תקופת העבודה ובכל מצב חייב הקבלן, על חשבונו, להבטיח אספקה רצופה
העבודה. תשומת לב הקבלן לכך שבחלק מהרחובות החלפת הקו נעשית באותה רצועת קרקע בה מונח הקו הישן. 

 במקרים אלו הקבלן יניח, במידת הצורך,  צינור זמני, על חשבונו, ויאפשר אספקת מים רצופה לצרכנים.

 הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות 14.0.02
ם קבלת צו התחלת עבודה לביצוע מבנה מסויים שבו נדרש לבצע עבודות מים,  יגיש הקבלן הצהרה בעניין סוג ע

הצינורות ומקורם, בנוסח המובא במסמך ב' המובא לקראת סוף פרק עבודות המים להלן. הצהרה זאת היא תנאי 
בלן לשימוש בצינור הנבחר מתוך מוקדם להתחלת ביצוע עבודות המים באותו מבנה, והיא מהווה התחייבות הק

 רשימת הצינורות האפשריים.
 

 תוכניות  14.0.03
רשימת התוכניות הסטנדרטיות לביצוע עבודגות מים, מובאת ברשימת התוכניות שלהלן. כמו כן מצורפים למסמכי 

 המכרז הפרטים הסטנדרטיים הנ"ל
לת עבודות המים במבנים שבהם יהיו עבודות תוכניות מפורטות "לביצוע". יימסרו לקבלן ע"י המפקח לקראת התח

 מים. לקבלן לא תהיה כל זכות לדרוש פיצוי כלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים בתוכניות המפורטות. 
 איתור מוקדם של תשתיות 14.0.04

קיימות ואישור בתחילת העבודה, לפני התחלת החפירות יפעל הקבלן לגילוי מוקדם של צמתי החיבור למערכות ה
נקודות החיבור על ידי המפקח ונקודות ההצטלבות עם תשתיות קיימות. במהלך הגילוי המוקדם  של נקודות אלה  

יבדקו הקבלן והמפקח את החתכים לאורך של קווי המים  המתוכננים ויבטיח מראש את מהלכם התקין במהלך 
 הנחת הקווים ופעולתם הטובה בעתיד.

 

 )תוכניות עדות( בעבודות מים AS MADEיעבד תוכניות בד 14.0.05

של המפרט הכללי, בתוכניות העדות של  57002של המפרט המיוחד לעיל, ובסעיף  00.18בנוסף לאמור בסעיף 
 עבודות המים, על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:

מפות כבישים, הרקע לתוכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע  -
שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור. 

 בהיעדר כל הערה אחרת תוכנית העדות תהיה בקנ"מ של מפות התכנון. 
 (.AUTOCAD) 2000תוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד  -
לשכבות: שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר, שכבות  טקסט לצינורות לפי קוטר, המדידה תהיה מחולקת  -

 שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות. כל השכבות יתאימו באופן מלא לשכבות התכנון )גודל ופונטים(. 
 (.symbolsכל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים ) -
 

 למתקני המים על כל מרכיביהם  תכלול תמיד את הנתונים הבאים: תוכנית עדות 
מערכת צנרת מים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב מערכת המים     והמתקנים  א.

 מ'( וקואורדינטות.  1יחידה =  1בתוכנית העדות בגודל אמיתי )
, בעלות זיהוי מוחלטת )שם נקודה( כגון: בין את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות ב.

 הידרנט למגוף, בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, הסתעפות וכד', תוך ציון חומר הצינור, קוטר הצינור ודרג הצינור. 
 קוטר, סוג.  -קוטר, סוג, ברז כיבוי אש  )הידרנט(  -קוטר, סוג, שסתום אוויר  -התייחסות למגופים  ג.
 ווי המים. של ק I.Lרום  ד.
 שוחת אביזרים, גודל חומר, אביזרים בשטח, מיקום, רשימה וצורה.  ה.
 הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר.  ו.

כל ההוצאות בגין מדידה, הכנה והגשה של תוכניות עדות, כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם 
 עבורה בנפרד. 

 
 עבודות עפר  - 14.1תת פרק 

 חפירה לקווי הצינורות 14.1.01

. חפירה או IIטיפוס  90ובהתאם לפרט הסטנדרטי מס'  57החפירה והנחת קווי הצינורות תהיה כמפורט במפרט הכללי  פרק 
 חציבה חד הם ומילוי התעלה יהיה כמפורט בפרט הסטנדרטי.

 פרט הסטנדרטיבמקרה של מי תהום בתעלת הצינור, מי תהום מכל מקור, יונח הצינור כמפורט ב
 .IVטיפוס  90מס' 

בכל מקרה הנחת קווי הצינורות תיעשה ביבש. את מי התהום שבתעלת הצינור יש לסלק באופן רציף למערך הניקוז העירוני או 
 לכל מקום אחר שיאשר המפקח מראש ובכתב. 

כלול במחיר רכישת והספקת  IVאו  IIמטיפוס  90לפי פרט סטנדרטי מס'  כל ההוצאות בגין בגין עבודת חפירה והנחת הצינורות
הצינורות ולא ישולם בנפרד בגין פעולות החפירה, חציבה, ייצוב התעלה, סילוק במי תהום, הנחת צינור ומילוי תעלת הצינור 

 כמפורט. 

 

 עטיפות ומצע חול לצינורות  14.1.02

. IIטיפוס  90ו לפי החתך הטיפוסי פרט סטנדרטי מצע חול נקי מתחת לצינורות ועטיפת חול נקי מסביב לצינורות ולשוחות יבוצע
 החול יהיה חול  נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים לפי המפרט הכללי.
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כלולה במחיר הנחת הצינורות ולא ישולם בגינה בנפרד. המחיר כולל,  המדידה לתשלום בגין מצע חול לצינורות ועטיפת הצינור
 א התחשבות במרחק ההובלה, מילוי התעלה והידוק מבוקר. בין היתר, הספקת חומר מאושר לל

 המילוי החוזר  14.1.03

. המילוי 1A -וסביב השוחות יהיה חול גרנולרי נקי מצע סוג א'  90המילוי החוזר לתעלת הצינורות כמפורט בפרט סטנדרטי מס' 
 במפרט הכללי.  57016יהיה עד לשתית הכבישים, המדרכות, הגינון או קרקע קיימת, כמפורט בסעיף 

ס"מ כ"א אחרי הידוק, כולל  21ס"מ אחרונים יהיה ממצע סוג א' שיונח בשכבות בעובי  42בכבישים ומדרכות מילוי התעלה של 
 הרטבה והידוק מבוקר.

 ומחירם כלול במחיר אספקה והנחת הצינורות.לא ישולם בנפרד עבור המילוי החוזר והידוקו 

 במדרכה בקטעים שבהם לא יבוצע שידרוג הרחוב, המדרכה, השביל, החניה וכו'הנחת צינור בכביש או  14.1.04

 570321הנחת קווי הצינורות בכביש או במדרכה תיעשה כמפורט במפרט הבינמשרדי בסעיפים 
 ובהתאם להנחיות המפקח, כמפורט להלן. 570322-ו

 ה. בגמר עבודות הנחת הקו וכיסויו יוחזר המצב לקדמותו כמפורט בסעיפים אל

 רוחב רצועת השיקום בכביש  א. 

 6.0שיקום מיסעת הכביש יעשה לכל הרוחב הכביש הקיים בין אבני השפה של הכביש. לעומת שיקום האספלט בעובי 
ס"מ( בהתאם לעומק החפירה כך ששכבת מצעים  5.0ס"מ ברצועת הנחת הצינור יש לבצע מצעים ושכבת אספלט נוספת )

 ר בטבלה שלהלן כרוחב שיקום:ס"מ תעשה ברוחב המוגד 40של 

 רוחב שיקום רוחב חפירה

 מטר 1.9 0.4

 מטר 2.1 0.6

 מטר 2.3 0.8

 מטר 2.5 1.0

 מטר 3.0 1.5
 

 רוחב רצועת השיקום במדרכה ב. 

להלן טבלה המפרטת את היחס בין רוחב החפירה לבין רוחב שיקום המדרכה )רוחב השיקום נקבע רוחב החפירה בפועל 
 מטר(: 1.6בתוספת 

 רוחב שיקום רוחב חפירה

 מטר 2 0.4

 מטר 2.2 0.6

 מטר 2.4 0.8

 מטר 2.6 1.0

 מטר 3.1 1.5
 

 תנאים נוספים ג.

 בעבודות חפירה להנחת/החלפת צנרת יש להחזיר ריצוף כחדש, לא שבור ו/או פגום. . 1
פלט על מנת למנוע מפגע השוחות הקיימות בתוואי השיקום חייבות להשתלב באותו גובה עם הריצוף/האס . 2

 בטיחותי.
 

   עבודות אספלט ד.

 בכבישים ישלים הקבלן את כיסוי האספלט כמפורט להלן )ממצעים עד אספלט סופי(:
 ס"מ )מהודק( 15שתי שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי  .1

 ק"ג/מ"ר. 1.0בשיעור  MS-10ציפוי יסוד  באמולסיה מסוג  .2
 ס"מ מאגרגט דולמיטי. 5מ"מ בעובי  S-25ווג שכבת אספלט מקשר מתערובת מס .3

 ק"ג למ"ר. 0.3בשיעור  SS-1ציפוי מאחה באמולסיה מסווג  .4

 ס"מ מאגרגט בזלתי. 5מ"מ בעובי  S19-שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג  .5
 

   לאחר קרצוף -עבודות אספלט  ה.

 ס"מ.  4עד   3קרצוף מיסעת כביש תיעשה לעומק  .1

 ק"ג למ"ר. 0.3בשיעור  SS-1באמולסיה מסווג ציפוי מאחה  .2

 ס"מ מאגרגט בזלתי. 4מ"מ בעובי  S19-שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג  .3
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   עבודות ריצוף מדרכה ו.

 ס"מ )מהודק(. 20שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי  .1
 ס"מ. 4שכבת חול בעובי  .2
 ס"מ. 6אבן ריצוף משתלבת בעובי   .3
 

   ס"מ 25/17אבן שפה  ז.

 .20-תונח ביסוד משענת בטון ב
 
 

 אופני מדידה לחידוש כביש או מדרכה בקטעים שבהם לא מבוצע שידרוג רחוב, מדרכה, שביל, חניה וכו' ח.

ייעשה אך ורק בקטעים שבהם לא יבוצע שידרוג רחוב, מדרכה, שביל חניה  תשלום בגין ציפוי אספלט או חידוש ריצוף
וכו', ויהיה למטר אורך של הצינור. רוחב השיקום יהיה בהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט למעלה. המחיר כולל, בין 

דוש משטחי האספלט היתר, את ניסור הכביש או המדרכה, פירוק אבני ריצוף במדרכה או כביש, מצע סוג א' מהודק, חי
)אספקת האספלט וחומרי העזר( כנדרש או חידוש הריצוף באבן מקורית עם תוספת כנדרש לריצוף מלא של השטח, 
התאמת שוחות לכיסוי החדש באופן מלא, מדרכה מרוצפת וציפוי אספלט, הכול על פי המפרט ולפי הנחיות עיריית 

 אילת.
 
 

  צינורות  14.2
 

 לליצינורות מים כ 14.2.01

 במפרט הכללי וכמפורט בפרק זה.  57הצינורות לקווי המים יהיו בהתאם לדרישות הרלוונטיות של פרק 
 יותר שימוש רק בצינורות שנמצאים ברשת המים העירונית של אילת ושהרשות אישרה מראש  את השימוש בהם. 

 
 צינורות פוליאתילן  14.2.02

 הגדרת הצינורות ותקן  א.
 מפוליאתילן יהיו משני סוגים: צינורות         

 PE 100  צנורות פוליאתילן רגילים מסוג - 
קרקעית -המתאים להנחה תת UV-צינורות פוליאתילן מצולב שחור, כדוגמת פקסגול או שווה ערך מאושר,  עמיד ל -

 .1חלק  1519למערכות מי שתייה. הצינור מיוצר לפי ת"י מס' 
 )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור.   לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון

 מעלות 20, לחץ עבודה בטמפ' SDR-13.6 12.5מידת הצינור תהיה כמפורט להלן: צינור דרג 
 בר.  4.5מעלות  95בר ובטמפ'  12

 (.16)דרג  SDR-11-אביזרי פוליאתילן יהיו כולם לא פחות מ
מלי כפי שייקבע בין הקבלן לבין יצרן הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי צינורות יסופקו בגלילים או במוטות באורך מכסי

 היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. 
 

 צינורות מפוליאתילן למערכת אספקת קולחים להשקייה, יהיו בצבע סגול.
 

  ספחים לצינורות פוליאתילן ב.
פיוז'ן. ספחים לאורך קו הצינורות יהיו כולם על פי חיבור צינורות פוליאתילן מוצלב יהיו ע"י מופה לריתוך אלקטרו

 הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך אלקטרופיוז'ן.  
מ"מ. בכל יתר המקרים יש להשתמש  50שימוש ברוכבי מסעף מרותכים אלקטרופיוז'ן יורשה רק ביציאות עד 

 בהסתעפות או בהסתעפות מעבר בריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן.
, 5707ה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' יהיו עפ"י המפרט הכללי פרק טיב החומר, ההובל

 מפרטי והנחיות היצרן. 
לפני הביצוע יציג הקבלן לאישור המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שירות השדה של יצרן הצנרת על 

 . פיהם הוא מתכונן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך
 אי אישור הצעת הקבלן לא יהוו עילה לשינוי במחיר הספקת והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י המפקח וכתב הכמויות. 

 קבלן צנרת פוליאתילן  ג.
בנוסף לכל הדרישות הפורמאליות מהקבלן )כגון אישור קבלן רשום, סיווג קבלנים וכו'( הקבלן חייב להיות בעל הרשאה 

רת פלסטית תוצרת המפעל. הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות, בו מיצרן הצינורות להנחת צנ
מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות פוליאתילן 

 המסופקים לאתר עבודה זה. 
ספק הצינורות. לא יורשה שימוש במכונה שלא קבלה  הקבלן ישתמש במכונת ריתוך לצינורות פוליאתילן מאושר על ידי

 מראש את אישור ספק המכונה על תקינותה והתאמתה לצינור המיועד.
הקבלן לא התחיל בעבודת השדה, להנחת קווי מים, עד אשר יציג לשביעות רצון המפקח את כל המסמכים וההוכחות 

 יהיו על חשבון הקבלן.  להכשרתו בעבודה מיוחדת זאת. כל ההוצאות שייגרמו עקב כך 
 
 
 צינורות פלדה 14.2.03

 כללי  -צינורות פלדה  א.
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של המפרט הכללי. צינור  570401דרגה א', המתאימים לדרישות סעיף  530צינורות הפלדה יהיו מיוצרים לפי ת"י מס' 
)דוגמת  266.3פי מפמ"כ ועם עטיפה חיצונית מפוליאתילן שחול דו שכבתית ל 266.1עם ציפוי מלט פנימי  על פי מפמ"כ 

 "(. 2"טריו דרגה 
 מ"מ לפי 19בהתאם לכתב הכמויות יהיה גם עם ציפוי חיצוני של עטיפת בטון דחוס בעובי 

 . 266.4מפמ"כ 
 

 אביזרים חרושתיים  ב.
כל האביזרים בקו הצינורות כגון קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד' יהיו חרושתיים בלבד על פי הנחיות יצרן 

 צינורות ולא יורשה ייצור עצמי ומקומי של אביזרים.ה
כל האביזרים יענו, מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית )או הצביעה(, לדרישות 

 המפורטות לעיל לגבי הצינורות. הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית ייעשו ע"י יצרן הצינורות בבית החרושת. 
 

 צנרת  ריתוך ג.
 והנחיות יצרן הצנרת.  57042סעיף  57עבודת ריתוך הצנרת תיעשה על פי המפרט הבינמשרדי מס' 

 בנוסף לכך יש להקפיד בפרטים הבאים: 
 קבלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של יצרן הצינורות.  . 1
רק במילוי המרווחים בין שפת X-PANDO ימוש במשחת בריתוך צינורות חלקים )ללא ראש פעמון( ייעשה ש .2

 הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי הבטון הפנימי.
 

 בדיקות רדיוגרפיות  ד.
מטר ויותר. לקטעים אחרים יבוצע הצילום הרדיוגרפי  100מהריתוכים לקו באורך  20%-בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו ל

 . לכל תפרי הריתוך
 יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח. הבדיקות 

 
  צביעת צנרת פלדה וספחים ה.

 כל קטעי צנרת פלדה וספחים שאין להם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן: 
או  6030סינתטי או צבע יסוד אפוקסי  9EAכל האלמנטים ייצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד אפוקסי 

 150" תוצרת טמבור אח שווה ערך מאושר, בעובי 308לצת היצרן ועל גביו שלוש שכבות צביעה בצבע "אפוקסי עפ"י המ
מיקרון. צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה. אין לספק לאתר אלמנטים בלתי צבועים  450מיקרון כל שכבה, סה"כ 

 בצבע יסוד. 
 

 סימון קווי מים  14.2.04

. 25%עם כושר התארכות של  316ס"מ עם שני חוטי נירוסטה  15מתכתי יש לסמן בסרט ברוחב  קווי צינורות מים מצינור אל
", WAVELAY-050לסרטים יצורפו מחברי נירוסטה מתאימים לחיבור ולהבטחת הרציפות החשמלית. סרטים דוגמת "

 הספקה על ידי חברת ש.ח. מגן טכנולוגיות בע"מ(, או שווה ערך.  
 היה כחול.סרט סימון לקו המים י

 ס"מ מעל קודקוד  הצינורות.  50סרט הסימון יותקן 
כלול במחיר הצינור והנחתו. המחיר כולל הספקה, הנחה, שרות שדה של הספק, בדיקת  מחיר אספקה והנחת סרט סימון

 רציפות ואישור הבדיקה על ידי הספק. 
 

 אופני מדידה להספקת והנחת צינורות מים   14.2.05
 

תהיה במחיר למטר אורך מסווג לסוג הצינור, קוטר הצינור ועומק הנחת הצינור. המחיר  בגין הנחת הצינורות המדידה לתשלום
 (:5700.04כולל את כל הפעולות הנדרשות להנחה מושלמת והפעלת הצינור ובין היתר )כמפורט במפרט הבין משרדי סעיף 

 תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה. א.
 י תנועה בהתאם לדרישת עיריית אילת והמשטרה.הסדר ב.
 חפירת תעלת הצינור לפי החתך הטיפוסי כולל חציבה.   ג. 
 הכנת תשתית התעלה ומצע חול.  ד.
 רכישה, הובלה והספקת הצינור.   ה.
 הספקת כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.  ו.
 הרכבת הצינור והנחתו המלאה בתעלה.  ז.
ומילוי שכבה ראשונה ושנייה של מילוי חול לכיסוי מושלם של הצינוטר, בהתאם לתרשים פרטי הנחת הצינורות,   הספקה ח.

 כולל הידוק ובקרת הנחת הצינור.
 ס"מ מעל קודקוד הצינור.  50אספקת הנחת סרט סימון לצינור מים )לצינורות פוליאתילן(,  ט.
 ופה ללא חומר אורגני בפרט הסטנדרטי, עדהשלמת מילוי התעלה והידוק בחומר מקומי מנ י. 

 ס"מ מתחת  למפלס הכביש. 40
 ס"מ ובהידוק מבוקר כולל החלקה סופית של תוואי הצינור לפני תיקון המדרכה או הכביש. 42מילוי מצע סוג א בעובי  יא. 
 חיטוי הקו על פי הכללים. יב. 
 טסט לחץ כולל אספקת מים.  יג.

 שרת על ידי מודד מוסמך.הכנת תוכנית עדות מאו יד. 
 

 חיבורי מגרשים  14.3

חיבור מים למגרש או חידוש של חיבור מים קיים ייעשה על פי הפרטים הסטנדרטיים של עין נטפים הנוגעים לעניין או על פי 
 המצב הקיים בשטח. 

 במקרה של חידוש חיבור קיים יקבע המפקח בשטח את מקום החיבור החדש.

 מטר בתוך המגרש כמפורט בתוכניות או לפי הנחיית המפקח. 1.0בול המגרש או חיבור הבית יותקן על ג
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המגופים המיועדים לחיבורי המגרש יימסרו לחברת עין נטפים במקרה שהתקנת החיבור תיעשה במועד מאוחר ממועד עריכת 
 טסט הלחץ וללא קשר למועד הטסט.

 אינץ' וכיפה.  3וי בצבע כחול( בקוטר בכל חיבור בית יותקן עמוד תמיכה מצינור פלדה מצופה )ציפ

תהיה במחיר קומפלט כולל, בין היתר, החומרים והעבודות המפורטות לעיל, מסווג  המדידה לתשלום בגין חיבור מגרש או בית
ול מטר. חיבור כפ 5.0לפי סוג וקוטר החיבור. המחיר כולל את החיבור ואביזרי החיבור לקו הראשי, מגוף וקטע צינור באורך עד 

 כולל, בין היתר, גם שני זקיפים וכל השאר. 

 יהיה ליחידה עם שני חיבורים. כל חיבור נוסף ישולם בנפרד. 103-ו 102התשלום בגין פרטים 

מטר ישולם עבור כל מטר נוסף לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות  5.0-בכל מקרה בו קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ
 אורך מסווג לסוג הצינור ולקוטרו(. לגבי אותו צינור )לפי מטר 

  אביזרים הידראוליים במערכת אספקת המים 14.4
 

 כללי  -אביזרי צנרת  14.4.01

 של המפרט הכללי.  570477אביזרי צנרת יהיו מתאימים לסעיף 
 

 אוגנים   14.4.02

 .2חלק  60כל האוגנים יהיו לפי ת"י מס' 
 

 איטום ברגים  14.4.03

   אומים וברגים
 .ST ST 316מים וברגים יהיו עשויים פלדת נירוסטה או

אביזרים שווי ערך שיציע הקבלן טעונים אישור מוקדם מאת המפקח ונציג הרשות המוניציפאלית ובכל מקרה של שינוי 
 באביזרים לא יהיה שינוי במחיר היחידה הקבוע במכרז.

 אלה: את כל הברגים ימשח הקבלן בחומרים למניעת קורוזיה, בין חומרים
 Varting Lubricant 785 מריחה :
  COP-GRAF ,Anti-Seize and Lubricating Compoundספרי :  

 או חומרים שווי ערך באישור המפקח.
במקרה של ברגים מתחת לקרקע יש לאטום על פי השרטוט לעניין זה, באמצעות עטיפת יריעה מתכווצת ברוחב כפול מרוחב 

 האביזר אותו יש לעטוף.

  אוויר שסתומי

 .D-050אינץ' דגם  3, לקוטר מעל D-040אינץ'  2משולב תוצרת ארי, או שווה ערך מאושר, לקוטר עד 

  מלכודות אבנים

אינץ'  6מ"מ, עם אגנים. המלכודת כוללת פתח ניקוז של  2.5, או שווה ערך מאושר, רמת סינון ZT-16דגם  ZATתוצרת חברת 
 כמפורט בפרטי החברה. 

  מגופים 14.4.04

   ברז אלכסוני

 אינץ', ברז דוגמת תוצרת דורות.  2בקוטר עד 

 

    מגוף טריז

או שווה ערך שמאושר מראש על ידי המזמין.  להלן TRS אינץ' )כולל( יהיו כדוגמת "רפאל" דגם או שווה  16בקוטר טריז עד 
 פרוט מינימאלי של תכונות המגוף:

 

 הצעת הקבלן דרישת מינימום תכונות המגוף

   ןיצר
   ארץ יצור

   דגם
  מיועד למים  61 תקן ישראלי

  יש  בתוקף תו השגחה
  אטמוספרות 16 לחץ עבודה 

 או המתאים לקו הצינורות בעבודה  ASTDאו  16ND ISO תקן קדח אוגנים 



- 26 - 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 זאת
   TRS ,4F 3202DINדגם  מידות בין אוגנים

 טריז המגוף
 יציקה ספריאדלית

DUCTILE CAST IRON 50-GGG 
 מגופר באופן מושלם

 

 גוף המגוף 
 יציקה ספריאודלית

DUCTILE CAST IRON 50-GGG 
 

 מכסה המגוף 
 יציקה ספריאודלית

DUCTILE CAST IRON 50-GGG 
 

  AISI 316נירוסטה  ציר המגוף 
  חיבור הציר לטריז ע"י אום המחובר בשיטה צפה אום ציר צף 

 ברגיי מכסה הגוף
שקועים במכסה ומוגנים באמצעות בורגי אלן נירוסטה, 

 Wax-מילוי השקע ב
 

  הפעלה ע"י אדם סביר  מומנט הפעלה 
  מקרון 300אמייל בעובי  ציפוי פנימי למגוף 

  מערכת צבע פוליאוריטן ציפוי חיצוני
  חדירת לכלוך לנפח עליון, סגירה על גוף זר הגנות אינטגראליות 

  מפעיל חשמלי, גלגל הפעלה עזרים
  גלגל יד פעלת המגוף ה

  שימוש בארץ כולל דוגמאות ניסיון
   הערות 

 
 

    מגוף פרפר
או שווה ערך באישור המזמין. להלן פירוט   BTS-ASאינץ' תוצרת רפאל דגם  14בקוטר פרפר דאבל אקסצנטרי בקוטר 

 מינימאלי של תכונות המגוף:
 

 הצעת הקבלן דרישת מינימום תכונות המגוף

   ייצור יצרן, ארץ

   ארץ ייצור

   דגם

  מיועד למים  61 תקן ישראלי

  יש בתוקף תו השגחה

  אטמוספרות 16 לחץ עבודה 

  או המתאים לקו הצינורות בעבודה זאת  ASTD תקן קדח אוגנים 

  4F/3202 DIN מידות בין אוגנים

  מאוגן דאבל אקסצנטרי מבנה המגוף

  אחידה ורציפה סביב המדף אטימה

 מדף המגוף
 יציקה ספריאדלית 

65-45-12 Gr. 536ASTM A 
 

 טבעת אחיזת אטם במדף
הדוק למדף באמצעות ברגים   316St.Stיתן להחלפה עשויה 

316St.St 
 

 גוף המגוף 
 יציקה ספריאודלית

65-45-12 Gr. 536ASTM A 
 

הדוק באמצעות   316St.Stתושבת ניתנת להחלפה עשויה  תושבת אטימה בגוף
 316St.Stגים בר

 

  המבטיחה אטימות מוחלטת EPDMטבעת  אטם מדף

 מכסה המגוף 
 יציקה ספריאודלית

DUCTILE CAST IRON 50-GGG 
 

  AISI 431/420נירוסטה  ציר המגוף 

  עם שימון עצמי  PTFEעל בסיס Fiberglideמסוג  מיסבים

   V-RING-ו  O-RINGמכלול אטימה  אטימת צירים 

 גוףברגיי מכסה ה
ברגי אלן נירוסטה, שקועים במכסה ומוגנים באמצעות מילוי 

 Wax-השקע ב
 

  הפעלה ע"י אדם סביר מומנט הפעלה  
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  מקרון 300אמיל בעובי  ציפוי פנימי למגוף 

  אפוקסי ציפוי חיצוני

 הפעלת המגוף 
 תמסורת חלזונית מותאמת ליישום

 Buried Service 
 

  להמפעיל חשמלי, גלגל הפע עזרים

  שימוש בארץ כולל דוגמאות ניסיון

   הערות 
  

  אופני מדידה למגופים באביזרי מים  14.4.05

במפרט הכללי, מסווג לפי סוג וקוטר. המחיר כולל, בין היתר, את  5700.10תהיה כמפורט בסעיף  המדידה לתשלום בגין מגופים
אביזרי צנרת שלא צוינו במפורש ר הנדרשים והרכבה מלאה. האוגנים, הנגדים, האטמים, הברגים, האומים וכל חומרי העז

 לתשלום ייחשבו ככלולים במחירי אספקת והנחת הצנרת. 

המחיר של מגופים המותקנים בשוחת אביזרים תת קרקעית )בקטע של צינור פוליאתילן( כוללים את מקשרי האוגן על פי 
 האביזרים המומלצים של יצרן הצינור. 

במפרט המיוחד, לא יהיה הבדל במחיר המגוף מבחינת מקום התקנתו )על גבי גשר אביזרים על קרקעי, אם לא יצוין אחרת 
 בשוחת בקרה וכיו"ב(. 

  ברזי שריפה 14.5

וכמפורט להלן. ברזי שריפה יהיו הטיפוסים הבאים,  449-ו 448ולתקנים ישראליים  570813ברזי שריפה יהיו בהתאם לסעיף 
 יורשה שימוש באותו סוג  של ברז שריפה: בכל מבנה של  הפרוייקט 

 11תוצרת "פומס" דגם  .1

 תוצרת רפאל .2

 אינץ' על פי הפרט הסטנדרטי. 4אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר  3ברז שריפה בקוטר 

 אינץ' על פי הפרט הסטנדרטי.  6אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר  3ברז שריפה בעל ראש כפול בקוטר 

 ס"מ )יותקן מתחת למדרכה(.  20x50x50בטון מזוין במידות  הזקף יעוגן בגוש

 ברז השריפה יותקן על פי הפרט המצורף ובמקום שיסומן בתוכנית והוראות המפקח. 

אינץ' ופקק אשר פתיחתו אפשרית על ידי מכבי אש  3על הפיה יותקנו שני מחברי שטורץ המתאימים לתקן הכבאות בקוטר 
אטמ' וללחץ  16לבן בשתי שכבות צבע שמן. כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה -סירוגין אדוםבלבד. ברזי שריפה ייצבעו ל

 אטמ'.  16בדיקה 

תהיה כיחידה שלמה מהחיבור לקו המים עד ראש ההידרנטים  מסווג לפי סוג וקוטר ברז  המדידה לתשלום בגין ברזי שריפה
 . השריפה. המחיר כולל את החיבור ואביזרי החיבור לקו הראשי

 מטר תשולם תוספת בגין הצינור בנפרד )על פי מטר אורך(.  5.0-בכל מקרה בו אורך קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ

  חיבור לקווים קיימים 14.6

 במקומות המסומנים בתוכניות או לפי הוראת המפקח יתחבר הקבלן לקווים קיימים.  

אישור מעין נטפים ולסגור את המגופים המתאימים עפ"י הוראת נציגם  לפני ביצוע כל אחד מהחיבורים או הניתוקים יש לקבל 
 ובלו"ז שייקבע על ידו. 

כל ההתחברויות תבוצענה לאחר שיונחו הקווים החדשים עד קרבת החיבור, יוכנו כל האביזרים הדרושים ותבוצענה שטיפות, 
 הכלרה, עיגון זמני ובדיקת לחץ לכל המערכת החדשה. 

לוי הקו הקיים, מדידת מיקומו היחסי לקו המתוכנן, הכנת תוכנית חיבור לקו הקיים ואישורה ע"י המפקח העבודה כוללת: גי
 באתר, רכישת כל האביזרים וחלקי הצנרת לביצוע החיבור, הפסקת הזרימות בתיאום עם עין נ טפים וביצוע החיבור. 

קוטר. מחיר החיבור כולל, בין היתר, התארגנות, הפסקת תהיה לפי יחידות החיבור מסווג ל המדידה לתשלום בגין חיבור קווים
מים, חומרי עזר, אביזרים שלא צוינו במפורש בכתב הכמויות, הריתוכים והעבודה הדרושה לביצוע מושלם של החיבור שלא 

 פורטו במפורש. 

  שוחות מגופים ואביזרים 14.7

 כללי 14.7.01



- 28 - 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

טרומית בהתאם לגיליון הפרטים ולפרט סטנדרטי המצורף לתוכניות, עם  כל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה
, כולל גימור וטיב לפי 658. שוחות למגופים תיבנינה מחוליות בטון טרומיות חרושתיות, המיוצרות לפי ת"י מס' Iתקרה מטיפוס 

 של התקן.    201.1סעיף 

דגם כרמל של  104.1.2, טיפוס 489ל המיוצרים לפי ת"י מס' טון" מיציקת ברז 40שוחות בכביש או במדרכה תהיינה עם מכסי "
 )כולל ציון שנת התקנה(.מים  -עין נטפים וולפמן או שווה ערך מאושר. המכסה יהיה עם סימון 

 ס"מ.  20ס"מ. בין משטח החצץ לתחתית המגוף יהיה רווח חופשי של  20בתחתית השוחה יש לפזר חצץ דק, בשכבה בעובי של 

חשופים בשוחות אביזרים יצופו בציפוי דוגמת "אורקט" או שווה ערך. עבור הציפוי לעיל לא ישולם בנפרד והוא קטעי פלדה 
 ייכלל במחירי שוחות האביזרים. 

בשוחות המגופים הנמצאות בתחום הדרך תותקן תושבת בטון. תושבת הבטון תורכב משני חלקים משני צידי הצינור, במידות 
 ס"מ ובאורך הזהה לקוטר השוחה בתוספת 20ס"מ ועובי  50רוחב 

 ס"מ.  40

 מידות שוחות המגופים יהיו כדלקמן: 

 מטר 1.00שוחה בקוטר  - אינץ' כולל 4שוחת מגוף בקוטר עד 

 מטר 1.25שוחה בקוטר  - אינץ' כולל 8 -ו 6שוחות מגוף בקוטר 

 מטר 1.50שוחה בקוטר  - אינץ' 16אינץ' עד  10שוחות מגוף בקוטר 

 מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה לפי ת"י 2.75בשוחה בעומק עד  - ומדרגותסולמות 
ס"מ  30. בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס שיאושר על ידי המזמין. המדרגות או הסולם יותקנו עד 2חלק  631מס' 

 מעל תחתית השוחה. התקנת המדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש.

  ציפוי שוחות בקרה 14.7.02

הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ, חוטי קשירה של התבניות, מוטות או ברגי חיזוק עד לעומק 
 ס"מ לפחות. חורים ייסתמו בחומר מומלץ ע"י יצרן חומר הציפוי.  20של 

 דה. אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פל

 שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים בהתאם להוראות היצרן. 

 מידת החספוס הדרושה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו, לפי הוראות היצרן. 

 שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חיספוס מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאות: 

 י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול. יחוספסו ע" - שטחים אופקיים

 יחוספסו ע"י סילון חול. - שטחים אנכיים

מיקרון על גבי פריימר "אפיקטלק שקוף", שניהם מתוצרת "טמבור" או  400" בעובי כולל 308הציפוי יבוצע באמצעות "אפוקסי 
 ן כל אחת על גבי הפריימר. מיקרו 200שווי ערך מאושרים. הציפוי יבוצע במברשת או ריסוס בשתי שכבות בנות 

 

  אופני מדידה לשוחות מגופים 14.7.03
מחירי יחידה של שוחות מגופים למיניהן, מהווים תמורה מלאה עבור אספקת השוחה בשלמות התקנה מושלמת באתר מסווג 

ם )כולל סימון על פי קוטר השוחה, ללא התחשבות בעומק. המחיר כולל את עבודות העפר הדרושות, אספקת השוחות והמכסי
על פי סטנדרט עין נטפים( והרכבתם. כמו כן כולל המחיר מכסה, מדרגות, תקרה כבדה, שכבת חצץ בתחתית השוחה, צביעת 

הצינור וכל הנדרש עפ"י התוכניות והמפרט ולשביעות רצון המפקח. לא תינתן תוספת תשלום עבור תושבת בטון לשוחות 
 המותקנות בתחום הדרך. 

 ולל את התשלום בגין ציפוי פנימי של שוחות כמפורט לעיל.מחיר השוחה כ
 

 בדיקות ומסירת מערכות מים  14.8
 

  שרות שדה של יצרן הצינורות 14.8.01
 

הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה, פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן הצינורות לשימוש הנכון בצינורות. על הקבלן 
לדרישת הפיקוח את האישורים המתאימים. שרות השדה יספק אישור לעבודת הקבלן כמפורט לספק במהלך העבודה ובהתאם 

 בנספחים.
 בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרוייקט בשלמותו. 

 
  אישור הצינורות לעמידה בתקן 14.8.02

 
ל הנתון למעקב וביקורת הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן" ותו השגחה, כלומר מפע א.

 רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו ונהליו, תהליך ייצורו, חומר הגלם ומוצריו מאושרים ע"י מכון התקנים. 
תשומת לב הקבלן מופנית למסמך "מתן היתר לסימון בתו תקן" בהוצאת מכון התקנים. הן יצרן מקומי והן יצרן זר יהיו 

 תקנים".טעונים אישור בכתב של "מכון ה
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יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת הצינורות לתקן ישראלי ע"י מכון התקנים  -אספקת צינורות ממפעל זר  ב.
וקבלת אישורו. כל הבדיקות תתבצענה בפיקוח מכון התקנים הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד. לידיעת הקבלן, 

נורות לפני קבלת אישור מכון התקנים ולא יסופק צינור מהמפעל אלא בדיקות אלו עלולות לארוך זמן רב. לא יסופקו צי
 אם ישא תו תקן ו/או תו השגחה של מכון התקנים. 

 (.530כל הבדיקות שתיערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי )ת"י מס'  ג.
 

 בדיקת לחץ  14.8.03
 ובהתאם להנחיות הבאות:   במפרט הבין משרדי 57077בדיקת הלחץ תבוצע בהתאם לסעי; 

לפי  -מדרג הצינור משך הבדיקה  1.5בכל קטע הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי 
הנחיות יצרן הצינורות. מטרת בדיקת הלחץ הינה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית 

 תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות במפעל.  החרושת וכי הקבלן ימציא
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה מבלי 

 להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. 
על חשבונו. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה בדיקה נוספת המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן ו

 כנ"ל עבור המערכת בשלמותה, כולל כל האביזרים. 
על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים 

 ת ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. ואטמים לסגירת קצות הצינורות, וכן משאבו
 

 בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן 14.8.04
 

 בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן תבוצע על פי המתכונת המפורטת להלן:

 הוראות כלליות

בדיקה בדיקת הלחץ של צינורות המים מפוליאתילן תבוצע בנוכחות המפקח ונציג מוסמך של יצרן/ספק הצינורות. 
 .ע בלא נוכחות המפקח לא תאושר ע"י המזמיןשתבוצ

בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון התנאים הסביבתיים, סוג הכלים )מדי 
הלחץ, משאבת הלחץ וכו'(, טמפרטורות הסביבה, מיקום מדי הלחץ, משך זמן העלאת הלחץ, הלחץ הסופי, 

 רד וכו'.משך זמן ירידת הלחץ, הלחץ שי

בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף על ידי המפקח ונציג שרות השדה של ספק הצינור, בהתאם לנספח הדן 
 בעניין זה )ראה הנספח להן(.

אופן ביצוע הבדיקה, החלוקה לקטעים, סימון הקטעים בתוכנית כך שניתן יהיה לזהות את הקטעים בבירור, משך 
הועלה, ירידת הלחץ הסופית וכו', יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח  הבדיקה, מספר הפעמים שהלחץ

 לחוזה, שייחתם ע"י נציג שרות השדה של ספק/יצרן הצינורות והמפקח.

לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף של לחצים בכל משך הבדיקה. רישום הלחץ הרציף 
 יצורף לדו"ח שיגיש המפקח.

 אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן.התקנת 

מטר לאחר עיגון וכיסוי חלקי של הצינור. לאחר בדיקת כל הקטעים  800הבדיקה תבוצע בקטעים באורך שלא יעלה על 
 בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל הקו בשלמותו.

 מטר. 20-הפרש הגובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מ

 תהליך בדיקת הלחץ

שעות לפחות. בתקופה זו יבדוק המפקח  24אטמוספרות, תוך ניקוז האוויר, למשך  4.0דק ימולא מים בלחץ קו המים הנב
 את יציבות הצינור, דליפות ויציבות הלחץ.

 שעות הקבלן יעלה את הלחץ בצינור תוך מילוי מים ללחץ בדיקה של 24לאחר 
 אטמוספרות למשך שעה אחת. 12

אטמוספרות. על תהליך זה יחזור הקבלן  12-ץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ ללאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלח
 פעמיים )סה"כ בדיקה במשך שעתיים(.

 דקות. 60אטמוספרות לבדיקה סופית במשך  12לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ בדיקה של 

 אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן

 0.6מלחץ הבדיקה או  5%-דקות היא פחות מ 30רידת הלחץ במערכת לאחר הצינור ייחשב כעומד בלחץ אם י
 אטמוספרות.

במידה והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים בקו הצינורות ויחזור ויבצע 
 את בדיקת הלחץ על פי אותו נוהל.
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צינור ולא ישולם בנפרד בגין בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת, גם התמורה עבור בדיקת הלחץ כלולה במחיר אספקת והנחת ה
 אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.

 
  שטיפה וחיטוי של קווי מים 14.8.05

במפרט הכללי  57037פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים, צינורות וכו' בהתאם לסעיף 
 ף. ותקנות בריאות העם שבתוק

בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור הנותר, בנקודת 
 מ"ג לליטר.  0.2צריכה כלשהי, לא תעלה על 

 להלן. 2הקבלן יספק אישור לשטיפה וחיטוי הקווים כמפורט בנספח מס' 
במחיר אספקת והנחת הצינור ולא ישולם בנפרד בגין בדיקת הלחץ  כלולה התמורה עבור שטיפה וחיטוי של קווי מים

 בפרוצדורה הנדרשת, גם אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.
 בדיקה כללית למסירת העבודה  14.8.06

 
במהלך העבודה תיערך בקרה ע"י המזמין, המפקח ונציגי תאגיד המים העירוני "עין נטפים",  על מנת לוודא שביצוע העבודה 

 ה על פי התוכניות.  נעש
 כל הבדיקות במהלך העבודה ייעשו בנוכחות המפקח. 

עם השלמת העבודה, ובמהלך מסירת מערכת הקווים למזמין, תבוצע בדיקה כללית לעמידת הקווים, הצינורות, המגופים, 
 האוגנים ושאר האביזרים בכל הדרישות, על מנת להבטיח פעולה תקינה של המערכת. 

מזמין תהיה רק לאחר קבלת העבודה על ידי עין נטפים ואישורה בכתב לכך. לקבלן לא יהיו שום דרישות מסירת העבודה ל
 למזמין בגין השלמת העבודה כפי שתידרש ע"י עין נטפים. 

 
  פרוגראמה לבדיקות איכות 14.8.07

 להלן פרוגראמה לבדיקות איכות עבודות מערכת המים. 
 ן ואישורן על ידי המפקח במהלך העבודה, הם תנאי למסירת העבודה למזמין. השלמת מערכת הבדיקות המפורטות להל

עריכת הבדיקות המפורטות חייבת להתבצע במהלך העבודה. הקבלן יעביר את הבדיקות למזמין עם החשבונות החלקיים 
 בהתאם להתקדמות העבודה. 

 העבודה ולתוכנית העדות.  תוצאות הבדיקות החלקיות והשלמות יאושרו על ידי המפקח ויצורפו ליומן
התמורה בגין עריכת בדיקת האיכות כלולה במחירי היחידה של העבודות השונות ולא ישולם לקבלן בנפרד בגין הבדיקות 

 המפורטות.
 14.8.07סעיף  -פרוגראמות לבדיקות עבודת הנחת קווי צינורות 

 מס' תיאור העבודה יח' כמות סוג הבדיקה מס' בדיקות דרישות התוצאה

 הכל לפי החתך הטיפוסי
בדיקה חזותית לאיתור מי 

תהום, יציבות ותנאים 
 מתאימים להנחת הצינור

 1 חפירת התעלה מ"א 

 2 פירוק קווים קיימים קומפ'  לפי הנחיות המפקח הכל סילוק מהאתר

 -עקומות צפיפות 
 הרטיבות

 3 מילוי תעלת הצינור מ"א  במעבדה 100%צפיפות  10

הבינמשרדי לפי המפרט  
  51מס' 

לפי מודיפייד א.א.ש.ה.ו 
נקודות לכל  3צפיפות באתר 

 בדיקה
 מ"א 

הידוק תשתית התעלה קווי 
 מים

3.1 

לפי המפרט  הבינמשרדי 
 51מס' 

15 
במעבדה,  100%צפיפות 

 מ"א  מטר 100בדיקה כל 
מילוי סביב הצינור בחול 

 והידוק
3.2 

לפי המפרט  הבינמשרדי 
 51מס' 

15 
פייד א.א.ש.ה.ו לפי מודי

נקודות לכל  3צפיפות באתר 
 בדיקה

 מ"א 
השלמת מילוי התעלה בקרקע 

 מקומית והידוק
3.3 

 כל השטח לפי המפרט
על פי המפרט הבינמשרדי 

 4 תיקון כבישים ומדרכות קומפ'  51

 4.1 בדיקת אספלט במפעל טון  בדיקת "מרשל" כל משלוח הרכב לפי מפרט

  בדיקת צפיפות לפי תקן
יקת צפיפות ועובי בד

 4.2 בדיקת אספלט בשטח מ"ר  השכבה

מבנה המשטח, שלמות 
 4.3 ריצוף מדרכות וכבישים מ"א  בדיקה חזותית  האבן, אבני שפה

 5 צינורות פוליאתילן     

לפי הנחיות היצרן 
  ובפיקוחו

בדיקת ריתוכים על ידי בוחן 
 מ"א  מוסמך

בדיקות ריתוכים לאורך קווי 
 המים

5.1 

 5.2 הנחת סרט סימון מ"א  בדיקת רציפות חשמלית מלא יקת תקינות שלמהבד

לפי הנחיות היצרן 
 ובפיקוחו

 
מהריתוכים ולפי  20%

 הנחיות המפקח
 6 צילום רדיוגרפי -צינור פלדה  מ"א 

 לפי התקן
כל יציקה 

 בנפרד
 יח'  חוזק הבטון

 בטון יצוק באתר
 

7 

 כל החומרים תו תקן ודרישות המפרט
מוצרים ובדיקת  זיהוי

התאמה  -התאמתם לתקן 
 למפרט

 כל החומרים
 מוצרים

 כולל שוחות מים וביוב
8 

לפי המפרט הבינמשרדי 
 והמפרט 57077סעיף 

 הכל
 אטמ' 16לחץ בדיקה 

 9 בדיקת לחץ מ"א  בדיקת כל רחוב בשלמות

בהתאם להנחיות משרד  הכל לפי התקן
 הבריאות

 10 הכלרת קווי מים מ"א 

בדיקה על ידי שרות שדה   יות היצרןהתאמה להנח  11 אישור שרות שדה מ"א 
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 של יצרן הצינורות
שטח נקי וחלק בהתחשב 

 בעבודה שנעשתה
בדיקה חזותית על פי המצב  הכל

 12 החזרת המצב לקדמותו   לפני העבודה

 כולל 
דו"ח סופי + דו"חות 

  סיכום ותוכנית עדות מ"א  כמפורט + חשבון

 מדידה ותשלום -סירת מערכות מים בדיקות ומ 14.8.08
  

כלולה במחירי היחידה של  התמורה בגין כל הנדרש לעריכת הליך מסודר של מסירת העבודה המושלמת למזמין,
העבודות השונות בכתבי הכמויות ולא ישולם לקבלן בנפרד בגין מסירת העבודה וכמפורט בפרק זה ובמפרט 

 הכללי. 
ל גם עריכת התיקונים שיידרשו ע"י המפקח וכן עריכת כל הבדיקות והפעלת האמור לעיל כולל גם את ביצוע כ

 שירות שדה של יצרן הצינורות, תוכניות עדות וחיטוי כמפורט. 
 

 עבודות ביוב  -  15פרק 
 
 

 הוראות כלליות        15.0
 

 השלמת מדידה וקביעת גובה השוחות 15.0.01
 

מיקום סופי של השוחה וגובה פני הקרקע, או מפלס הגובה הסופי של מכסי השוחות ייקבע בהתאם ל
 הפיתוח הסופי באותה נקודה.

אם המפקח יורה זאת, הקבלן יכין, ללא תשלום נפרד, תוכנית מדידה מפורטת של תחום הדרך והמדרכות, 
 והמתכנן יבדוק את המיקום הסופי של השוחות ועומק השוחות.

  קווי ביוב בשטחים פרטיים 15.0.02
 

שוחות קצה במגרשים פרטיים למערכת העירונית, העדיפות הינה החלפת "זנב" מלא בין השוחה בחיבור 
העירונית לבין  השוחה הפרטית. אם עקב תנאי השטח לא ניתן לבצע זאת, יוחלף הזנב לפחות מהשטחה 

  העירונית ועד קו גבול המגרש באמצעות חיבור ישיר לקו או בהתקנת שוחת חיבור.

יסמן הקבלן בנוכחות המפקח את שוחת הקצה שבתוך המגרש הפרטי או את הקו המחבר בתחילת העבודה 
בהתאם לתנאים בשטח והוראות  -שבמגרש הפרטי ויתארגן לחיבור ישיר או באמצעות שוחת בקרה, או מפל 

 המפקח.

 הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות  15.0.03

ניין סוג הצינורות ומקורם. הצהרה זאת היא תנאי לביצוע לפני התחלת כל עבודת ביוב, הקבלן יצרף הצהרה בע
הפרויקט ומהווה התחייבות הקבלן לשימוש בצינור שאושר ע"י המנהל. בחירת הצינור לא תשנה את מחיר היחידה 

 לאספקה והנחת צינורת כפי שמופיע בכתב הכמויות.

 תוכניות    15.0.04
 

מיד למפקח על כל טעות, החסרה, סתירה ואי התאמה בין התוכניות עם קבלת התוכניות, יבדוק אותן הקבלן ויודיע 
לבין עצמן ו/או בין התוכניות ובין המצב בשטח ו/או בין התוכניות לבין כתב הכמויות שנמסרו לקבלן. המפקח 

יחליט כיצד לנהוג  בכל  מקרה והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן למפקח כאמור, בין אם כתוצאה מכך שלא 
חין בטעות, בהחסרה, בסתירה ו/או באי ההתאמה כנ"ל, ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל הב

 האחריות לתוצאות הנובעות מכך.
 

 איתור מוקדם של תשתיות  15.0.05
 

בתחילת העבודה, לפני התחלת החפירות יפעל הקבלן לגילוי מוקדם של צמתי החיבור למערכות הקיימות ואישור 
ת החיבור על ידי המפקח ונקודות ההצטלבות עם תשתיות קיימות. במהלך הגילוי המוקדם  של נקודות אלה  נקודו

יבדקו הקבלן והמפקח את החתכים לאורך של קווי הביוב והמים  המתוכננים ויבטיח מראש את מהלכם התקין 
 במהלך הנחת הקווים ופעולתם הטובה בעתיד.

 
 לקווי ביוב ADEAS M -תוכניות עדות    15.0.06

 
של המפרט הכללי, בתוכניות העדות של  57002של המפרט המיוחד לעיל, ובסעיף  00.18בנוסף לאמור בסעיף 

 עבודות הביוב, על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
 
הרקע לתוכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע מפות כבישים,  -

רצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור. שבילים ופ
 בהיעדר כל הערה אחרת תוכנית העדות תהיה בקנ"מ של מפות התכנון. 

 (.AUTOCAD) 2000תוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד  -
וי הצינורות לפי קוטר, שכבות  טקסט לצינורות לפי קוטר, המדידה תהיה מחולקת לשכבות: שכבות לנושא קו -

 שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות. כל השכבות יתאימו באופן מלא לשכבות התכנון )גודל ופונטים(. 
 (.symbolsכל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים ) -
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 את הנתונים הבאים:  תוכנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד
 
 מערכת צנרת ביוב ומתקניה (1)

מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב קווי הביוב המתקנים  א.
 מ'( וקואורדינטות.  1יחידה =  1בתוכנית העדות בגודל אמיתי )

 : בנתוני המדידה של שוחות ביוב, יש לציין ב.

 שם השוחה -

 המכסה בשוחת הבקרה רום מפלס פני -

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח -

 רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה -

 רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה -

 רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה -

 רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת בקרה -

 רום מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד, או של חיבור מגרש בקצה ההכנה -

 קוטר  ועומק השוחה -

 סוג וגובה המפל -

 טון 8טון,  25 -סוג וקוטר מכסה  -

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה -סוג השוחה  -

 טרומית או יצוקה קונוס או רגיל -סוג תקרה  -

 ודי בטון או פלסטיקעיב -סוג  העיבוד בשוחה  -

 איטוביב או רגיל  -סוג מחברי שוחה  -

 כן / לא שימוש באטמי איטופלסט -

 

 : בנתוני המדידה של קווי ביוב יש לציין ג. 

 אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה.  -

קוטר קטע קו ביוב באינטשים או בסנטימטרים והחומר ממנו עשוי הצינור. במקרה של  -
 לדה, עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית. צינורות פ

 שיפוע בין שוחות.  -

 איתור של עטיפות בטון או מיקום שינוי בסוג הצינור ואורכם בתנוחה.  -

 מערכת צנרת סניקה לביוב (.2) 

את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי מוחלטת )שם נקודה(  א.
כגון: בין הידרנט למגוף, בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, הסתעפות וכד', תוך ציון חומר הצינור, 

 קוטר הצינור ודרג הצינור. 

קוטר,  -קוטר, סוג, ברז כיבוי אש  )הידרנט(  -קוטר, סוג, שסתום אוויר  -התייחסות למגופים  ב.
 סוג. 

 של הקווים  I.Lרום  ג.

 ר, אביזרים בשטח, מיקום, רשימה וצורה. שוחת אביזרים, גודל חומ ד.

  עבודות עפר 15.1

 חפירה לקווי הצינורות        15.1.01

. IIטיפוס  90החפירה להנחת קווי הצינורות תהיה כמפורט במפרט הכללי ובהתאם לפרט הסטנדרטי מס' 
 חפירה או חציבה חד הם ומילוי התעלה יהיה כמפורט בפרט הסטנדרטי.

 . IVטיפוס  90ם מכל מקור בתעלת הצינור, יונח הצינור כמפורט בפרט הסטנדרטי מס'  במקרה של מי תהו
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בכל מקרה הנחת קווי הצינורות תיעשה ביבש. את מי התהום שבתעלת הצינור יש לסלק באופן רציף למערך 
 הניקוז העירוני או לכל מקום אחר שיאשר המפקח מראש ובכתב. 

 
כלולה במחיר אספקת והנחת  IVאו  IIמטיפוס  90פרט סטנדרטי מס' והנחת הצינורות לפי עבודה חפירה 

 הצינורות ולא ישולם בנפרד בגין פעולות החפירה, הנחת צינור ומילוי תעלת הצינור כמפורט. 
 

. המחיר כולל בין היתר קבלת היתר הזרמה בגין עבודה במי תהום תשולם תוספת מיוחדת לפי אורך החפירה
מי התהום, שכבת שברי אבן בעובי על פי מפרט שיועבר ליצירת תשתית להנחת הצינור של מי הניקוז, שאיבת 

ס"מ מכל צד, כל  50גרם ברוחב התעלה בתוספת  200)מתחת לשכבת המצע המתוכננת, יריעת בד גאוטכני 
העבודות הנדרשות לשמור על תעלת הצינור יבשה בכל תקופת העבודה, סילוק מי הרכז למקום מאושר וטיפול 

 במי הניקוז בהתאם לדרישת הרשות.
 

  עטיפות ומצע חול לצינורות         15.1.02
 

 90מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב לצינורות ולשוחות יבוצעו לפי החתך הטיפוסי פרט סטנדרטי 
 .55נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים לפי המפרט הכללי   החול יהיה חול מחצבה IIטיפוס 

 
מחיר אספקה והנחה של מצע חול לצינורות ועטיפת חול לצינורות כלול במחיר אספקת והנחת הצינורות ולא 

ישולם בגינה בנפרד. המחיר כולל, בין היתר, הספקת חומר מאושר ללא התחשבות במרחק ההובלה, ומילוי 
 התעלה בהידוק מבוקר. 

 המילוי החוזר           15.1.03

וסביב השוחות יהיה סומסום או מצע סוג א'  90עלת הצינורות כמפורט בפרט סטנדרטי מס' המילוי החוזר לת
- 1A לפי  -ס"מ מתחת למפלס הכביש / מדרכה  או דרך מצעים או גינון או קרקע קיימת  40. המילוי יהיה עד

אספקה מילוי חוזר כלול במחיר  הס"מ מחיר ההספקה, ההנחה וההידוק של  40הוראות המפקח. השלמת 
 עד השלמת כיסוי התעלה במפלס הקיים.   -והנחת הצינורות ולא ישולם בנפרד בגין המילוי החוזר המהודק 

 
 הנחת צינור בכביש או במדרכה בקטעים שאינם מיועדים לשידרוג         15.1.04

ג שהקבלן הנחת קווי הצינורות בכביש או במדרכה, מחוץ לקטעים שמיועדים לשידרוג במסגרת מבנה השידרו
ובהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט  570322-ו 570231מבצע,  תיעשה כמפורט במפרט הכללי בסעיפים 

 להלן, כאשר הנחיות עיריית אילת גוברות על המפרט הכללי.
 

 בגמר עבודות הנחת הקו יוחזר המצב לקדמותו כמפורט להלן:
  

 רוחב רצועת השיקום בכביש א. 
המקומית, שיקום מיסעת הכביש יעשה לפי רוחב החפירה ובהתאם לרשום בהתאם להנחיות הרשות 

ס"מ או בעובי האספלט הקיים לפי  9.0בטבלה בסעיף זה. שיקום האספלט בשתי שכבות בעובי כולל של 
הגבוה. רצועת הנחת הצינור תמולא במצעים כאמור במפרט זה ושכבות האספלט כמפורט  מטה. 

 חב השיקום :בהתאם לרוחב החפירה יבוצע רו
 

 רוחב שיקום רוחב חפירה

 מטר 1.9 0.4

 מטר 2.1 0.6

 מטר 2.3 0.8

 מטר 2.5 1.0

 מטר 3.0 1.5

 

 )אבן משתלבת( רוחב רצועת השיקום במדרכה ב. 

להלן טבלה המפרטת את היחס בין רוחב החפירה לבין רוחב שיקום המדרכה )אבן משתלבת( )רוחב 
 מטר(: 1.6בתוספת  השיקום נקבע רוחב החפירה בפועל

 

 רוחב שיקום רוחב חפירה

 מטר 2 0.4

 מטר 2.2 0.6

 מטר 2.4 0.8

 מטר 2.6 1.0

 מטר 3.1 1.5

 
 בשכונות מגורים ג.
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הריצוף הקיימים בתחום שכונת מגורים בהתאם לתוכנית ולהנחיות המפקח יש לפרק את משטחי 
 שיורה המפקח.לערום אותם באופן מסודר על גבי משטחים ולהעבירם למקום 

עם השלמת עבודות הצנרת ירצף הקבלן את תחום המדרכות המקורי באמצעות האבנים שפורקו 
 בהתאם למפרט ולהנחיות המפקח.

 תנאים נוספים ד. 

 בעבודות חפירה להנחת/החלפת צנרת יש להחזיר ריצוף כחדש, לא שבור ו/או פגום. .1
תלב באותו גובה עם הריצוף/האספלט על מנת .    השוחות הקיימות בתוואי השיקום חייבות להש2

 למנוע מפגע בטיחותי.
 

   עבודות אספלט ה.

 בכבישים ישלים הקבלן את כיסוי האספלט כמפורט להלן )ממצעים עד אספלט סופי(:
 ס"מ כ"א  אחרי הידוק 15שתי שכבת מצעים סוג א' כ"א בעובי  .1

 ג/מ"ר.ק" 1.0בשיעור  MS-10ציפוי יסוד  באמולסיה מסוג  .2
 ס"מ מאגרגט דולמיטי או גרניט. 4מ"מ בעובי  S-25שכבת אספלט מקשרת מתערובת מסווג  .3

ק"ג למ"ר )רק אם שתי שכבות האספלט לא  0.5בשיעור  SS-1ציפוי מאחה באמולסיה מסווג  .4
 יבוצעו ברציפות(

 גרניט. ס"מ מאגרגט דולומיטי או 5מ"מ בעובי  S19-שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג  .5
 

 לאחר קרצוף   -עבודות אספלט  ו.

 ס"מ. 3קרצוף מיסעת כביש תיעשה לעומק  .1

 ק"ג למ"ר. 0.5בשיעור  SS-1ציפוי מאחה באמולסיה מסווג  .2

 ס"מ מאגרגט דולומיטי או גרניט. 5מ"מ בעובי  S19-שכבת נושא עליונה מתערובת מסוג  .3
   עבודות ריצוף מדרכה ז.

 ס"מ אחרי הידוק 20סוג א'  בעובי שתי שכבת מצעים  .1
 ס"מ. 5שכבת חול בעובי  .2
 ס"מ. 6אבן ריצוף משתלבת בעובי  .3
 

 אופני מדידה לחידוש כביש או מדרכה ח.

יהיה למטר מרובע של השיקום. רוחב השיקום  המדידה לתשלום בגין ציפוי אספלט או חידוש ריצוף
בהתאם להנחיות המפרט. וכולל בין השאר חידוש ו לעיליהיה בהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט 

משטחי האספלט )אספקת האספלט וחומרי העזר( כנדרש או חידוש הריצוף באבן מקורית עם תוספת 
כנדרש לריצוף מלא של המשטח הנדון, התאמת שוחות לכיסוי החדש באופן מלא, מדרכה מרוצפת 

 וציפוי אספלט, הכול על פי המפרט ולפי הנחיות המפרט.
   צינורות 15.2

 
 עבור קווי  סניקה לביוב  -צינורות פוליאתילן מצולב        15.2.01

 הגדרת הצינורות ותקן  )א(

קרקעית למערכות ביוב. הצינור -המתאים בהנחה תת UV-צינור פוליאתילן מוצלב שחור עמיד ל
 .4חלק  1519מיוצר לפי ת"י 

המתאים  UV-שחור עמיד ל  + PE100אתילן לחלופין ובאישור מוקדם של המזמין צינור פולי
. צינור מסוג זה יאושר רק  499קרקעית למערכות ביוב. הצינור מיוצר לפי ת"י -בהנחה תת

במקרה ואין קוטר תואם לצינור מסוג פוליאתילן מצולב. ןבכל מקרה לשיקול דעתו הבלעדית 
 של המנהל.

ן המפורט של קו הביוב. הצינור יהיה צינורות אלה ישמשו גם להנחה בתוך שרוול בהתאם לתכנו
 בקוטר המתאים לקוטר צינור הביוב שמעבר לצינור  שבשרוול )התאמה של הקוטר הפנימי(.

 (.16)דרג  SDR-11-אביזרי פוליאתילן יהיו כולם לא פחות מ

 לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור.  
סופקו בגלילים או במוטות באורך מכסימלי כפי שייקבע בין הקבלן לבין יצרן הצינור. יודגש צינורות י

במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. תמיד תהיה עדיפות לצינורות בגלילים. 
 לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

 
 ספחים לצינורות פוליאתילן מצולב )ב( 

אתילן מוצלב יהיו ע"י מופה לריתוך אלקטרופיוז'ן. ספחים לאורך קו חיבור צינורות פולי
 הצינורות יהיו כולם על פי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך אלקטרופיוז'ן.  
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לא יעשה שימוש ברוכבי מסעף מרותכים אלקטרופיוז'ן או רוכב מכל סוג אחר. יש להשתמש 
 ופיוז'ן.בהסתעפות או בהסתעפות מעבר בריתוך פנים או אלקטר

טיב החומר, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' יהיו עפ"י 
 , מפרטי והנחיות היצרן. 5707המפרט הכללי פרק 

לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שרות השדה 
 ו לקבל אישור על כך. של ביהח"ר על פיהם הוא מתכונן לעבוד ועלי

אי אישור הצעת הקבלן לא יהוו עילה לשינוי במחיר הספקת והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י 
 המפקח וכתב הכמויות. 

 קבלן צנרת פוליאתילן מצולב )ג(

בנוסף לכל הדרישות הפורמליות מהקבלן )כגון אישור קבלן רשום, סיווג קבלנים וכו'( הקבלן 
מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל. הקבלן מחויב חייב להיות בעל הרשאה 

להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות, בו מדגיש שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או 
לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות פוליאתילן המסופקים לאתר עבודה 

 זה. 

, הנחת קווי מים, עד אשר יציג לשביעות רצון המפקח הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודת השדה
את כל המסמכים וההוכחות להכשרתו בעבודה מיוחדת זאת. כל ההוצאות שייגרמו עקב כך 

 יהיו על חשבון הקבלן. 

 בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן מצולב   )ד(                      

 על פי המתכונת המפורטת להלן: בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן מצולב תבוצע    

 הוראות כלליות .1

בדיקת הלחץ של צינורות ביוב מפוליאתילן תבוצע בנוכחות המפקח ונציג מוסמך של יצרן/ספק 
 .בדיקה שתבוצע בלא נוכחות המפקח לא תאושר ע"י המזמיןהצינורות. 

תנאים הסביבתיים, סוג בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון ה
הכלים )מדי הלחץ, משאבת הלחץ וכו'(, טמפרטורות הסביבה, מיקום מדי הלחץ, משך זמן 

 העלאת הלחץ, הלחץ הסופי, משך זמן ירידת הלחץ והלחץ שירד וכו'.

בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף חתום על ידי המפקח ונציג שרות השדה של ספק הצינור, 
 הדן בעניין זה )מצורף למפרט המיוחד(. בהתאם לנספח

אופן ביצוע הבדיקה, החלוקה לקטעים, סימון הקטעים בתוכנית כך שניתן יהיה לזהות את הקטעים 
בבירור, משך הבדיקה, מספר הפעמים שהלחץ הועלה, ירידת הלחץ הסופית וכו' יירשמו בדו"ח 

 ספק/יצרן הצינורות והמפקח.בדיקת הלחץ שבנספח לחוזה וייחתם ע"י נציג שרות השדה של 

לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף של לחצים בכל משך הבדיקה. 
 רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש המפקח.

 התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן.

חלקי של הצינור. לאחר  מטר לאחר עיגון וכיסוי 800הבדיקה תבוצע בקטעים באורך שלא יעלה על 
 בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל הקו בשלמותו.

 מטר. 20-הפרש הגובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מ

 תהליך בדיקת הלחץ .   2

שעות  24אטמוספרות, תוך ניקוז האוויר, למשך  4.0קו סניקה לביוב הנבדק ימולא מים בלחץ  2.1
 וק המפקח את יציבות הצינור, דליפות ויציבות הלחץ.לפחות. בתקופה זו יבד

אטמוספרות  12שעות הקבלן יעלה את הלחץ בצינור תוך מילוי מים ללחץ בדיקה של  24לאחר  2.2
 למשך שעה אחת.

 לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ 2.3
 )סה"כ בדיקה במשך שעתיים(. אטמוספרות. על תהליך זה יחזור הקבלן פעמיים 12-ל

אטמוספרות לבדיקה סופית  12לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ בדיקה של  2.4
 דקות. 60במשך 

 אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן 2.5

מלחץ  5%-דקות היא פחות מ 30הצינור ייחשב כעומד בלחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר 
 פרות.אטמוס 0.6הבדיקה או 
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במידה והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים בקו 
 הצינורות ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על פי אותו נוהל.

כלולות במחיר אספקת והנחת הצינור ולא ישולם בנפרד בגין בדיקת הלחץ ,  כל ההוצאות עבור בדיקת הלחץ
 יידרשו בדיקות לחץ חוזרות. בפרוצדורה הנדרשת, גם אם

 
 צינורות פלדה   15.2.02

 
 כללי  -צינורות פלדה  )א( 

 570401דרגה א', המתאימים לדרישות סעיף  530צינורות הפלדה  יהיה מיוצר לפי תקן ישראלי ת"י  
ועם עטיפה חיצונית  266.1של המפרט  הכללי. צינור עם ציפוי מלט רב אלומינה על פי מפמ"כ 

 "(. 3)דוגמת  "טריו דרגה  266.5.2ילן שחול דו שכבתית לפי מפמ"כ פוליאת

, בהתאם לכתב הכמויות  יהיה ציפוי חיצוני של עטיפת בטון דחוס בעובי 3חלופה לעטיפה  טריו דרגה 
 . 266.4מ"מ לפי מפמ"כ  19

 אביזרים חרושתיים )ב(

וכד' יהיו חרושתיים בלבד על פי  כל האביזרים בקו הצינורות כגון קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר
 הנחיות יצרן הצינורות ולא יורשה ייצור עצמי ומקומי של אביזרים.

כל האביזרים יענו, מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית )או הצביעה(, 
שו ע"י יצרן הצינורות לדרישות המפורטות לעיל לגבי הצינורות. הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית ייע

 בבית החרושת. 

  ריתוך צנרת )ג(

והנחיות בית  57042סעיף  57עבודת ריתוך הצנרת תיעשה על פי מפרטי מקורות, המפרט הכללי מס' 
 החרושת. בנוסף לכך יש להקפיד בפרטים הבאים: 

 ורות. קבלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של ביח"ר לצינ . 1
 בריתוך צינורות חלקים )ללא ראש פעמון( ייעשה שימוש במשחת .2

 X-PANDO רק במילוי המרווחים בין שפת הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי
 הבטון הפנימי.

 
  בדיקות רדיוגרפיות )ד(

חרים יבוצע מטר ויותר. לקטעים א 100מהריתוכים לקו באורך  20%-בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו ל
 . לכל תפרי הריתוךהצילום הרדיוגרפי 

הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח. מחיר הבדיקות 
 1-הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות שדה ומעבדה כמפורט בפרק ג

 ולא ישולם עבורם בנפרד.  06סעיף 

 נרת פלדה וספחיםצביעת צ )ה(

 כל קטעי צנרת פלדה וספחים שאין להם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן: 

 כל האלמנטים ייצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד אפוקסי
 או עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלש שכבות  6030סינתטי או צבע יסוד אפוקסי 

 קרון כל שכבה, סה"כ מי 150" תוצרת טמבור בעובי 308צביעה בצבע "אפוקסי 
 מיקרון. צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה. אין לספק לאתר אלמנטים בלתי  450

 צבועים בצבע יסוד. 

  צינורות פי.וי.סי. לביוב       15.2.03

מ' או  6. צינורות הביוב באורך SN-8סימון  884פי.וי.סי. מתאימים לתקן ישראלי מס' -צינורות ביוב עבה מ
 .IV/90-ו II/90ש. הצינורות יונחו בתעלה עם עטיפת חול, עפ"י פרט סטנדרטי מס' קטעים כנדר

הצינורות יחוברו לקירות השוחות הטרומית או בטון  יצוק באתר  באמצעות מחבר גמיש מטיפוס "איטוביב" 
 של "וולפמן תעשיות" או שווה ערך המאושר ע"י המתכנן. 

 יםמתכתי-סימון קווי ביוב אל       15.2.04

-050דוגמת  " 316קווי צינורות לביוב מצינור אל מתכתי יש לסמן בסרט סימון אדום עם שני חוטי נירוסטה 
WAVELAY    .הספקה על ידי חברת ש.ח. מגן טכנולוגיות בע"מ(, או שווה ערך ," 

 ס"מ מעל קו הצינורות.  40סרט הסימון יותקן 

 קת הצינור והנחתו, ולא ישולם עבורו בנפרד.מחיר אספקת סרט הסימון ופריסתו כלול במחיר אספ



- 37 - 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 
 אופני מדידה להספקת והנחת צינורות  ביוב או סניקה לביוב         15.2.05

 
תהיה במחיר למטר אורך בהתאם  לסוג הצינור, קוטר הצינור, ועומק  המדידה לתשלום בגין הנחת הצינורות

ה מושלמת והפעלת הצינור ובין היתר )כמפורט הנחת הצינור. המחיר כולל את כל הפעולות הנדרשות להנח
 (:5700.04במפרט הבין משרדי סעיף 

 
 תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה. .א

 חיתוך/פירוק אספלט/ריצוף ופינוי לאתר מורשה .ב

 חפירת תעלת הצינור לפי החתך הטיפוסי כולל חציבה.   .ג

 20עובי הכנת תשתית התעלה ומצע חול מחצבה מאושר/סומסום ב .ד
 ס"מ. 

 רכישה, הובלה והספקת הצינור.   .ה

 הספקת כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.  .ו

 הרכבת הצינור והנחתו המלאה בתעלה. .ז

ס"מ מעל  30מילוי חול מחצבה/סומסום מאושר לעטיפת הצינור עד  .ח
 קודקודו. 

 הנחת סרט סימון .  .ט

ס"מ אחרי  20של  מילוי חומר מקומי ממוין ללא חומר אורגני בשכבות .י
ס"מ ממפלס  50הידוק והידוק בבקרה מלאה ועד לגובה של 

 הדרך/מדרכה.

ס"מ שכבה ראשונה ושנייה,  40הספקה ומילוי מצע סוג א' בעובי  .יא
 ס"מ  כ"א. 20בהידוק מבוקר בשכבות של 

 צילום טלוויזיה של פנים הצינור, בקטעים על פי אפשרויות הצילום. .יב

 ם.בדיקת אטימות בשני הכווני .יג

 לקווי סניקה לביוב טסט לחץ כולל אספקת מים.   .יד

 הכנת תוכנית עדות מאושרת על ידי מודד מוסמך. .טו

 

 בית -חיבור ביוב למגרש       15.3

 מ"מ או בהתאם לקוטר המפורט בתוכניות. 160בקוטר   P.V.Cחיבור מגרש יעשה באמצאות צינור 

 מטר(. 2.0ה בתוך המגרש בקרבת גבול המגרש )עד במידה והעבודה היא חידוש קו קיים, החיבור יעשה לשוח

במידה והחיבור הוא חיבור חדש למגרש בקצה הצינור ויותקן עמוד סימון מברזל זווית, עם הכיתוב "ביוב". 
 בעל המגרש יתקין את שוחת הביוב שבמגרש.

ות לעיל, מסווג חיבור למגרש או לבית ימדד כקומפלט. המחיר כולל, בין היתר, החומרים והעבודות המפורט
 מטר.   7.0לפי סוג וקוטר החיבור. המחיר כולל את החיבור ואביזרי החיבור לקו הראשי וקטע צינור באורך עד 

מטר תשולם עבור כל מטר נוסף תוספת בהתאם  7.0-בכל מקרה בו קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ
 למחיר הצינור בקוטר ובעומק הרלבנטי, בכתב הכמויות. 

 חיבור לקווים קיימים  15.4

 במקומות המסומנים בתוכניות יתחבר הקבלן לקווים קיימים.  
לפני ביצוע כל אחד מהחיבורים או הניתוקים יש לקבל אישור המפקח ולבצע את החיבור בלו"ז שייקבע על 

 ידו. 
הדרושים  כל ההתחברויות תבוצענה לאחר שיונחו הקווים החדשים עד קרבת החיבור, יוכנו כל האביזרים

 ותבוצענה שטיפות, עיגון זמני, בדיקת לחץ, בדיקת אטימות וכל בדיקה רלוונטית אחרת לפי דרישת המנהל.
העבודה כוללת: גילוי הקו הקיים, מדידת מיקומו היחסי לקו המתוכנן, הכנת תוכנית חיבור לקו הקיים/שוחה 

רת לביצוע החיבור, הפסקת הזרימות קיימת ואישורה ע"י המפקח באתר, רכישת כל האביזרים וחלקי הצנ
 בתיאום עם המנהל וביצוע החיבור. 

העבדה תימדד לפי  יחידות חיבור בהתאם לקוטר. מחיר החיבור כולל בין היתר התארגנות, הפסקת זרימת 
הביוב, או הטייתה, לפי העניין, חומרי עזר, אביזרים שלא צוינו במפורש בכתב הכמויות, הריתוכים והעבודה 

 שה לביצוע מושלם של החיבור אף אם ל א פורטו במפורש. הדרו
 

  שוחות מגופים ואביזרים 15.5

 כללי      15.5.01
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כל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה טרומית בהתאם לגיליון הפרטים ולפרט סטנדרטי המצורף 
ומיות חרושתיות המיוצרות לפי . שוחות למגופים תיבנינה מחוליות בטון טרIלתוכניות, עם תקרה מטיפוס 

 של התקן.  201.1, כולל גימור וטיב לפי סעיף 658תקן ישראלי ת"י 
   

דגם כרמל של וולפמן  104.1.2, טיפוס 489שוחות בכביש תהיינה עם מכסים מיציקת ברזל המיוצרים לפי ת"י 
מכסה יצוין סוג השוחה )ביוב/ על ה עין נטפים )כולל ציון שנת התקנה(או שווה ערך. המכסה יהיה עם סימון 

 קו סניקה/ מגוף/ משחרר אוויר(.
 

ס"מ. בין משטח החצץ לתחתית המגוף יהיה  רווח  20בתחתית השוחה יש לפזר חצץ דק, בשכבה בעובי של 
 ס"מ.  20חופשי של 

 
לא  קטעי פלדה חשופים בשוחות אביזרים יצופו בציפוי דוגמת "אורקט" או שווה ערך. עבור הציפוי לעיל

 ישולם בנפרד והוא ייכלל במחירי שוחות האביזרים. 

בשוחות המגופים הנמצאות בתחום הדרך, תותקן תושבת בטון. תושבת הבטון תורכב משני חלקים משני צידי 
ס"מ. מידות שוחות   40ס"מ ובאורך הזהה לקוטר השוחה בתוספת  20ס"מ ועובי  50הצינור, במידות רוחב 

 המגופים יהיו כדלקמן: 

 מטר  1.00שוחה בקוטר  - אינץ' כולל 4שוחות אביזרים למגוף בקוטר 

 מטר  1.25שוחה בקוטר  - אינץ' 12אינץ' עד  6שוחות אביזרים למגוף בקוטר 

מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה לפי תקן ישראלי  2.75בשוחה בעומק עד  - סולמות ומדרגות
תקן סולם פיברגלס שיאושר על ידי המזמין. המדרגות או הסולם יותקנו .  בשוחות עמוקות יותר יו2חלק  631
 ס"מ מעל תחתית השוחה. התקנת המדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש.  30עד 

  יפוי שוחות בקרהצ       15.5.02
טות או ברגי הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ, חוטי קשירה של התבניות, מו

 ס"מ לפחות. חורים ייסתמו בחומר מומלץ ע"י יצרן חומר הציפוי.  20חיזוק עד לעומק של 

 אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה. 

 שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים בהתאם להוראות היצרן. 

ה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו, לפי הוראות היצרן. שטח נקי חופשי מחלב מידת החספוס הדרוש
 צמנט ובעל חיספוס מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאות: 

 יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול.  - שטחים אופקיים

 יחוספסו ע"י סילון חול.   - שטחים אנכיים

 ות מגופים אופני מדידה לשוח        15.5.03

במפרט הכללי, מסווג על פי קוטר  5700.26תהיה כמפורט בסעיף  המדידה לתשלום בגין שוחות מגופים
השוחה, ללא התחשבות בעומק, אולם מסווג לפי סוג המכסה. המחיר כולל את עבודות העפר הדרושות, 

ו כן כולל המחיר מכסה, אספקת השוחות והמכסים )כולל סימון על פי סטנדרט עיריית אילת( והרכבתם. כמ
מדרגות, תקרה כבדה, שכבת חצץ בתחתית השוחה, צביעת הצינור וכל הנדרש עפ"י התוכניות והמפרט 

 ולשביעות רצון המפקח.  לא תינתן תוספת תשלום עבור תושבת בטון לשוחות המותקנות בתחום הדרך. 

 מחיר השוחה כולל את התשלום בגין ציפוי שוחות כמפורט לעיל.

   שוחות בקרה לביוב 15.6

 כללי         15.6.01

טרומיות חרושתיות דוגמת שוחות וולפמן או שווה ערך  57082שוחות בקרה לביוב תבוצענה בהתאם לסעיף 
 לפי תקן ישראלי המפורט להלן: 

 תחתית טרומית מבטון.  תחתית לשוחה

 עם תו תקן.  658לפי ת"י  חוליות גליליות

, תקן עם פתח מתאים למכסה כמפורט בהמשך.  חוליית 489לפי ת"י מס'  ונוסתקרות לשוחה או חוליית ק
 מטר.  3.25-קונוס תותקן בשוחות שהעומק הכולל שלהן גדול מ

 יהיה מכסה מרובע.  מכסה במשטחים מרוצפים

 גמישים דוגמת "איטוביב" או שווה ערך מאושרים ע"י המתכנן.  מחברי שוחה
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 631מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה לפי תקן ישראלי  2.75ד בשוחה בעומק ע סולמות ומדרגות
 30. בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס שיאושר על ידי המזמין. המדרגות או הסולם יותקנו עד 2חלק 

 ס"מ מעל תחתית השוחה. התקנת המדרגות ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש. 

 .15-'יק( בבטון בהשוחה )בנצ עיבוד קרקעית

 כדוגמת "איטופלסט".  אטם בין החוליות

עין נטפים ס"מ עם סימון וסמל  60. המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל בקוטר 489על פי ת"י  מכסה לשוחות ביוב
 דגם "כרמל", תוצרת וולפמן, המתאים לעומס כמפורט להלן: ביוב" )כולל ציון השנה( -

 טון 40 - כביש ומדרכות -

 טון 25 - ת מגרשים פרטייםחצרו -

 5700.00והנלווה אליהן ליחידה מסווג לקוטר ועומק כמפורט בתת פרק  המדידה לתשלום בגין שוחות הביוב
של המפרט הכללי. בנוסף יכלול המחיר את כל המפורט במכרז זה. במיוחד מודגש  570.26ובמיוחד בסעיף 

פי סטנדרט של המזמין כמפורט. התאמת המכסים  שמחיר השוחה כולל את מחברי קיר השוחה ומכסים על
 לא תימדד בנפרד לתשלום ומחירה כלול במחיר השוחה והריצוף )לשוחות מים וביוב כאחד(. 

 הפרטים הבאים יימדדו בנפרד: 
 חיבור לשוחה קיימת א.
 תוספת מיוחדת בגין הקמת שוחה על קו קיים בכל עומק. ב. 
 של שוחה קיימת בכל עומק. תוספת למחיר שוחה במקום החלפה ג. 
תוספת למחיר שוחה עבור מפל חיצוני. המדידה לפי יחידה, מסווג לפי קוטר וללא התחשבות בעומק  ג.

 מתחת לשוחה ולמפל.  20-המפל. התוספת כוללת גם פלטת בטון ב
 

 עבודות הכנה  -ציפוי פנימי לשוחות בקרה לביוב        15.6.02

ופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ, חוטי קשירה של התבניות, מוטות או ברגי הבטון המיועד לציפוי יהיה ח
 ס"מ לפחות. חורים ייסתמו בחומר מומלץ ע"י יצרן חומר הצפוי.  20חיזוק עד לעומק של 

 אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה. 

 ת וחוזרת בזרם מים בהתאם להוראות היצרן. שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודי

מידת החספוס הדרושה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו, לפי הוראות היצרן. שטח נקי חופשי מחלב 
 צמנט ובעל חספוס מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאות: 

 יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול.  - שטחים אופקיים

  יפוי פנימי לשוחות בקרהצ       15.6.03

 ציפוי מגן מיוחד יבוצע לשטחי הבטון כדלקמן: 

כל פני הבטון הפנימיים כולל הקירות, תחתית התקרה, העיבודים, פרט לפני השוחה העליונים. ציפוי דומה 
 יבוצע על רצפת השוחה ותחתית דפנותיה לפני יציקת העיבודים הפנימיים בקרקעית השוחה. 

 צוע הציפוי: חומרים ודרכי בי

מיקרון על גבי פריימר "אפיקטלק שקוף", שניהם מתוצרת "טמבור". הציפוי  400" בעובי כולל 308"אפוקסי 
 מיקרון כל אחת על גבי הפריימר.  200יבוצע במברשת או ריסוס בשתי שכבות בנות 

 לחלופין ציפוי שוחת בשתי שכבות פוליאוריטן.

 שוחות אופני מדידה לציפוי ה       15.6.04

 לא ישולם בנפרד עבור ציפוי שוחות ומחיר הציפוי כלול  במחיר השוחה. 

  חיבור קו חדש לשוחה קיימת         15.6.05

המדידה לתשלום עבור חיבור קו ביוב חדש לשוחת ביוב קיימת, תהיה בקומפלט מסווג בהתאם לקוטר הצינור. 
 חה כמפורט. המחיר כולל את החיבור בכל עומק והתקנת מחבר קיר שו

 ביטול שוחות ביוב קיימות וקווי ביוב קיימים       15.6.06

ביטול שוחות ביוב קיימות כולל את פירוק וסילוק המכסה והתקרה של השוחות, סתימת השוחה ע"י מילוי 
חול מהודק בהצפה, עד מפלס תחתית שכבות מבנה הכביש או המדרכה שבקרבתה, השלמת שכבות המבנה, 

 ותיקון הריצוף או האספלט שמסביב השוחה המבוטלת.   עפ"י הקיים
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יהיה כלול במחיר הנחת קווי הביוב ולא ישולם בגין עבודות  לא ישולם בנפרד עבור ביטול שוחות קיימות
 הפירוק, סתימת שוחות, תיקון אבני שפה  ותיקוני ריצוף או אספלט בנפרד.

  בדיקות ומסירת מערכות קווי הסניקה וביוב 15.7

 שרות שדה של יצרן הצינורות         15.7.01

הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה, פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן הצינורות לשימוש הנכון 
בצינורות. על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם לדרישת הפיקוח את האישורים המתאימים. שרות השדה 

 .3מס'  יספק אישור לעבודת הקבלן כמפורט בנספח

 בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרוייקט בשלמותו. 

 אישור הצינורות לעמידה בתקן     15.7.02

הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן" ותו השגחה, כלומר מפעל הנתון  א.
, חומר הגלם ומוצריו למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו ונהליו, תהליך ייצורו

 מאושרים ע"י מכון התקנים. 

תשומת לב הקבלן מופנית למסמך "מתן היתר לסימון בתו תקן" בהוצאת מכון התקנים. הן יצרן 
 מקומי והן יצרן זר יהיו טעונים אישור בכתב של "מכון התקנים".

נורות לתקן ישראלי יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת הצי -אספקת צינורות ממפעל זר  ב.
ע"י מכון התקנים וקבלת אישורו. כל הבדיקות תתבצענה בפיקוח מכון התקנים הישראלי ועל חשבונו 

של הקבלן בלבד. לידיעת הקבלן בדיקות אלו עלולות לארוך זמן רב. לא יסופקו צינורות לפני קבלת 
תו השגחה של מכון  אישור מכון התקנים ולא יסופק צינור מהמפעל אלא אם ישא תו תקן ו/או

 התקנים. 

 (.530כל הבדיקות שתיערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי )ת"י  ג.

 בדיקת לחץ        15.7.03

במפרט הבין משרדי.  57077שמצורף למכרז זה ולסעיפים  5בדיקת הלחץ תבוצע בהתאם למפורט בנספח מס' 
 ט למעלה בפרק צינורות פוליאטילן.לצנרת פוליאתילן בדיקות הלחץ יעשו כמפור

 בכל קטע הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי
אטמוספירות. מטרת בדיקת הלחץ הינה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ  12

 ינורות. בבית החרושת וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצ

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ 
 אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור.  16הבדיקה של 

עשות בגמר העבודה בדיקה המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש ל
 נוספת כנ"ל עבור המערכת בשלמותה, כולל כל האביזרים. 

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה ההידראולית, 
 לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות, וכן משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו.

   בדיקת אטימות למערכת הביוב         15.7.04

 הבדיקה תיעשה בנפרד לכל שוחה לגילוי נזילות ודליפות החוצה ו/או כניסה של מי תהום או מי גשם. 
 הבדיקות יבוצעו בנוכחות מלאה ובאישור המפקח.

. השוחה הבדיקה תבוצע לפני ביצוע המילוי החוזר, תוך אטימת כל פתחי הכניסה והיציאה אל ומתוך השוחה
תמולא ע"י הקבלן במים בנוכחות המפקח ותיערך תצפית משותפת לגילוי סימני רטיבות בצידה החיצוני של 

 השוחה וכן לשינוי מפלס המים בשוחה. 
הקבלן יהיה אחראי לכל תיקון הנובע מדליפה ו/או מכניסה של מים כלשהם לתוך השוחה למשך שנתיים 

 מתאריך גמר העבודה ומסירתה. 
 

 בדיקת דליפה ממערכת הביוב )מבפנים החוצה(           15.7.05

 במפרט הכללי. 57058למפרט זה וכמפורט בסעיף   5הבדיקות יבוצעו כמפורט בנספח 
 .5הבדיקות יעשו בנוכחות רצופה של המפקח ובסופם יוגש דוח מפורט בהתאם לנספח 

 
 אופן הבדיקה 
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קות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. בדיקת לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנ
אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקח. מודגש במיוחד שהקבלן לא 

 יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.
הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק ימולא עד גובה 

 ס"מ מעל החיבור בין שתי טבעות.  30 -קרה. הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים המינימלי יכסה כהת
 במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק אין אפשרות לקבל כיסוי מתאים, ייבדק תא זה בנפרד.

את המים שעות לפחות. אחרי זמן יש להוסיף  24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
החסרים ולמדוד את גובה המים בכל השוחות. יש לשים לב שאם ירידת המים אינה אחידה בכל הקטע הנבדק 

 המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה ויש לבצע את המדידה מחדש.
 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

 
 דווח על בדיקת אטימות

 . ויכלול המלצה לתיקון או אישור לאטימות מלאה בהתאם לקריטריונים.7ורט בנספח מס' הדוח יעשה כמפ
 ומחירה יהיה כלול במחיר הנחת קווי הביוב.  לא ישולם בנפרד עבור בדיקת אטימות ובדיקה דליפה החוצה

  צילום וידיאו לקווי צינורות ביוב       15.7.06

הקבלן שטיפת הקו וצילום וידיאו של הקווים. צילום הקווים לאחר סיום עבודות הנחת קווי הביוב יבצע 
ועריכת דו"ח מסכם ייעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח ונציג המזמין. פעולת הצילום תבוצע בהתאם להנחיות 

 ( ותבוצע ע"י הקבלן. 1997נציבות המים )מהדורה מרץ  -של כרך א' בהוצאת המינהל לתשתיות ביוב  309פרק 

ועריכת דו"ח מסכם ייעשו ע"י מפקח מוסמך מטעם הקבלן ובנוכחות המפקח ונציג המזמין.  צילום הקווים

 .DVDהקבלן יספק למזמין את צילום הקווים על גבי דיסק 

הקבלן, באמצעות מפקח המוסמך לעריכת צילומים לקווי צינורות, יגיש דו"ח מפורט על מהלך התצלום 
ריט המתאר את הקו ומקשר בין הצילום לעבודת הקבלן. הגשת , יצורף תש6ותוצאותיו. לדו"ח, לפי נספח 

 הדו"ח המצולם הוא תנאי להגשת ולתשלום החשבון הסופי של הקבלן.

 .8דוח צילום יוגש בהתאם למפורט בנספח מס' 

 התיקונים הנדרשים אחרי הצילום יבוצעו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו, וייעשה צילום חוזר ללא תשלום. 

 בדיקה כללית למסירת העבודה         15.7.07

במהלך העבודה תיערך בקרה ע"י המפקח ונציגי תאגיד עין נטפים ועיריית אילת, על מנת לוודא שביצוע 
 העבודה נעשה על פי התוכניות. הבקרה תכלול מדידות וצילומים רדיוגרפיים כנדרש לעיל. 

  הבדיקות במהלך העבודה ייעשו בנוכחות המפקח ונציג המזמין.

עם השלמת העבודה, ובמהלך מסירת מערכת הקווים למזמין, תבוצע בדיקה כללית לעמידת הקווים, 
 הצינורות, המגופים, האוגנים ושאר האביזרים, על מנת להבטיח פעולה תקינה של המערכת. 

א מסירת העבודה למזמין תיחשב רק לאחר קבלת העבודה על ידי עיריית אילת ואישורה בכתב לכך. לקבלן ל
 יהיו שום דרישות למזמין בגין השלמת העבודה כפי שנדרש על ידי העירייה. 

 ( 1פרוגראמה לבדיקות איכות )נספח מס'         15.7.08

בהמשך המפרט מופיעה פרוגראמה לבדיקות איכות הנחת הצינור. ביצוע מושלם של הפרוגראמה ואישורה על 
 ידי המפקח והמזמין הם תנאי למסירת העבודה. 

ריכת הבדיקות המפורטות חייבת להתבצע באופן שוטף במהלך העבודה. הקבלן יעביר את הבדיקות למזמין ע
 עם החשבונות החלקיים בהתאם להתקדמות העבודה. 

 תוצאות הבדיקות החלקיות והשלמות יאושרו על ידי המפקח ויצורפו ליומן העבודה ולתוכנית העדות. 

 מדידה  -הביוב  בדיקות ומסירת מערכת       15.7.09

לא ישולם בנפרד עבור כל בדיקות המסירה, כמפורט לעיל, ויש לראות את ההוצאות הכרוכות במילוי כל 
הדרישות לעיל של בדיקות המסירה, ככלולות במחירי היחידה של העבודות השונות בכתב הכמויות. האמור 

רת העבודה למזמין, הכנת תוכניות עדות לעיל חל גם על ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י המפקח במהלך מסי
 הפעלת שירות שדה של יצרני הצנרת וביצוע חיטוי כמפורט. 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  -מסמך ו' 

 כתבי כמויות ומחירים
 
 
 
 
 
 
 
 8/2017מכרז  מ/

 
 

 מכרז מסגרת / מכרז אומדן
 
 
 
 
 

 כתבי כמויות ומחירים
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות לביצוע
 
 
 
 
 
 

 
 אה בחוברת נפרדתר

 (2)חוברת מס' 
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 (מסמך ז') -תנאים מיוחדים לחוזה 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 8/2017תנאים מיוחדים לחוזה  מ/
 

 
 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה

 
טופס החוזה  -מך ג' מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  במס

יחולו  -ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' 
 הוראות מסמך זה.

                                                                                                                                        
 _______________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                             
 
 
 של מסמך ה'. 00.3משך ביצוע העבודה במבנים השונים, עפ"י היקפם הכספי, יהיה כמפורט בסעיף  .1
 
על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם של שירותים עיליים  .2

ם להפריע לו בעבודתו, כגון: קווי טלפון, כבלי חשמל ותאורה, צינורות מים, קווי ביוב וכו'. קרקעיים אשר עלולי-ותת
הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי 

 עה כספית נוספת.שהדבר יגרום עיכוב בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתבי
השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל  

 חשבונו.
 
 למחירים הנקובים בהצעה זו יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו באילת. .3
 
 הגשת חשבונות .4
 

 העתקים. 3כל חשבון יוגש במקור +  4.1 
הקבלן להגיש  אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על  -חלקי או סופי  -חשבון  לא יאושר כל 4.2 

 לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים.
 כל החשבונות יהיו ממוחשבים. 4.3 
 בכל חשבון יצוינו: 4.4 
 מספר החוזה. -  
 שם העבודה. -  
 ערך החוזה. -  
 תאריך התחלת העבודה. -  
 ך סיום העבודה.תארי -  
 המדד הבסיסי. -  
 כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות      4.5 

 שבכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז                             
 וזה בכל סעיף וסעיף.הביצוע, ביחס לכמות הח                            

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 4.6
 

ו/או  נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  4.7 
 חריגות.

 
כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים והתקנים. כמו כן, תבוצענה  .5

פות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח העבודות בכפי
 עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה,  
 ציא אישור כזה, אם יידרש.לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמ

 
הקבלן אחראי לתאם מראש את עבודותיו, סדרי ביצוען והרישיונות עם המחלקות המתאימות בעיריית אילת, חברת  .6

 החשמל וחברת בזק.
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי הגישה ויתאם עם על -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת 

  רוש למניעת פגיעה בהם.גורם מוסמך, את הד
 
הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן, ידאג הקבלן לנקות את  .7

הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י 
 ועל חשבונו. הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו

הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה השוטפת, לרבות רחצת דרכי  
 עפר במים ומניעת אבק.

על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן במצב תקין ומסודר. כן  .8
קבלת אישור מהרשויות המתאימות ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות יהיה הקבלן אחראי ל

וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות 
 ביום ובלילה וכו'.
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 הקבלן מצהיר בזה כי: .9
 

 ע עבודות מסוג זה.הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצו א.  
 נמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה" באזור אילת לצרכי מע"מ. ב.  
 בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. ג. 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור. ד. 

 
 הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק  מהאישורים הנ"ל.            

 
למען הסר כל ספק מוצהר בזאת שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י חכ"א בכל מבנה ומבנה מותנית  .10

 בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה, באותו מבנה.
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 )נוסח ערבות למכרז מסמך ט'(
 

 לתנאי המכרז 4נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד:
 ת לאילת )חכ"א( בע"מהחברה הכלכלי

  1582ת.ד. 
 אילת

 
 א.ג.נ,

 ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ )להלן: "
 לרבות תשתיות תת קרקעיות()לביצוע עבודות פיתוח  8/2017מכרז מס' מ/בקשר עם ₪(, )במילים: שלוש מאות אלף ₪  300,000

 ולהבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז.
 

ימים( בכתב שתגיע  3 -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, מיד עם דרישתכם הראשונה )ולא יאוחר מ
לדרוש את הסכום תחילה מאת אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 
 לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק 

 נ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהסכום ה
 

 במכתבנו זה:
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.  27.11.17ערבות זו תישאר בתקופה עד  

 לא תענה.    27.11.17דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 בוטלת.ערבותנו זו בטלה ומ  27.11.17לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1מסמך ט'  -)נוסח ערבות ביצוע 
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 "ערבות ביצוע" נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה
 
 

 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  1582ת.ד. 
  אילת

 
 א.נ.,

 _________ומית מס' הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונ
 

)להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד  על פי בקשת ______________ ]המציע[
שקלים חדשים  )להלן: "סכום הקרן"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן:  50,000לסכום של 

עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם   - 8/2017רז מ/"הפרשי הצמדה"(, בקשר עם מכ
 לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.

 
 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

 י.מדד התשומות בבניה למגורים )עמודת המדד הכללי(,  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכל -"המדד" 
 נקודות.  109.6, דהיינו: 2017המדד לחודש יולי שנת  -"מדד הבסיס" 

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס. -"המדד החדש" 
שי ההצמדה אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפר

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן  למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש
 בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

 
תנו ( ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתוב7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )

המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה 
 את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך 
 הערבות לא יעלה על סכום הערבות. כל התשלומים מכוח

 הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.
 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.
 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

ימים לאחר מועד סיום החוזה(  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו  30-להשלים את התאריך בהתאם ל)יש  
עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום 

 העסקים האחרון שלפניו.
 
 

 בכבוד רב,
 

 ________בנק __
  

 כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )תצהיר העסקת עובדים זרים כדין 
 מסמך י'( –ותשלום שכר מינימום 

 
 תצהיר

 
 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
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___ נושא/ת ת.ז. שמספרה __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ, _______

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
 

אני הוסמכתי כדין על ידי ___________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז   .1
לביצוע עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות באילת, שפרסמה החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(  8/2017מ/

 )להלן: "המכרז"( 2017בחודש יוני 
 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2
 

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. )א(
רון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עד למועד האח )ב(

 עבירות לפי חוק עובדים זרים.
כי  -אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים   )ב(

 להגשת הצעות.  חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון
 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי  )ב(

 עבירות לפי חוק שכר מינימום.
כי  -או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  אם המציע  )ג( 

 חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.
 

 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 
 

  ;1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 
 

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 
 
 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)
 
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
 

)ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר 
 ם במהותם לתחומי פעילותו של הספק; בני האדם דומי

 
 )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 

 
 חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 

 (; 2002באוקטובר  31וון התשס"ג )הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש -"הורשע", בעבירה 
 
 

 . 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -"חוק עובדים זרים" 
 

 ; 1986-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 
 

 ר בני האדם; החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחב -"שליטה מהותית" 
 
 
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 אישור
 
 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי 
, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 
 דלעיל וחתם עליה בפני.

 
 
 
 
 

____________________ 
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 עו"ד
  

 ת תשתית והיתרי בניההנחיות איכות סביבה לתכניות פיתוח, עבודו
 
 

 הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה: א.
 

מ', לשוות חזות אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך.  2 -תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ  .1
 הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה בתנאים הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.

 
 טת אמצעים )הרטבה וסלילה( למניעת אבק באתר וסביבותיו.העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקי .2

 
יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים, בתיאום ובאישור העירייה. חל  .3

 איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי אחר.
 

 ומוסתר ע"י הגדר.אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד  .4
 

 חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא. .5
 

פסולת בניין, תפונה לאתר האזורי. בתוך  חודשיים מיום קבלת ההיתר, יש להגיש למנהל מחלקת פיקוח על  .6
טל' הבניה של עיריית אילת, הערכת כמויות ומועדי פינוי משוערים. כמו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר. 

 .  6355822/3אתר נימרה: 
 

הפינוי לאתר הפסולת האזורי בנחל נימרה מחייב קבלת אישור שפיכת פסולת. טפסים אלו )מקוריים בלבד( יוגשו  .7
 עם הבקשה להיתר אכלוס ויהוו תנאי לאישור האכלוס.

 
מגרש. יש להקים פסולת רטובה )שיירי מזון וכד'(, יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה שתוצב בתחומי ה .8

 מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי כמקובל.
 

 העמסת משאית בתפזורת )פסולת או חומרי בניה( מחייבת נסיעה עם כיסוי מתאים. .9
 

אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם מאושרים כחוק ע"י מהנדס העיר  .10
 ומינהל מקרקעי ישראל.

 
גישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש לדיירים בשכונות. בכל מקרה, דרכי ה .11

 תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.
 

חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד. במידה ומתעורר צורך זמני בחנייה  .12
 ש עם מנהל פיקוח בנייה.מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה מרא

 
בשטחים פתוחים טבעיים יש  לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה באתר. אישור זה יהיה בכתב  .13

 ויכלול הגישה והכניסה לאתר.  
 

חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ לגבולות המגרשים לא בכבישים  .14
 יד אתר העבודה. מערבלים ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.ולא בשטחים פתוחים ל

 
 
 

בערב ועד  19:00יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה, בין השעות  .15
חל איסור על כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות -בבוקר, בימי העבודה. בשבתות וחגים  07:00לשעה 

 אחה"צ. 15:00בבוקר ועד  07:00שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן: היממה. בימי 
 

באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש כבד )קומפרסור, גנרטור, כלים  .16
 , ובימי העבודה בלבד.19:00 -בבוקר ומאוחר מ 07:00הנדסיים לעבודות עפר( לפני השעה 

 
עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר )יציקה מתמשכת יום ולילה(, מחויבות  .17

בתיאום ובאישור מוקדם.  בכל מקרה, ידאג בעל ההיתר, לפרסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד 
 ן בשילוט באתר העבודה.                          כלשהוא ולפנות להבנת הציבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית וה

 
שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל מקרה, מחויב בעל ההיתר  .18

באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית  ותשלומי אגרה כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת 
 אישור איכלוס.השלטים בסיום הבניה ולפני מתן 

 
 כריתת עצים: ב.

 
(, חל איסור על עקירה ו/או כריתה של עצים, בתחום שיפוט 1987 -ע"פ חוק העזר לאילת )הגנה על הצומח  

 העירייה.
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במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש  בקשה מפורטת לצורך כך, אל  

ת אילת. ההיתר שינתן, יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה היחידה לאיכות הסביבה של עריי
 מחודשת, אשר יתבצעו ע"ח החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.

 
 היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר. 

 
 

 מסמך י"ד –הסדרי  תנועה  –נוהל מינהל ההנדסה 
 

ה עבור הסדרי תנועה זמניים לצורך התייעצות עם עריכת תכניות תנוע שם הנוהל
 משטרת ישראל.

 22/1/17 תאריך עדכון נוהל
 מינהל הנדסה, מח' תשתיות ופרויקטים עורך

 מינהל הנדסה, מטה מהנדס העיר מאשר
 1.01 מהדורה

 
 הסדרי תנועה יכללו את הפרטים המפורטים להלן: .1

 

מידה ונדרש, על מנת שניתן יהיה לראות את התמרורים, שמותיהם או גדול יותר ב 1:250התוכניות יהיו בקנ"מ  .א
 וסוגם ועם כתב ברור וקריא.

 התוכניות יוגשו על רקע מצב קיים באופן מדויק ומפורט באמצעות תכנית מדידה עדכנית. .ב

התכניות יוגשו בצבע בגיליון הכולל את כל תחום העבודות בהתאם לקנ"מ הנ"ל, ובאם תחום העבודות יוצא  .ג
 אזי עם יותר מגיליון אחד ועם מפתח גליונות. 0Aחום גיליון מת

משרדים, שטחי אחסנה וכו' ואת  –יש לציין ע"ג התוכניות את מיקום מנהלת האתר כולל פרוט הפונקציות  .ד
שילוט מתריע על כניסה ויציאה  -דרכי הגישה אליו. הכניסה והיציאה מהאתר יהיו מתומררים בהתאם 

 מהאתר.

 בולות ביצוע העבודה.יש לציין את ג .ה

 בכל התוכניות יופיע מקרא מפורט המתאים לתוכנית. .ו

 על גבי התוכנית יש לכתוב את פרטי מזמין העבודה, הקבלן המבצע, רח' ומהות העבודה. .ז

 יש לציין את מרחקי התמרורים מנקודת יחוס שתצוין ע"ג התוכנית. .ח

מרור )בשטח( שאינו מתאים לשלב הביצוע יש יש להבדיל בין השילוט הקיים לשילוט הזמני. במידה וקיים ת .ט
 להראות הסרתו או כיסויו עד גמר אותו שלב.

במידה ומתוכננים מספר שלבי עבודה שבכל אחד מהם נדרשים הסדרי תנועה שונים, יש לערוך כל שלב בנפרד  .י
י ולערוך מסמך המסביר את השלביות הכולל את תיאור העבודות בכל שלב וביחס אליהן את שלב הסדר

 התנועה המתוכנן.

יש לציין באילו אמצעים משתמשים לצורך סגירות/הפרדות בין אתר עבודה לנתיבי התנועה הנותרים לנסיעה  .יא
 וחובה שאמצעים אלו יהיו מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית ויותאמו להוראות היצרן.

ל שלו, לדאוג להפסקות במידה וייעשה שימוש במעקות בטיחות זמניים ממתכת, יש לציין את הרוחב הפעי .יב
 במעקות לצורך מעבר הולכי רגל ולציין בתוכנית כי בכל קצוות המעקה יוצבו פרטי קצה.

יש לציין בכל שלב ושלב מעברים בטוחים )דרך /מדרכה אלטרנטיבית( להולכי רגל ולסמן גדרות הגנה/הפרדה  .יג
 מתחום אתר העבודה.

ות את מעבר הולכי הרגל יהיו מסוג גדר רשת מודולרית הגדרות התוחמות את אתר העבודה וכן הגדרות התוחמ .יד
 מ' המותקנת ללא עיגון בקרקע באמצעות בסיסים.  2פריקה בגובה 

במידה והרחובות בהם מתבצעת העבודה משמשים לנתיבי נסיעת אוטובוסים, יש להסדיר מפרצי אוטובוס  .טו
 חלופיים.
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ההפרדות בין אתרי עבודה לנתיבי הנסיעה, קטעי  יש לציין מידות של: הנתיבים הנותרים לתנועה, אורך הצבת .טז
סגירות, מרחקי סגירות, אורך הצבת הסגירות והאלכסונים ובכל נקודה בה נוצר שינוי רוחב נתיבים, רדיוסים 

 וכד'.

 יש לציין בתוכניות אילו סימני צבע הם זמניים )כתום( ואילו סופיים )לבן(. .יז

 התנועה בכל שלב. יש לציין את משך הזמן הנדרש לביצוע הסדרי .יח

 סדר הפעולות: .2

 הגשה לעירייה של הבקשה באמצעות המסמכים הבאים: .א

 תכניות הסדרי תנועה כאמור לעיל לצורך ביצוע ההתייעצות עם המשטרה. .1

לת"ת( יש למלא לפני הגשת התוכניות  18עם קצין המשטרה )עפ"י תקנה  -פרוטוקול התייעצות  .2
 להתייעצות.

 עבודות.לוח זמנים מבוקש לביצוע ה .3

 מסמכים נוספים תומכים בבקשה עפ"י דרישת מח' תשתיות. .4

 -מנהל מחלקת תשתיות או מי מטעמו יבצע את ההתייעצות והתיאום )שני השלבים בו זמנית עם קצין משטרה  .ב
בנוכחות הקבלן או נציגו, בעת ביצוע ההתייעצות יוצגו תכניות הסדרי תנועה ולוח הזמנים  -מפקד מתנ"א אילת 

 לעבודה. המבוקש

יום מביצוע ההתייעצות יעביר את אישורו,  14מפקד מתנ"א אילת יבחן את כל ההשלכות לביצוע העבודה ועד  .ג
או התייחסותו לצורך ביצוע תיקונים. יודגש כי שלב זה כולל את כל הפעולות הן לשלב ההתייעצות והן לשלב 

 התיאום ובסה"כ את כלל התיאומים הנדרשים מול משטרת ישראל.

 חר קבלת חוות הדעת של קצין המשטרה יועברו התכניות לראש העיר לאישור וחתימה.לא .ד

לאחר חתימת ראש העיר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר אישור מח' התשתיות כי נתקיימו כל  .ה
 הצגת כל האישורים הנדרשים, ערבות וכו'. –התנאים 

 ודה, בין אם בימי עבודה ובין אם בימי מנוחה, הינה של האחריות לקיום הסדרי התנועה בכל אחד משלבי העב
 הקבלן המבצע בלבד.

 
 .אין לחרוג מלוח הזמנים הקבוע בהיתר העבודות 

 
 .חריגה מהסדרי התנועה המאושרים ו/או מלוח הזמנים עלולה לגרור קנסות 


